РЕП УБ ЛИ К А БЪ Л ГА РИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
ОТНОСНО: цялостна предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон
за храните
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш № 03-351 от 6 юни 2017 г. цялостна предварителна оценка на
въздействието на проекта на Закон за храните със следните препоръки:
I.

По отношение на съответствието с общата регулаторната политика на
Министерския съвет:

1. По отношение на регистрационния режим за транспортните средства, превозващи
хранителни продукти

На първо място структурата на режима предполага, че проверката на транспортните
средства се заключава в предварителната проверка при регистрацията, което според нас не
дава увереност на контролните органи, че всички транспортни средства във всяко време
отговарят на заложените изисквания. В оценката не е посочено, дали са извършени
последващи проверки на вече регистрирани транспортни средства и какви са резултатите от
тях.
В тази връзка считаме, че този регулаторен режим не изпълнява целите, с които е
въведен и препоръчваме неговото преразглеждане, включително отмяна. В тази връзка и с
оглед недопускането на увеличаване на административната тежест считаме за поцелесъобразно:
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режимът да отпадне или да бъде заменен с уведомителен, чрез който задължените
лица да уведомяват какви транспортни средства използват. В случай, че се
възприеме този подход вече регистрираните транспортни средства не следва да
преминават през новия режим.



при разширяването на приложното поле на режима с включването на превозване на
брашно, хляб и сладкарски изделия, вече регистрираните транспортни средства
следва да получат възможност за превоз на тези изделия без необходимост от
последваща регистрация.



наличието на различни такси за подаване на заявление и за поставяне на стикер е
неприемливо. Следва да създаде организация с по-малко стъпки в бизнес процеса
по администрирането на режима. Ако режимът бъде трансформиран в уведомителен
тези съображения няма да са налични повече.



следва да се имат предвид и оперативните разходи за контролните органи, които ще
възникнат. Те не са оценени и не могат да бъдат съпоставени с целите от
разширяването на полето на режима, но следва да се имат предвид при въвеждането
на нови задължения. Напомняме, че числеността на администрацията се формира в
условията на § 16 от ЗИД на Закона за администрацията (ДВ, брой 15 от 2012 г.),
съгласно който некомпенсирано увеличаване на числеността на администрацията
няма да е възможно.

2. По отношение на регулирането на търговията с храни от разстояние
В дефинираните проблеми, не е посочен какъв е съществуващият проблем, чието
решаване би се осъществило чрез нова регулация. Предвид, че сред негативните
въздействия е посочено „създава условия за загуба на бизнес възможности“, „невъзможност
на търговци от разстояние с първични стоки от неживотински продукти в повече от две
административни области“, „увеличаване на текущи разходи“, въвеждането на нова
регулация не е подкрепена с аргументи. Не е възможно проследяването на ясна връзка
между конкретен проблем и въвеждането на регулация като решение.
3. Относно изискването за предоставяне на актуално състояние на търговците.
Обръщаме внимание, че разпоредбите на чл. 23е, ал. 12 и чл. 24а, ал. 3, т. 1 от
действащия Закон за храните предвиждат предоставяне на актуално състояние от
Търговския регистър от заявителите. Предвид, че Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел предвижда справките относно актуалното
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състояние на заявителите да се правят онлайн от съответната администрация е необходимо
да се има предвид в новия Закон за храните да не се предвижда изискването на актуално
състояние от Търговския регистър.

II.

По отношение на съответствието с общата регистрова политика на
Министерския съвет:

Считаме че, приемането на нов Закон за храните дава удобна възможност да се
обсъди създаването на Национален регистър на храните (наименованието е примерно).
Политиката по качеството на храните е строго регулирана и в нормативната рамка
съществуват множество регулаторни режими в цялата хранителна верига, включително във
ветиринарномедицинската дейност, растителната защита и т.н. В тази връзка считаме, че
създаването на такъв регистър, който да обхваща всички съществуващи регистри е стъпка в
посока намаляване на административна тежест, намаляване на административни разходи по
администрирането му, консолидиране на процеси, премахване/намаляване такси,
проследимост на задължените лица в цялата верига, по-добро интегриране с националната
регистрова инфраструктура, комплексно предоставяне на услуги, по-лесно публикуване на
данните в отворен формат, улеснено подаване на статистическа информация, лесна употреба
на информацията от страна на, потенциални бизнес партньори, заинтересованите страни и
т.н.
Препоръчваме да се пристъпи към тази стъпка, включително чрез съгласуване на
предложението с Държавна агенция „Електронно управление“.

Съгласно чл. 23 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.
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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.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“
/П/
КРАСИМИР БОЖАНОВ
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