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I. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване” 
Предлагаме така дефинираните три проблема да бъдат последователно разгледани в т. 1.1 – 1.5 от 

раздела, като напомняме, че оценка на въздействието следва да включва проблемите и целите, 

залегнали в изготвената Обобщена оценка на въздействието към предложението за регламент 

относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, за изменение 

на приложение ХVІІ към Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за 

отмяна на Регламент (EС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на 

прекурсори на взривни вещества. 

II. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни” 
Предлагаме заинтересованите страни да се разделят на две групи: пряко засегнатите лица – 

икономическите оператори и потребителите (при възможност да се да се посочи приблизителният им 

брой) и групата на държавните институции. Така ще се улесни и представянето на положителните и 

отрицателните въздействия върху тях в раздел 4. 

III. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията:” 
Предлагаме във Вариант 2 да се уточни кои са новите правила, задължения и изисквания към 

икономическите оператори, кои ще са конкретните мерки за предотвратяване на незаконното 

производство на взривни вещества, както да се опишат конкретните предложения за промени в 

нормативния акт. 

След като се предвиждат административни наказания за юридически лица за нарушаване на 

забраната за предоставяне на прекурсори на масовия потребител (съгл. раздел 2), следва да се опише 

механизма за квалифициране на нарушенията и размера на санкциите.  

По отношение на „Анализа на въздействията“ препоръчваме да се разгледат въздействията върху 

двете групи заинтересовани страни съгласно Ръководството за извършване на предварителна 

оценка на въздействието, 2019 г.   http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-

BG&categoryId=&Id=297&y=&m=&d= (стр. 28 - 37). 

IV. Относно раздел 6 „Избор на препоръчителен вариант:” 
Относно подраздел 6.1 „Промяна в административната тежест………………………:“ 

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 
Закона за защита от вредното въздействие 
на химичните вещества и смеси 

Становище по ред: Единствено съгласуване 

Дата:   05.10.2021 

В отговор на №:    03-08-1541/04.10.2021 г.  

Институция: Министерство на здравеопазването 

Диспозитив: Съгласува с препоръки 

Основание: Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а” 
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 
неговата администрация 

http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=297&y=&m=&d
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=297&y=&m=&d
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Следва накратко да се поясни защо предлаганите промени Нямат ефект върху 

административната тежест за икономическите оператори. 

Относно подраздел 6.4 „По какъв начин препоръчителният ……………..…(МСП)?“ 

Маркирано е, че Актът засяга пряко МСП. Следва накратко да се опише очакваното въздействие 

върху МСП, а при възможност това да бъде и остойностено. 

V. Относно раздел 8 „Приемането на нормативния ………...Европейския съюз?” 
Следва да се ревизира твърдението, че нормативния акт не произтича от ЕС, след като се въвеждат 

мерки по Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за 

предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества. 

Предлагаме да се посочи връзката към извършената оценка на въздействието на ниво ЕС. 
 

*   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”       
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