
Приложение № 1 

към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието 

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция:  

Министерство на здравеопазването 

Нормативен акт:  

Проект на Постановление на Министерски 

съвет (ПМС) за приемане на Наредба за 

специфичните изисквания към казеините и 

казеинатите, предназначени за консумация 

от човека 

 Дата: 

Контакт за въпроси: 

д-р Петинка Димитрова 

Телефон: 02/93 01 276 

1. Дефиниране на проблема:  

Необходимостта в националното законодателство да бъде транспонирано европейско 

законодателство и да се въведат разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2203 на 

Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата на 

държавите-членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация 

от човека, и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на Съвета (ОВ, L 314 от 01.12.2015 

г.), като по този начинсе постига хармонизиране на законодателството на Общността в 

областта на свободно движение на стоки на територията на ЕС, както и в рамките на 

отделна държава-членка. 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

С отмяната на Директива 83/417/ЕИО се отчита настъпилото развитие на 

законодателството през последните години, по-специално законодателството в 

областта на храните. Става въпрос за актуализациите на Регламент (ЕО) № 178/2002, 

Регламент (ЕО) № 882/2004, Регламент (ЕО) № 1332/2008 и Регламент (ЕО) № 

1333/2008.  

Също така се адаптират и изискванията по отношение на състава на казеиновите 

продукти към съответния стандарт от Codex Alimentarius и по-специално 

международния стандарт 290–1995.  

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.). 

С проекта на ПМС се отменя Наредба за изискванията към някои млечни белтъци - 

казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека, приета с Постановление 

№ 302 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2004 г.), която въвежда 

разпоредбите на вече отменената директива. 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

 Не. 

Съгласно чл. 34, т. 1 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на 

оценка на въздействието, приета с ПМС № 301 от 14.11.2016 г. (обн., ДВ, бр.91 от 

2016 г.) органът, в чиято компетентност е изпълнението на нормативния акт извършва 
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последваща оценка на въздействието на новите нормативни актове на МС – в срок до 

5 години от влизането им в сила. 

2. Цели:  
Целта е да се улесни свободното двежение на казеини и казеинати, предназначени за 

консумация от човека, като се гарантира лесен достъп до висококачествени продукти, 

при едновременно гарантиране на висока степен на защита на човешкото здраве и 

други обществени интереси  

Принципът на свободното движение на стоки е ключов елемент при създаването на 

отворен вътрешен пазар. Единният европейски пазар помага на предприятията в ЕС, 

като цяло, да изградаят стабилна платформа в открита, разнообразна и конкурентна 

среда.   

След влизането в сила на акта целите ще бъдат изпълнени еднократно. Няма да бъде 

налице постепенно изпълнение на заложените цели. 

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:  
1. Бизнес оператори: 

    - производители на храни; 

    - търговци на казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека; 

2. органите на официалния контрол, съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за храните.  

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:  

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от 

вариант „без намеса“ и предложеният вариант за приемане на Постановлението на 

Министерския съвет. 

Вариант за действие 1 „Без намеса“: 

В срок до 22 декември 2016 г. следва Европейската комисия (ЕК) да бъде 

информирана, че всяка държава-членка е предприела мерки за въвеждане 

изискванията на Директива (ЕС) 2015/2203. 

Ако в този срок Р България не е въвела тези мерки, е възможно на българския пазар да 

има стоки, които не отговарят на изискванията на директивата и това от своя страна би 

ограничило свободното движение на казеини и казеинати, предназначени за 

консумация от човека в целия вътрешен пазар. 

Това би дало основание на ЕК да стартира процедура по чл. 258 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз за нарушение на правото на Европейския съюз 

от страна на Република България. 

Вариант за действие 2 „Приемане на Постановлението“: 

Чрез сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка с казеините и 

казеинатите, предназначени за консумация от човека се създават условия за 

улесняване свободното двежение на казеини и казеинати, предназначени за 

консумация от човека във всички държави на ЕС, като се прилагат унифицирани 

правила за тълкуване на техните наименования, състав, характеристики и етикетиране, 

оглед опазване на човешкото здраве и други обществени интереси. 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 
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5. Негативни въздействия:  

Вариант за действие 1 „Без намеса“: 

Ограничаването и/или спирането на свободното двежение на казеини и казеинати, 

предназначени за консумация от човека в отворения вътрешен пазар е основание за 

стартиране на наказателна процедура от страна на ЕК. 

Вариант за действие 2 „Приемане на Постановлението“: 

Конкретни негативни въздействия от приемането на Постановлението 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:  

Еднозначното тълкуване на наименованията, състава и характеристиките на казеините 

и казеинатите, както и техните смеси, предназначени за консумация от човека, също 

така и ясно разписаните изисквания при тяхното етикетиране ще гарантират 

свободното придвижване на продуктите от една част на Съюза към друга по същия 

начин, по който това става в границите на отделните държави, в съответствие с чл. 114 

от Договора за функциониране на Европейския съюз, който предвижда приемането на 

мерки за сближаване на законовите, подзаконовите или административните 

разпоредби на държавите-членки, които имат за цел създаването или 

функционирането на вътрешния пазар. 

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 конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане 

на Постановлението“.  

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 

☐ Ще се намали 

☒ Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги? 

Не. 

9. Създават ли се нови регистри? 

Не.  

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 
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☐ Няма ефект 

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

☐ Да 

☒ Не 

12. Обществени консултации:  
Проектът на ПМС ще бъде публикуван на интернет страницата на МЗ и на Портала за 

обществени консултации за 14 дни.  

След приключване на обществените консултации и преди приемането, съответно 

издаването на проекта на ПМС, на интернет страницата на МЗ и на Портала за 

обществени консултации ще се публикува справка за постъпилите предложения и 

обосновка за неприетите предложения. 

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 

Не е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз.  

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: д-р Теодора Тодорова, директор на дирекция „ДЗК“ 

Дата:  

Подпис: 

 

 

 
 


