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Използвани съкращения и термини
ЕС – Европейски съюз
ЕК – Европейска комисия
МИЕ - Министерство на икономиката и енергетиката
МЗ - Министерство на здравеопазването
МЗХ - Министерство на земеделието и храните
НСБХ – Национален съвет по безопасност на храните
ГМХ – генетично модифицирани храни
БАХПИ - Българска асоциация на хранителната и питейна индустрия
МС – Министерски съвет
НВМС - Национална ветеринарномедицинска служба
НСРЗ - Национална служба за растителна защита
РИОКОЗ - Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве
"Безопасност на храната" е разбирането, че храната няма да причини увреждане на
потребителя, когато тя е приготвена и/или консумирана в съответствие с предвидения
начин на употреба.
"Еквивалент" са различни системи или мерки, които са в състояние да постигнат едни и
същи цели.
"Несъответствие" е неизпълнение на нормативните изисквания за безопасност на
храните.
"Оценка на риска" е научнообоснован процес, който се състои от четири етапа определяне на опасността, определяне характеристиките на опасността, оценка на
въздействието при излагане на опасност и определяне характеристиките на риска.
"Система за управление на безопасността на храните" е системата от програми и
процедури, основаващи се на добрата практика за производство и принципите на
системата Анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР), чието
внедряване създава условия за самостоятелен контрол и осигуряване безопасността на
храните, или е система, която съответства на изискванията на Кодекс Алиментариус
или на БДС ISO 22 000.
"Групи храни" са храни, обединени на базата на техния произход и състав.
"Мониторинг" е извършване на поредица планирани наблюдения или измервания с цел
да се установи степента на спазване на нормативните изисквания.
"Храна, произведена от ГМО" е храна, произхождаща напълно или частично от ГМО,
но която не съдържа ГМО или не е съставена от ГМО.
"Управление на риска" е различен от оценката на риска процес на преценка на
алтернативните подходи, извършван в консултация със заинтересуваните страни,
отчитайки оценката на риска и други основателни фактори, а при необходимост - на
избор на подходящи възможности за предпазване и контрол.
"Анализ на риска" е процес, който се състои от три взаимносвързани елемента - оценка
на риска, управление на риска и обмен на информация за риска.
"Група от производители на храни" е дружество на земеделски производители и/или
производители на храни, учредено по Закона за задълженията и договорите или по
Търговския закон, или сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
или кооперация по Закона за кооперациите. В дружеството, сдружението или
кооперацията могат да членуват и други заинтересовани лица.
"Хранителна индустрия" е всяка обществена или частна дейност с цел печалба или не,
която включва всички етапи на производството, преработката и дистрибуцията на
храни.
“Пестициди” са отровни химични съединения, специално създадени от човека за борба
срещу вредителите.
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РЕЗЮМЕ
Основният проблем (проблем – фокус), който детерминира необходимостта от
изменение и допълнение на Закона за храните е неадекватност на националната
правна рамка за осигуряване на безопасност на храните по цялата хранителна
верига: „От полето до масата”.
Съществуват три групи причини (“корени”) на проблема – фокус:
• неактуалност на действащия Закон за храните;
• слабости (несъвършенства) в хоризонталното регулиране на обществените
отношения в областта на безопасността на храните;
• липса на единна национална система по безопасност на храните.
Неадекватността на националната правна рамка за осигуряване на
безопасността на храните (проблем – фокус) има своите последици (следствия) в
няколко основни направления:
• затруднения при прилагането (и контрола върху спазването) на нормативните
актове в областта на храните;
• затруднения при изпълнението на нормативните актове в областта на храните;
• затруднения в комуникацията с Европейската комисия по проблемите на
официалния контрол в областта на храните;
• несигурност у потребителите.
Идентифицираните следствия от неадекватността на националната правна
рамка са генератор на високи обществени разходи за осигуряване на безопасността
на храните.
Измененията и допълненията в Закона за храните касаят четири основни групи
в обществото (засегнати страни):
• стопански субекти, осъществяващи дейност с храни;
• публична власт;
• неправителствени организации;
• потребители.
На този фон общата (основна) цел на измененията и допълненията на Закона за
храните е намаляване на обществените разходи за осигуряване на безопасността
на храните.
За постигането на тази обща (основна) цел дефинираме специфична цел
(усъвършенстване на националната правна рамка за осигуряване на
безопасността на храните) и набор (съвкупност) от оперативни цели.
Разглеждаме четири валидни опции (варианта) за изменение и допълнение на
Закона за храните:
• Вариант 1 – Базов (нулев) сценарий (Законът за храните не се изменя и
допълва);
• Вариант 2 – Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните,
който актуализира Закона за храните, осигурява хоризонтално регулиране на
обществените отношения в областта на храните и създава единна национална
система по безопасност на храните;
• Вариант 3 – предложеният от междуведомствената работна група (създадена
със Заповед № РД-16-68/26.01.2007 г. на министъра на икономиката и
енергетиката) проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните;
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•

Вариант 4 – Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните,
който актуализира Закона за храните.
На тази основа правим предварителна оценка на очакваните (от всяка
опция) последици (въздействия):
• идентификация на всички (преки и косвени) икономически, социални и
екологични въздействия;
• определяне на това кой е засегнат и как?
• качествена и количествена оценка на идентифицираните въздействия.
Дефинираните и оценени опции (варианти) за изменение и допълнение на
действащия Закон за храните сравняваме (съпоставяме) върху основата на прост
мулти-критериен анализ и установяваме, че най-атрактивен е Вариант 2 – Проект
на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните, който актуализира Закона
за храните, осигурява хоризонтално регулиране на обществените отношения в
областта на храните и създава единна национална система по безопасност на
храните.

