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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията” 

 

 ОТНОСНО: Частична предварителна оценка на въздействието на проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона 

за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия 

 

На основание чл. 30г от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията” съгласува  

постъпилата с Ваш изх. № 03-00-149 от 8 март 2019 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, със 

следните препоръки:  

 Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема” 

Текстът в т. 1.2 ненужно се повтаря с текста на т. 1.1. Предлагаме целият раздел да 

се преработи и да се дефинират ясно проблемите и причините, които налагат въвеждането 

на „уникален идентификатор“ за маркировка върху опаковките, при положение, че това 

изискване не произтича от правото на Европейския съюз, както е посочено в раздел 13. 

Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни” 

От предоставената информация в раздел 1 се разбира, че на Агенция „Митници” се 

възлагат нови функции и следователно следва да бъде включена в списъка на пряко 

заинтересованите страни. 

Относно раздел 4 „Варианти на действия” 

Предлагаме Вариант за действие 2 да бъде допълнително пояснен, като се опишат 

конкретните предложения за промяна в Правилника, свързани с изискванията за 

маркировка на опаковките на тютюневи изделия, например може да се обясни какво 

означава „уникален идентификатор”, как ще бъдат регулирани дейностите по маркирането 

и контрола, какви функции ще има Агенция „Митници” и др. 
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Относно раздели 5 и 6 „Негативни и Положителни въздействия” 

 Информацията в тези раздели следва да се допълни, като се посочат конкретните 

икономически въздействия върху производителите/вносителите на цигари и/или тютюн, 

върху Министерството на икономиката и Агенция „Митници”.  

 

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.  

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/ 


