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I. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема” 
В т. 1.1 се посочва, че във връзка с пандемията от COVID-19 е необходимо да се включат 

допълнителни разпоредби, свързани с въвеждане на мерки по Регламент (ЕС) 2019/1692 и Регламент 

(ЕС) №528/2012. Във връзка с това предлагаме в този раздел да се добавят проблемите, които са били 

изложени в мотивите при приемането на горецитираните регламенти.  

II. Относно раздел 4 „Варианти на действие” 
Предлагаме „Вариант с изменение на ЗЗВВХВС“ да се допълни с информация за новите 

изисквания към документите, необходими за издаване на временни разрешения по реда на чл. 5, пар. 

1 от Регламент (ЕС) №528/2012, включително и да се посочат конкретните мерки, които ще бъдат 

въведени в нормативната уредба с цел прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1692. 

III. Относно раздел 8.1 „Административна тежест” 
В раздел 8.1 е маркирано, че ще се повиши административната тежест за физическите и 

юридическите лица. Необходимо е в същото поле да се опише конкретно в какво се изразява 

очакваното увеличаване на административната тежест за икономическите оператори, с предмет на 

дейност производство и предоставяне на пазара на биоциди, както и за икономическите оператори, с 

дейности, свързани с отбраната на страната (производители, вносители и потребители). 

IV. Относно раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни предприятия 

(МСП)” 
Предвид на това, че актът засяга пряко МСП, следва конкретно да бъде посочено по какъв начин 

ще бъдат засегнати, например по отношение на произлизащи за тях финансови или други задължения. 

V. Относно раздел „Приемането на нормативния акт произтича ли от правото 

на Европейския съюз” 
Следва да се коригира твърдението, че „ С проекта не се хармонизират актове на ЕС“, след като 

се въвеждат мерки по Регламент (ЕС) 2019/1692 и Регламент (ЕС) №528/2012. В случай че е била 

извършвана и оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, следва да се посочи връзка към 

източника. 

 

Становище на  
администрацията на Министерския съвет 

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

Проект на акт: Вид оценка:  Частична 

Закон за изменение и допълнение на 
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въздействие на химичните вещества и 
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Основание: Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а” 
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неговата администрация 
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*   Съгласно чл. 17 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. 

**   При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на 

въздействието и кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на акт. 

***   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. 

****   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/ 
 