1. Процедурни въпроси и консултации със засегнатите страни
Организация на процеса на работа
Работната група по предварителната оценка на въздействието на ЗИД на Закон за
храните започна своята работа на 15 декември 2008 година и приключи редовните си
срещи на 5 март 2009 година. Срещите се провеждаха по предварително уточнен
график, като малки промени в датите и местата за провеждане на срещите бяха
извършвани в оперативен порядък и при отлична комуникация и предварителна
информираност на всички участници в срещите. Планирани бяха 8 (осем) работни
срещи, като всички от тях се проведоха при наличие на явна заинтересованост от
страна на служитерите от МиЕ, МЗ и МЗХ. Освен планираните, с оглед на нуждите на
всеки един етап на работата бяха проведени и две допълнителни работни срещи –
1.съвместна среща на всички ключови експерти за уточняване на методологията; 2.
предварителна среща със служители на МиЕ за търсене на съдействие за предоставяне
на информация и данни. Основното институционално участие е осигурено от страна на
Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на здравеопазването и
Министерство на земеделието и храните. Програмите на срещите следваха изцяло
предварително уточнения график.
Експертиза и обсъждане
В работната група бяха включени трима експерти на Изпълнителя:
Доц Румен Брусарски – ръководител на екипа
Адв. Катерина Величоква – правен експерт
Д-р Киро Киров – специалист в сферата на закона
Поканени бяха за участие основно експерти от съответните държавни институции, като
всички те бяха включени на равноправни начала, като участници в работната група. От
участниците в работната група бе събирана не само информация – становища, мнения,
доклади и т.н., но и експертно мнение и оценки. В рамките на този процес работната
група не срещна затруднения – експертите на МИЕ, МЗ и МЗХ предоставиха
навременно изключително квалифицирана експретиза, както и цялата налична
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информация, необходима за извършване на анализа и оценката. Особено активно и
качествено бе участието на експерта на МИЕ Жана Райчева, чиято специализирана
компетентност в сферата на закона допринесе изключително за напредъка по оценката.
Консултации със засегнатите страни
В рамките на работния процес бяха консултирани максимално широк кръг от
заинтересовани страни – държавни институции на централно и местно ниво; органи на
местното самоуправление и местната администрация; неправителствени организации с
нестопанска цел; бизнес-организации; висши учебни заведения и други. Те могат да
бъдат организирани в няколко целеви групи:
• Стопански субекти, осъществяващи дейност с храни;
• Публична власт;
• Неправителствени организации;
• Потребители.
Някои представители на стопанските субекти и публичната власт бяха интервюирани
по телефона. Разговаряхме със служители в МЗХ и МЗ по отделни аспекти на оценката,
които останаха неизяснени при дискусиите в работната група. В допълнение към това,
представянето на публичните институции в лицето на участниците в работната група
(12 на брой) също считаме за представително. По отношение на отделни представители
на стопанските оператори използвахме неформален подход, защото огромният им брой
не позволява организирането на представителни срещи и интервюта. При
неправителствените организации – организациите на потребители и браншови
организации, подходът ни беше до голяма степен основан на официална
кореспондеция.
По-долу прилагаме Таблица на официално консултираните асоциации
Институция
1.
Българска асоциация на
хранителната и питейната индустрия
2.
Асоциация на
месопреработвателите в България
3.
До Асоциацията на
млекопреработвателите в България
Асоциацията на производителите на
безалкохолни напитки
4.
Федерация на потребителите в
България
5.
Независим съюз на
потребителите в България

Контакти
Тел.: + 359 2/ 952 0989
bafdi@mb.bia-bg.com, http://www.bafdi.com
Тел. 02/ 971 26 71, 870 90 66 факс: 973 30 69
e-mail - amb@einet.bg
тел./факс: 02/ 953 27 23, 952 32 65, 0889/02-96-38;
e-mail: bam@mb.bia-bg.com
Тел. +359 2 983 24 22, Факс: +359 2 983 36 82, Ел.
поща: bsda@techno-link.com, www.bsda-bg.org
e-mail: fcb@potrebiteli-bg.org ; телефон: 833 32 85
телефон: 0888 788 708 ; e-mail: nspb@mail.bg

Всички лица, посочени по-горе, бяха потърсени още в първоначалния етап от дейността
на работната група, като контакти с тях бяха установени по пощата, по електронна
поща и чрез телефонни разговори. В покана за участие в експертната консултация бе
наблегнато, че консултациите със засегнатите и заинтересованите страни са
изключително важна съставна част от оценката на въздействието, гаранция, че
последиците от нормативните промени за всички заинтересовани страни ще бъдат
максимално и точно отчетени. Обърнато бе внимание, че консултационния процес
изисква не само предосатвяне на общо становище или оценка на предлагания
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законопроект (които повечето от тях вече бяха предоставили в протеклия в процеса на
подготовка на законопроекта), а че очакванията ни са за целенасочен принос от тяхна
страна към анализа. Наблегнахме на факта, че повечето въздействия на законопроекта
са свързани с очакван ефект върху техните организации. Очакванията ни бяха свързани,
с други думи, с предоставяне от страна на консултираните страни на отговори и
коментари, както по въпроси, относими не само към пълнотата и качеството на
оценката на въздействието, но и предоставяне на данни, количествени аргументи и
оценки, както и поставяне на въпроси, които са важни за цялостната предварителна
оценка и за последващия мониторинг.
Незначителна част от заинтересованите лица потърсиха обратен контакт и
предоставиха свое мнение или становище по проблематиката. Приносът на тези
заинтересувани лица, които предоставиха мнение, становище или предложение, беше
отчетен изцяло.
2. Идентифициране на проблема
В този раздел представяме:
•
•
•
•
•

Основният проблем (проблем – фокус) в областта на безопасността на храните;
Причините (“корените”) на идентифицирания проблем – фокус;
Следствията от проблема – фокус;
Засегнатите страни;
Ясен базов (нулев) сценарий (“не се прави нищо” или “както си е”).
2.1. Основен проблем

Основният проблем (проблем – фокус) в областта на безопасността на храните
може да бъде дефиниран така (виж Фигура 1. Дърво на проблемите):
“Неадекватност на националната правна рамка за осигуряване на безопасност на
храните по цялата хранителна верига: „От полето до масата“.
2.2. Причини
В хода на нашия анализ идентифицираме три групи причини (“корени”) на
проблема – фокус:
•
•
•

Неактуалност на действащия Закон за храните;
Слабости (несъвършенства) в хоризонталното регулиране на обществените
отношения в областта на безопасността на храните;
Липса на единна национална система по безопасност на храните.
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2.2.1. Неактуалност на Закона за храните
Действащият Закон за храните (Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ.
бр.102 от 21 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1
Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември
2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 14 Април 2006г., изм. ДВ.
бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли
2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм.
ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5
Август 2008г.) не отчита статута на Република България като страна – членка на
Европейския съюз от 01.01.2007 г.
Последните значими изменения и допълнения на Закона за храните (от началото
на 2006 г.) са ориентирани към създаването на правна рамка, която да е еквивалентна
на нормативната уредба за осигуряване на безопасност на храните в страните – членки
на Европейския съюз – транспониране в националното законодателство (основно Закон
за храните) на разпоредби от пряко приложимите нормативни актове на Общността
(Регламенти и Решения) в областта на храните.
След 01.01.2007 г. Република България (като страна – членка на Европейския
съюз) прилага директно всички Регламенти и Решения на Общността и Законът за
храните е неактуален (излишно “обременен” с текстове и разпоредби от пряко
приложимите нормативни актове на Европейския съюз, несистематизиран, непълен и
не особено прецизен).
В конкретен план неактуалността на действащия Закон за храните се състои в
следното (виж Фигура 1. Дърво на проблемите):
•
•
•

