СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при съгласуване на проект
на Постановление на Министерския съвет 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.
Получени предложения от
заинтересованите страни

Предложение

Приема/не приема
предложението

Център за оценка на въздействието Срокът на обществената консултация Приема
на законодателството
по проекта на нормативен акт следва принцип.
да е 30 дни, защото в конкретната
хипотеза не е налице изключителен
случай. Под „изключителни случаи“ по
смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от
ЗНА следва да се разбират най-вече
форсмажорни
обстоятелства
като
природни бедствия, аварии, война,
терористичен акт и други подобни. Не
би следвало като изключителни случаи
да
се
квалифицират
субективни
възприятия, обществени нагласи и
дори по-обхватни обществени мнения
или
вълни.
Още
по-малко
индивидуални субективни доводи на
един съставител или на неговото
ведомство например за необходимост
от спешни нормативни промени следва
да се възприемат като достатъчно
обективно обосновани за съкращаване
на срока на консултациите.
Под „изрично посочване на причините”
за по-краткия срок на обществените
консултации в мотивите, съответно
докладите към законопроектите следва

се

Мотиви

по Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за
нормативните актове, мотивите за
определяне на 14-дневен срок за
обществени
консултации
са
посочени в доклада, а именно:
Съкратеният срок за обществени
консултации е приложен с оглед
избягване на съдебна процедура
срещу Република България за
неизпълнение на задължения за
транспониране
на
Директива
2014/40/ЕС. Европейската комисия
вече е стартирала срещу Република
България процедура за нарушение
във връзка с неизпълнение на
задължението.
Освен това, текстовете, включени в
разглеждания
проект
на
Постановление,
преминават
повторно
процедурата
за
обществени
консултации.
Първоначалното
14-дневно
обществено
обсъждане
бе
проведено през 2015 г. при
подготовката на проект на Закон за
изменение и допълнение на Закона

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 (текст от значение за ЕИП) (ОВ, L 127/1 от 29 април 2014 г.)


Получени предложения от
заинтересованите страни

Предложение
да се разбира, че ЗНА изисква не
простото
изреждане на списъка на фактите или
факторите, наложили това. От тези
съставители следва да се изисква
детайлно описание и позоваване на
конкретни
обективно
обосновани
обстоятелства, накарали ги да считат,
че е налице изключителен случай. В
това
е
смисълът
на
законовото
изискване за „изрично” посочване на
причините за по-краткия срок на
консултиране.
В предварителната ОВ не е посочен
никакъв аргумент за необходимостта от
намаляване на срока на обществената
консултация на 14 дни. Поради това
считаме, че обществената консултация
във връзка с конкретния проект на
нормативен акт следва да се проведе в
пълния 30-дневен срок, защото в
противен случай не би отговаряла на
изискванията на ЗНА и приетото ПМС
би било уязвимо при атакуването му в
съда.

Приема/не приема
предложението

Мотиви
за тютюна и тютюневите изделия,
изготвен
с
цел
пълно
транспониране на цитираната погоре директива.
Мотивите за определяне на пократък
срок
за
обществени
консултации
са
добавени
в
частичната предварителна оценка
на въздействието.
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