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I. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни” 
При възможност да се посочи ориентировъчен брой на бизнес операторите в този отрасъл – 

производители, дистрибутори, търговци и др. 

II. Относно раздел 4 „Варианти на действие” 
Предвид информацията от раздел 1, че с новия Закон за храните се създава правно основание 

за изцяло нова Наредба, предлагаме Вариант 1 „Без действие” да съдържа кратко описание на сега 

действащата уредба относно изискванията към бутилирането на водите, условия и ред за обработката 

им, издаването на разрешителни за водовземане и др. ,а при представянето на Вариант 2 да се изясни 

кои разпоредби остават и кои ще се променят и по- специално по отношение издаването на сертификат 

за изворните води, контрола, етикирането и др. 

III. Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 
Предлагаме в разделите да се опишат очакваните икономически и екологични въздействия, 

като се следват примерните въпроси на стр. 29 и стр. 33 от Ръководството за извършване на 

предварителна оценка на въздействието - http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-

BG&categoryId=&Id=297&y=&m=&d=. Следва да се изясни дали с новата Наредба ще бъдат въведени 

нови мерки и изисквания както за бизнес операторите, така и за останалите заинтересовани страни, 

посочени в раздел 3. 

IV. Относно раздел 10 „Въздействие върху микро, малки и средни 
предприятия (МСП)”. 
Предлагаме в този раздел да се опишат какви ще са очакваните въздействия върху МСП по 

отношение на финансови, административни или други задължения.  
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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/ 
 