•
•
•

Дублиране на разпоредби от пряко приложимите актове на Общността
(Регламенти и Решения);
Противоречие с разпоредби от пряко приложимите актове на Общността
(Регламенти и Решения);
Пренебрегване на статута на България като страна-членка на ЕС при
транспониране на нормативните актове на Общността, които предоставят
възможност (свобода) за национални решения по отношение на конкретния
режим (механизъм) за постигане на съответните резултати (Директиви);
Липса на механизъм за налагане на санкции за неспазване на пряко
приложимите актове на Общността (Регламенти и Решения);
Утежнен режим (одобрение) на обектите за търговия на едро с храни от
неживотински произход и обектите за търговия на дребно с храни;
Терминологични несъответствия с българската езикова версия на Регламентите
на Общността.

2.2.2. Слабости в хоризонталното регулиране на обществените отношения в
областта на безопасността на храните;
Основните слабости (несъвършенства) в хоризонталното регулиране на
обществените отношения в областта на безопасността на храните у нас се коренят в
“кореспонденцията” (липсата на координация и синхрон) между Закона за храните и
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
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В процеса на нашия анализ идентифицирахме следните по-важни генератори на
хоризонтална “дисхармония” в националната правна рамка в областта на безопасността
на храните (виж Фигура 1. Дърво на проблемите):
•
•
•
•
•

Правен вакуум в Закона за храните по отношение на производството,
преработката и разпространението на храни от животински произход;
Дублиране на разпоредби, регламентиращи регистрацията и официалния
контрол на храните от животински произход (Закон за храните и Закон за
ветеринарномедицинската дейност);
Дублиране на разпоредби, регламентиращи събирането на такси за официален
ветеринарномедицински контрол (Закон за храните и Закон за
ветеринарномедицинската дейност);
Противоречия между Закона за храните и Закона за ветеринарномедицинската
дейност по отношение на регистрацията и официалния контрол на храните от
животински произход;
Терминологични несъответствия между Закона за храните и Закона за
ветеринарномедицинската дейност.

Фигура 1. Дърво на проблемите

Високи обществени разходи за осигуряване на безопасността на храните

Затруднения при прилагането (и контрола
върху спазването) на нормативните
актове в областта на храните

Затруднения при изпълнението на
нормативните актове в областта на
храните

Затруднения в комуникацията с ЕК
по проблемите на официалния
контрол в областта на храните

Неадекватност на националната правна рамка за осигуряване на безопасност на храните
по цялата хранителна верига: „От полето до масата“
Неактуалност на Закона за храните

Дублиране на разпоредби от пряко приложимите
актове на Общността (Регламенти и Решения)
Противоречие с разпоредби от пряко приложимите
актове на Общността (Регламенти и Решения)
Пренебрегване на статута на България като страначленка на ЕС при транспониране на нормативните
актове на Общността, които предоставят
възможност (свобода) за национални решения по
отношение на конкретния режим (механизъм) за
постигане на съответните резултати (Директиви)
Липса на механизъм за налагане на санкции за
неспазване на пряко приложимите актове на
Общността (Регламенти и Решения)
Утежнен режим (одобрение) на обектите за
търговия на едро с храни от неживотински произход
и обектите за търговия на дребно с храни
Терминологични неъответствия с българската
езикова версия на Регламентите на Общността

Слабости в хоризонталното регулиране на обществените
отношения в областта на безопасността на храните
Правен вакуум в Закона за храните по
отношение на производството, преработката и
разпространението на храни от животински
произход
Дублиране на разпоредби, регламентиращи
регистрацията и официалния контрол на храните
от животински произход (Закон за храните и
Закон за ветеринарномедицинската дейност)
Дублиране на разпоредби, регламентиращи
събирането на такси за официален
ветеринарномедицински контрол (Закон за
храните и Закон за ветеринарномедицинската
дейност)
Противоречия между Закона за храните и
Закона за ветеринарномедицинската дейност по
отношение на регистрацията и официалния
контрол на храните от животински произход
Терминологични несъответствия между Закона
за храните и Закона за
ветеринарномедицинската дейност

Несигурност у
потребителите

с
л
е
д
с
т
в
и
я

проблем - фокус

Липса на единна
национална система по
безопасност на храните
Неработещ механизъм
за координация на
официалния контрол в
областта на храните
Липса на единно звено
за информация по
проблемите на
безопасността на
храните (комуникация
на риска)
Липса на единна точка
за контакт с ЕК в
областта на
официалния контрол
на храните

п
р
и
ч
и
н
и

2.2.3. Липса на единна национална система по безопасност на храните
В резултат на направения анализ идентифицираме следните по-важни
недостатъци на действащата национална система по безопасност на храните (виж
Фигура 1. Дърво на проблемите):
•
•
•

Неработещ механизъм за координация на официалния контрол в областта на
храните;
Липса на единно звено за информация по проблемите на безопасността на
храните (т. нар. комуникация на риска);
Липса на единна точка за контакт с Европейската комисия в областта на
официалния контрол на храните.
2.3. Следствия

Неадекватността на националната правна рамка за осигуряване на безопасността
на храните (проблем – фокус) има своите последици (следствия) в няколко основни
направления (виж Фигура 1. Дърво на проблемите):
•
•
•
•

Затруднения при прилагането (и контрола върху спазването) на нормативните
актове в областта на храните;
Затруднения при изпълнението на нормативните актове в областта на храните;
Затруднения в комуникацията с Европейската комисия по проблемите на
официалния контрол в областта на храните;
Несигурност у потребителите.

Идентифицираните следствия от неадекватността на националната правна рамка
са генератор на високи обществени разходи за осигуряване на безопасността на
храните.
2.4. Засегнати страни
Измененията и допълненията в Закона за храните касаят четири основни групи
в обществото:
•
•
•
•

Стопански субекти, осъществяващи дейност с храни;
Публична власт;
Неправителствени организации;
Потребители.
2.4.1. Стопански субекти, осъществяващи дейност с храни

Тази група включва над 130 000 броя фирми, осъществяващи дейност с храни
(оператори на храни)1, в т.ч.:
1

Регионалната хигиенно-епидемиологична инспекция извършва регистрация на обектите за
производство на храни от неживотински произход и на обектите за търговия с храни, с изключение на
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• Производители на храни;
• Търговци на храни;
На практика почти всички оператори с храни – около 129 000 броя фирми (над 97 % от
всички стопански субекти, осъществяващи дейност с храни) са микро, малки и средни
предприятия.
2.4.2. Публична власт
Измененията и допълненията в Закона за храните засягат множество органи на
публична власт в страната:
•

Министерски съвет:
Чл. 42
Чл. 4б ал. 13
Чл. 10, ал. 3
Чл.34, ал.2 и 4, Чл. 36, ал.14
• Министър на икономиката и енергетиката:
Чл. 6, ал. 25
Чл.34, ал.26
• Министър на земеделието и храните7:
Чл. 2а
Чл. 58
Чл.30б9
Чл.32 ал. 110
Чл.34, ал.211
Чл.37, ал. 112
• Органи на Държавен Ветеринарно Медицинска контрол:
Чл. 29, ал. 1, т. 4, Чл. 29а, 13 .
обектите за търговия на едро с храни от животински произход. Регионалната ветеринарномедицинска
служба извършва регистрация на обектите за добив, производство, преработка, съхранение, пакетиране и
препакетиране на суровини и храни от животински произход, както и на обектите за търговия на едро с
храни от животински произход.
2
Специфичните изисквания към групи храни, конкретни храни, се определят с наредби на Министерския
съвет.
3
Министерският съвет определя с наредба изискванията към бутилираните натурални минерални,
изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, условията и реда за използване на методите за
обработка на натуралните минерални и изворни води и за внос на минерални води.
4
Утвърждава поименния състав и Правилника на НСБХ
5
Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на икономиката и енергетиката и с
министъра на земеделието и продоволствието определя с наредби.....
6
Участие в НСБХ
7
Министърът на здравеопазването и министърът на земеделието и продоволствието провеждат
държавната политика в областта на безопасността на храните
8
Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на земеделието и продоволствието определя
с наредби максимално допустимите количества замърсители и остатъци от пестициди в храните.
9
Система за бързо съобщаване в случай на опасност от храни
10
Лаборатории за анализ на храни
11
Участие в НСБХ
12
Издаване на Заповед с мерки за отстраняване на опасност
13
Контрол върху храни с животински произход
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•

Органи на Държавен Фитосанитарен контрол:
Чл. 29б14
• Министър на здравеопазването:
Чл. 2а15
Чл. 4б, ал. 316
Чл. 4б, ал. 517
Чл. 4б, ал. 618
Чл. 4б, ал. 719
Чл. 4в, ал. 120
Чл. 6, ал. 5, 8 и 921
Чл. 6а1, ал. 2
Чл. 10, ал. 2
Чл. 22а, ал. 1, Чл. 22б, ал. 3 и 922
Чл. 23в, ал. 3, Чл. 23 г, ал. 4, 7, 8 и 1223
Чл. 23е, ал. 1, Чл. 23ж, ал. 124
Чл. 24 а, ал. 1, 4 и 825
Чл. 27 б, ал.2 26
Чл.30б27
Чл.32 ал. 128
Чл.34, ал.229
14

Контрол за съдържанието на замърсители и остатъци от пестициди в растителните суровини и
продукти
15
Министърът на здравеопазването и министърът на земеделието и продоволствието провеждат
държавната политика в областта на безопасността на храните
16
Министърът на здравеопазването утвърждава със заповед списък на признатите натурални минерални
води, които отговарят на изискванията на наредбата по ал. 1
17
Министърът на здравеопазването ежегодно представя актуализиран списък по ал. 3 на Европейската
комисия.
18
Министърът на здравеопазването представя на Европейската комисия информация за натуралните
минерални води, за които е издал сертификат по чл. 4в или чл. 24а. Информацията се публикува в
интернет страницата на Министерството на здравеопазването.
19
Министерството на здравеопазването представя при поискване от Европейската комисия или от
държава - членка на Европейския съюз, всяка приложима информация за признатите натурални
минерални води, включително резултатите от систематичните проверки
20
Министърът на здравеопазването издава сертификат за националните минерални води, който
удостоверява, че по произход, състав и свойства минералната вода е подходяща за бутилиране за
питейни цели, по ред, определен с наредбата по чл. 4б, ал. 1.
21
(5) За получаване на разрешение за включване на първични пушилни кондензати и първични
катранови фракции в списъка по ал. 4 лицето, което желае да ги пусне на пазара, подава писмено
заявление до Министерството на здравеопазването.
(8) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Министерството на здравеопазването в 14-дневен
срок уведомява писмено заявителя, че заявлението е получено, като изрично посочва датата на
получаването му.
(9) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Министерството на здравеопазването незабавно
информира и изпраща за становище заявлението по ал. 6, както и всяка друга допълнителна информация,
предоставена от заявителя, на Европейския орган по безопасност на храните в съответствие с
изискванията на Регламент 2065/2003.
22
Разрешителни за облъчвания на храни
23
Разрешение за пускане на нова храна или нова добавка
24
Пускане на пазара на ГМХ
25
Внос на минерални води
26
Списък с храни от неживотински произход
27
Система за бързо съобщаване в случай на опасност от храни
28
Лаборатории за анализ на храни
29
Участие в НСБХ
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•
•

•

•
•
•


30

Чл.36а, ал. 530
Чл.37, ал. 131
Експретен съвет за оценка на риска
Чл.36, ал.132
Органи на държавен здравен контрол
Чл. 28, ал. 133
Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве:
Чл. 12, ал. 2, 6 и 834
Чл. 12а, ал. 1-335
Чл.5236
Регионални ветеринарномедицински служби
Чл. 12, ал. 2, 6 и 837
Чл. 12а, ал. 1-3
Чл. 14, 15, 16, ал. 1 - 438
Чл.5239
Комисия по нови и генетично модифицирани храни
Чл. 23а, ал. 1 - 940
Министър на околната среда и водите:
Чл. 4в, ал. 3 - 641
Чл. 8, ал. 1, 3, 5 и 6
Агенция “Митници”:
Чл. 27б, ал. 142
Чл.29е, ал.243 .
Национална служба „Полиция”
Чл.29е, ал.244
Национална служба по растителна защита

Издава Правилник за работата на Експертния съвет по оценка на риска
Издаване на Заповед с мерки за отстраняване на опасност
32
Съответствие с Европейските органи по безопасност на храните
33
Официален контрол върху храните с неживотински произход
34
Регистрация на обекти за производство и търговия с храни
35
Временна регистрация на обекти за производство и търговия с храни
36
Справка за издадените и влезли в сила наказателни постановления
37
Регистрация на обекти за производство и търговия с храни
38
Регистър на обектите
39
Справка за издадените и влезли в сила наказателни постановления
40
Разрешения за пускане на пазара на нови храни и нови съставки
41
(3) Информацията по ал. 2, т. 1 се съхранява в Министерството на околната среда и водите.
(4) За издаването на сертификата по ал. 1 Министерството на околната среда и водите изготвя резюме за
конкретните хидрогеоложки условия и експлоатационни характеристики на водовземното съоръжение и
го предоставя на Министерството на здравеопазването.
(4) За издаването на сертификата по ал. 1 Министерството на околната среда и водите изготвя резюме за
конкретните хидрогеоложки условия и експлоатационни характеристики на водовземното съоръжение и
го предоставя на Министерството на здравеопазването.
(5) Анализите на характеристиките по ал. 2, т. 2 се извършват трикратно през интервал от два месеца при
издаване на нов сертификат и еднократно при подновяване на съществуващ сертификат от акредитирани
лаборатории за изпитване на минерални води, определени със заповед на министъра на здравеопазването
и министъра на околната среда и водите.
(6) Заключението за въздействията по ал. 2, т. 3, представляващо експертна балнеологична оценка, се
изготвя от определено от министъра на здравеопазването лечебно заведение.
42
Внос на храни от неживотински произход
43
Участие в Съвета за координация на контрола по чл. 23е, ал. 1
44
Участие в Съвета за координация на контрола по чл. 23е, ал. 1
31
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•
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•

Чл.29е, ал.245
Национална служба по зърно и фуражи
Чл.29е, ал.246
Национален съвет по безопасност на храните
Чл.3447
Съвет за координация на контрола към НСБХ
Чл.29е48
Органи на местното самоуправление:
Чл.37в49
Чл.37г50
2.4.3. Неправителствени организации
Тази група включва:

•

Българска асоциация на хранителната и питейна индустрия (БАХПИ):
Чл. 1 ал. 1 т. 751
Чл. 16, ал. 552
Чл.34, ал.253
Чл.37б
Чл.5254
• Професионални организации на производителите на суровини и храни:
Чл.37а
Чл.37в55
• Организации на потребителите
2.4.4. Потребители

Измененията и допълненията в Закона за храните засягат всички потребители на
храни в страната.
2.5. Базов (нулев) сценарий
Основните характеристики на базовия (нулевия) сценарий (Законът за храните
не се изменя и допълва) могат да бъдат систематизирани така:
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Участие в Съвета за координация на контрола по чл. 23е, ал. 1
Участие в Съвета за координация на контрола по чл. 23е, ал. 1
47
Към МС за координиране на политики и управление на риска
48
Осигуряване ефективна координация и сътрудничество на контролната дейност
49
Браншовите организации подпомагат политиката и стратегия на органи на местно самоуправление
50
Предоставяне на помещения на БАХПИ и браншовите организации
51
Функциите и правомощията на професионалните организации на производителите на храни и на
Българската асоциация хранителна и питейна индустрия (БАХПИ), възложени им с този закон.
52
Осъществяване на контрол върху обектите за производство и търговия с храни
53
Участие в НСБХ
54
Справка за издадените и влезли в сила наказателни постановления
55
Подпомагат политиката и стратегия на органи на местно самоуправление
46
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•

Законът за храните не се актуализира, т.е.:
o Не се елиминира дублирането на разпоредби от пряко приложимите
актове на Общността (Регламенти и Решения);
o Не се премахва противоречието с разпоредби от пряко приложимите
актове на Общността (Регламенти и Решения);
o Не се отчита статута на България като страна-членка на ЕС при
транспониране на нормативните актове на Общността, които предоставят
възможност (свобода) за национални решения по отношение на
конкретния режим (механизъм) за постигане на съответните резултати
(Директиви);
o Не се регламентира механизъм за налагане на санкции за неспазване на
пряко приложимите актове на Общността (Регламенти и Решения);
o Не се облекчава режима (одобрение) на обектите за търговия на едро с
храни от неживотински произход и обектите за търговия на дребно с
храни;
o Не се премахват терминологичните несъответствия с българската езикова
версия на Регламентите на Общността.

•

Не се усъвършенства хоризонталното регулиране на обществените отношения в
областта на храните, т.е.:
o Не се “запълва” правният вакуум в Закона за храните по отношение на
производството, преработката и разпространението на храни от
животински произход;
o Не се елиминира дублирането на разпоредби, регламентиращи
регистрацията и официалния контрол на храните от животински
произход (Закон за храните и Закон за ветеринарномедицинската
дейност);
o Не се премахва дублирането на разпоредби, регламентиращи събирането
на такси за официален ветеринарномедицински контрол (Закон за
храните и Закон за ветеринарномедицинската дейност);
o Остават противоречията между Закона за храните и Закона за
ветеринарномедицинската дейност по отношение на регистрацията и
официалния контрол на храните от животински произход;
o Не се елиминират терминологичните несъответствия между Закона за
храните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

•

Не се създава единна национална система по безопасност на храните, т.е.:
o Няма работещ механизъм за координация на официалния контрол в
областта на храните;
o Липсва единно звено за информация по проблемите на безопасността на
храните (т. нар. комуникация на риска);
o Няма единна точка за контакт с Европейската комисия в областта на
официалния контрол на храните.

В обобщение, националната правна рамка за осигуряване на безопасност на
храните по цялата хранителна верига: “От полето до масата” е неадекватна на
съвременните реалности.
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На този фон:
•
•
•
•

Прилагането (и контрола върху спазването) на нормативните актове в областта
на храните е затруднено;
Изпълнението на нормативните актове в областта на храните е затруднено;
Комуникациите с Европейската комисия по проблемите на официалния контрол
в областта на храните са затруднени;
Налице е несигурност у потребителите на храни.

Всичко това генерира високи обществени разходи за осигуряване на
безопасността на храните!
3. Дефиниране на целите
На основата на анализа в Параграф 2 дефинираме следните три нива на целите
на Закона за изменение и допълнение на Закона за храните (виж Фигура 2. Дърво на
целите), които кореспондират с основния проблем (проблем – фокус), неговите
“корени” (причини) и последици (следствия):
•
•
•

Общи цели;
Специфични цели;
Оперативни цели.
3.1. Общи цели

Общата (основна) цел на измененията и допълненията на Закона за храните е
намаляване на обществените разходи за осигуряване на безопасността на храните
(виж Фигура 2. Дърво на целите), в резултат на:
•
•
•
•

Премахването на затрудненията при прилагането (и контрола върху спазването)
на нормативните актове в областта на храните;
Премахването на затрудненията при изпълнението на нормативните актове в
областта на храните;
Елиминирането на затрудненията в комуникациите с Европейската комисия по
проблемите на официалния контрол в областта на храните;
Повишаването на сигурността у потребителите на храни.

Фигура 2. Дърво на целите

Общи цели
• Намаляване на обществените разходи за осигуряване на безопасността на храните

Специфични цели
• Усъвършенстване на националната правна рамка за осигуряване на безопасност на храните по цялата
хранителна верига: “От полето до масата”.

Оперативни цели
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Премахване на всички текстове, които по своето съдържание дублират разпоредби от пряко приложимите
нормативни актове на Общността (Регламенти и Решения) в областта на храните;
Премахване на всички текстове, които по своето съдържание противоречат на разпоредби от пряко приложимите
нормативни актове на Общността (Регламенти и Решения) в областта на храните;
Отразяване на статута на Република България като страна – членка на ЕС при транспониране на нормативните
актове на Общността, които предоставят възможност (свобода) за национални решения по отношение на конкретния
режим (механизъм) за постигане на съответните резултати (Директиви);
Регламентиране на санкции за нарушаване на пряко приложимите нормативни актове на Общността (Регламенти и
Решения) в областта на храните;
Облекчаване на режима на обектите за търговия на едро с храни от неживотински произход и обектите за търговия
на дребно с храни (вместо “одобрение” – “регистрация”);
Уеднаквяване на използваните в Закона за храните термини с тези в българската езикова версия на Регламентите
на Общността;
“Изваждане” на всички разпоредби, регламентиращи производството, преработката, разпространението и
официалния контрол на храните от животински произход от Закона за ветеринарномедицинската дейност и
включването им в Закона за храните;
Премахване на всички противоречия и несъответствия между Закона за храните и Закона за
ветеринарномедицинската дейност;
Създаване на единна национална система по безопасност на храните.

3.2. Специфични цели
Специфичната цел на Закона за изменение и допълнение на Закона за храните
(кореспондираща с идентифицирания проблем – фокус) е усъвършенстване на
националната правна рамка за осигуряване на безопасност на храните по цялата
хранителна верига: “От полето до масата” (виж Фигура 2. Дърво на целите).
3.3. Оперативни цели
За постигане на специфичните и общите цели на Закона за изменение и
допълнение на Закона за храните дефинираме следните оперативни цели, които
кореспондират с “корените” (причините) на проблема – фокус (виж Фигура 2. Дърво на
целите):
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Премахване на всички текстове, които по своето съдържание дублират
разпоредби от пряко приложимите нормативни актове на Общността
(Регламенти и Решения) в областта на храните;
Премахване на всички текстове, които по своето съдържание противоречат на
разпоредби от пряко приложимите нормативни актове на Общността
(Регламенти и Решения) в областта на храните;
Отразяване на статута на Република България като страна – членка на ЕС при
транспониране на нормативните актове на Общността, които предоставят
възможност (свобода) за национални решения по отношение на конкретния
режим (механизъм) за постигане на съответните резултати (Директиви);
Регламентиране на санкции за нарушаване на пряко приложимите нормативни
актове на Общността (Регламенти и Решения) в областта на храните;
Облекчаване на режима на обектите за търговия на едро с храни от
неживотински произход и обектите за търговия на дребно с храни (вместо
“одобрение” – “регистрация”);
Уеднаквяване на използваните в Закона за храните термини с тези в българската
езикова версия на Регламентите на Общността;
“Изваждане” на всички разпоредби, регламентиращи производството,
преработката, разпространението и официалния контрол на храните от
животински произход от Закона за ветеринарномедицинската дейност и
включването им в Закона за храните;
Премахване на всички противоречия и несъответствия между Закона за храните
и Закона за ветеринарномедицинската дейност;
Създаване на единна национална система по безопасност на храните.
4. Основни опции (варианти)

За целите на анализа дефинираме набор от четири валидни опции (варианта)
за изменение и допълнение на действащия Закон за храните:
•
•

Вариант 1 – Базов (нулев) сценарий;
Вариант 2 – Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните,
който актуализира Закона за храните, осигурява хоризонтално регулиране на
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•
•

обществените отношения в областта на храните и създава единна национална
система по безопасност на храните;
Вариант 3 – предложеният от междуведомствената работна група (създадена със
Заповед № РД-16-68/26.01.2007 г. на министъра на икономиката и енергетиката)
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните;
Вариант 4 – Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните,
който актуализира Закона за храните.
4.1. Вариант 1 - Базов (нулев) сценарий

Базовият (нулев) сценарий (“не се прави нищо”) беше разгледан подробно в
Параграф 2 – Законът за храните не се изменя и допълва, т.е.:
•
•
•

Действащият Закон за храните не се актуализира;
Не се постига хоризонтално регулиране на обществените отношения в областта
на храните;
Не се създава единна национална система по безопасност на храните.

Обществените разходи за осигуряване на безопасност на храните остават
(неприемливо) високи.
4.2. Вариант 2 – Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните,
който актуализира Закона за храните, осигурява хоризонтално регулиране на
обществените отношения в областта на храните и създава единна национална
система по безопасност на храните
Този
вариант
преследва
пълно
и
всеобхватно
усъвършенстване
(систематизиране, прецизиране и опростяване) на националната правна рамка за
осигуряване на безопасността на храните.
Основните характеристики на Вариант 2 могат да бъдат систематизирани така:
•

Актуализиране на Закона за храните чрез:
o Премахване на всички текстове, които по своето съдържание дублират
разпоредби от пряко приложимите нормативни актове на Общността
(Регламенти и Решения) в областта на храните;
o Премахване на всички текстове, които по своето съдържание
противоречат на разпоредби от пряко приложимите нормативни актове
на Общността (Регламенти и Решения) в областта на храните;
o Отразяване на статута на Република България като страна – членка на ЕС
при транспониране на нормативните актове на Общността, които
предоставят възможност (свобода) за национални решения по отношение
на конкретния режим (механизъм) за постигане на съответните резултати
(Директиви);
o Регламентиране на санкции за нарушаване на пряко приложимите
нормативни актове на Общността (Регламенти и Решения) в областта на
храните;
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o Облекчаване на режима на обектите за търговия на едро с храни от
неживотински произход и обектите за търговия на дребно с храни
(вместо “одобрение” – “регистрация”);
o Уеднаквяване на използваните в Закона за храните термини с тези в
българската езикова версия на Регламентите на Общността.
•

Хоризонтално регулиране на обществените отношения в областта на храните
посредством:
o “Изваждане” на всички разпоредби, регламентиращи производството,
преработката, разпространението и официалния контрол на храните от
животински произход от Закона за ветеринарномедицинската дейност и
включването им в Закона за храните;
o Премахване на всички противоречия и несъответствия между Закона за
храните и Закона за ветеринарномедицинската дейност;

•

Създаване на единна национална система по безопасност на храните –
Национална агенция по безопасност на храните.

4.3. Вариант 3 – предложеният от междуведомствената работна група (създадена
със Заповед РД-16-68/26.01.2007 г. на министъра на икономиката и енергетиката)
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните
Вариант 3 гарантира усъвършенстване на националната правна рамка за
осигуряване на безопасността на храните в две основни направления:
•

Актуализиране на Закона за храните чрез:
o Премахване на всички текстове, които по своето съдържание дублират
разпоредби от пряко приложимите нормативни актове на Общността
(Регламенти и Решения) в областта на храните;
o Премахване на всички текстове, които по своето съдържание
противоречат на разпоредби от пряко приложимите нормативни актове
на Общността (Регламенти и Решения) в областта на храните;
o Отразяване на статута на Република България като страна – членка на ЕС
при транспониране на нормативните актове на Общността, които
предоставят възможност (свобода) за национални решения по отношение
на конкретния режим (механизъм) за постигане на съответните резултати
(Директиви);
o Регламентиране на санкции за нарушаване на пряко приложимите
нормативни актове на Общността (Регламенти и Решения) в областта на
храните;
o Облекчаване на режима на обектите за търговия на едро с храни от
неживотински произход и обектите за търговия на дребно с храни
(вместо “одобрение” – “регистрация”);
o Уеднаквяване на използваните в Закона за храните термини с тези в
българската езикова версия на Регламентите на Общността.
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•

Хоризонтално регулиране на обществените отношения в областта на храните
посредством:
o “Изваждане” на голяма (преобладаваща) част от разпоредбите,
регламентиращи производството, преработката, разпространението и
официалния контрол на храните от животински произход от Закона за
ветеринарномедицинската дейност и включването им в Закона за
храните;
o Премахване на голяма (преобладаваща) част от противоречията и
несъответствията между Закона за храните и Закона за
ветеринарномедицинската дейност;

4.4. Вариант 4 – Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните,
който актуализира Закона за храните
За усъвършенстването на националната правна рамка в областта на храните този
вариант залага (само) на актуализирането на действащия Закон за храните посредством:
•
•
•

•
•
•

Премахване на всички текстове, които по своето съдържание дублират
разпоредби от пряко приложимите нормативни актове на Общността
(Регламенти и Решения) в областта на храните;
Премахване на всички текстове, които по своето съдържание противоречат на
разпоредби от пряко приложимите нормативни актове на Общността
(Регламенти и Решения) в областта на храните;
Отразяване на статута на Република България като страна – членка на ЕС при
транспониране на нормативните актове на Общността, които предоставят
възможност (свобода) за национални решения по отношение на конкретния
режим (механизъм) за постигане на съответните резултати (Директиви);
Регламентиране на санкции за нарушаване на пряко приложимите нормативни
актове на Общността (Регламенти и Решения) в областта на храните;
Облекчаване на режима на обектите за търговия на едро с храни от
неживотински произход и обектите за търговия на дребно с храни (вместо
“одобрение” – “регистрация”);
Уеднаквяване на използваните в Закона за храните термини с тези в българската
езикова версия на Регламентите на Общността.
5. Анализ на въздействието
Настоящият параграф включва:

•
•
•

Идентификация на икономическите, социалните и екологичните въздействия на
всяка опция (вариант);
Качествена и количествена характеристика (описание) на идентифицираните
въздействия;
Отчитане на риска и несигурността на всяка опция (вариант).
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5.1. Икономически, социални и екологични въздействия на Вариант 1 – Базов
(нулев) сценарий: Законът за храните не се изменя и допълва

Икономически въздействия
Категория

Функциониране
на пазарите

Разходи за
дейността на
фирмите

Малки и средни
предприятия

Подкатегория

Качествена
характеристика

Количествена
характеристика

Конкурентност на
средата – бариери
за влизане на
пазара, условия за
антиконкурентно
поведение,
формиране на
монополни
структури и т.н.)

Утежнен достъп до
пазара (режим на
“одобрение”) за част от
стопанските субекти,
осъществяващи дейност
с храни (обекти за
търговия на едро с храни
от неживотински
произход и обекти за
търговия на дребно с
храни).

Административно
бреме за бизнеса
(разходи за
изпълнение на
нормативните
разпоредби,
трансакционни
разходи и др.)

Неприемливо високи
разходи за изпълнение
на нормативните актове в
областта на храните
поради:
• неактуалност на
Закона за храните;
• утежнен режим
(“одобрение”) на
обектите за търговия
на едро с храни от
неживотински
произход и обектите
за търговия на
дребно с храни;
• слабости в
хоризонталното
регулиране на
обществените
отношения в
областта на храните;
• липса на единство и
координация на
официалния контрол
на храните.

Мащаб на очакваното
въздействие: голям.

Непропорционални
въздействия
(разходи за
изпълнение,
допълнителни
инвестиции) върху
малкия и среден

Неприемливо високи
разходи за изпълнение
на нормативните актове в
областта на храните
поради:
• неактуалност на
Закона за храните;

Мащаб на очакваното
въздействие: голям.

Мащаб на очакваното
въздействие: голям.
Засегнати: всички обекти
за търговия на едро с
храни от неживотински
произход и обекти за
търговия на дребно с
храни.

Засегнати, както следва:
• 130 000 броя фирми –
стопански субекти,
осъществяващи
дейност с храни;
• Българска асоциация
на хранителната и
питейна индустрия
(БАХПИ);
• браншови организации
на производителите на
суровини и храни.

Засегнати 129 000 броя
микро, малки и средни
предприятия (над 97 % от
стопанските субекти,
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бизнес

•

•

•

Потребители и
домакинства

Публична власт

Информираност и
защита на
потребителите

Фискален
(бюджетен) ефект
на национално и
местно (общинско)
ниво

утежнен режим
(“одобрение”) на
обектите за търговия
на едро с храни от
неживотински
произход и обектите
за търговия на
дребно с храни;
слабости в
хоризонталното
регулиране на
обществените
отношения в
областта на храните;
липса на единство и
координация на
официалния контрол
на храните.

Относително ниско ниво
на информираност и
защита на потребителите
поради неадекватността
на националната правна
рамка в областта на
храните.

Икономия (спестяване) на
разходи за
осъществяване и
администриране на
измененията и
допълненията в
националната правна
рамка.

Неприемливо високи
разходи за прилагане (и
контрол върху
спазването) на
нормативните актове в
областта на храните
поради:
• неактуалност на
Закона за храните;
• утежнен режим
(“одобрение”) на

осъществяващи дейност с
храни).

Мащаб на очакваното
въздействие: голям.
Засегнати, както следва:
• всички потребители на
храни;
• организации на
потребителите.
Мащаб на очакваното
въздействие: малък.
Засегнати, както следва:
• Народно събрание;
• Министерски съвет;
• Министър на
икономиката и
енергетиката;
• Министър на
земеделието и
храните;
• Министър на
здравеопазването;
• Министър на околната
среда и водите.
Мащаб на очакваното
въздействие: голям.
Засегнати, както следва:
• Министерски съвет;
• Министър на
икономиката и
енергетиката;
• Министър на
земеделието и
храните;
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•

•

обектите за търговия
на едро с храни от
неживотински
произход и обектите
за търговия на
дребно с храни;
слабости в
хоризонталното
регулиране на
обществените
отношения в
областта на храните;
липса на единна
национална система
по безопасност на
храните.

•
•
•
•

•
•
•
•

Национална
ветеринарномед.
служба (НВМС);
Национална служба за
растителна защита
(НСРЗ);
Министър на
здравеопазването;
Регионални инспекции
за опазване и контрол
на общественото
здраве (РИОКОЗ);
Министър на околната
среда и водите;
Агенция „Митници”;
съд, прокуратура и
следствени органи;
органи на местното
самоуправление.

Социални въздействия
Категория

Държавно
управление и
администрация;
достъп до
правосъдие и
средства за
масова
информация;
етика

Подкатегория

Причастност
(ангажираност) на
хората към
проблемите на
общественото
управление.

Качествена
характеристика
Относително ниско ниво
на прозрачност и
оповестяване на
резултатите от
официалния контрол в
областта на храните
(констатирани
нарушения, наложени
санкции и т.н.).

Количествена
характеристика
Мащаб на очакваното
въздействие: среден.
Засегнати, както следва:
• всички стопански
субекти,
осъществяващи
дейност с храни;
• БАХПИ;
• браншови организации
на производителите на
суровини и храни;
• всички потребители на
храни;
• организации на
потребителите;
• официални контролни
органи в областта на
храните – РИОКОЗ,
НВМС, НСРЗ;
• съд, прокуратура и
следствени органи.

Екологични въздействия
Категория

Подкатегория

Качествена
характеристика

Количествена
характеристика
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няма

няма

няма

няма

В обобщение, очакваните от Вариант 1 икономически, социални и екологични
въздействия могат да бъдат систематизирани по следния начин:
•

Отрицателни въздействия (разходи):
o Утежнен достъп до пазара за част от стопанските субекти,
осъществяващи дейност с храни;
o Неприемливо високи разходи за изпълнение на нормативните актове в
областта на храните;
o Относително ниско ниво на информираност и защита на потребителите;
o Неприемливо високи разходи за прилагане (и контрол върху спазването)
на нормативните актове в областта на храните;
o Относително ниско ниво на прозрачност и оповестяване на резултатите
от официалния контрол в областта на храните

•

Положителни въздействия (ползи):
o Икономия (спестяване) на разходи за осъществяване и администриране
на измененията и допълненията на Закона за храните.

5.2. Икономически, социални и екологични въздействия на Вариант 2 – Проект на
Закон за изменение и допълнение на Закона за храните, който актуализира Закона
за храните, осигурява хоризонтално регулиране на обществените отношения в
областта на храните и създава единна национална система по безопасност на
храните

Икономически въздействия
Категория

Функциониране
на пазарите

Подкатегория

Конкурентност на
средата – бариери
за влизане на
пазара, условия за
антиконкурентно
поведение,
формиране на
монополни
структури и т.н.)

Качествена
характеристика
Улесняване на достъпа
до пазара за част от
стопанските субекти,
осъществяващи дейност
с храни поради
облекчаване на режима
на обектите за търговия
на едро с храни от
неживотински произход и
обектите за търговия на
дребно с храни (вместо
“одобрение” –
“регистрация”).

Количествена
характеристика
Мащаб на очакваното
въздействие: голям.
Засегнати: всички обекти
за търговия на едро с
храни от неживотински
произход и обекти за
търговия на дребно с
храни.
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Разходи за
дейността на
фирмите

Малки и средни
предприятия

Потребители и
домакинства

Административно
бреме за бизнеса
(разходи за
изпълнение на
нормативните
разпоредби,
трансакционни
разходи и др.)

Икономия (спестяване) на
разходи за изпълнение
на нормативните актове в
областта на храните
поради:
• актуализиране на
Закона за храните;
• облекчаване на
режима на обектите
за търговия на едро с
храни от
неживотински
произход и обектите
за търговия на
дребно с храни
(вместо “одобрение” –
“регистрация”);
• хоризонтално
регулиране на
обществените
отношения в
областта на храните;
• създаване на единна
национална система
по безопасност на
храните.

Непропорционални
въздействия
(разходи за
изпълнение,
допълнителни
инвестиции) върху
малкия и среден
бизнес

Икономия (спестяване) на
разходи за изпълнение
на нормативните актове в
областта на храните
поради:
• актуализиране на
Закона за храните;
• облекчаване на
режима на обектите
за търговия на едро с
храни от
неживотински
произход и обектите
за търговия на
дребно с храни
(вместо “одобрение” –
“регистрация”);
• хоризонтално
регулиране на
обществените
отношения в
областта на храните;
• създаване на единна
национална система
по безопасност на
храните.

Информираност и
защита на
потребителите

Повишаване на нивото на
информираност и защита
на потребителите, в

Мащаб на очакваното
въздействие: голям.
Засегнати, както следва:
• 130 000 броя фирми –
стопански субекти,
осъществяващи
дейност с храни;
• Българска асоциация
на хранителната и
питейна индустрия
(БАХПИ);
• браншови организации
на производителите на
суровини и храни.

Мащаб на очакваното
въздействие: голям.
Засегнати 129 000 броя
микро, малки и средни
предприятия (над 97 % от
стопанските субекти,
осъществяващи дейност с
храни).

Мащаб на очакваното
въздействие: голям.
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Публична власт

Фискален
(бюджетен) ефект
на национално и
местно (общинско)
ниво.
Създаване на нови
или реконструиране
на съществуващи
публични органи
(институции).

резултат на
усъвършенстването на
националната правна
рамка и създаването на
условия за по-ефективен
контрол в областта на
храните.

Засегнати, както следва:
- всички потребители на
храни;
- организации на
потребителите.

Разходи за
осъществяване и
администриране на
измененията и
допълненията в
националната правна
рамка, в т.ч. разходи за
създаването и
функционирането на
Национална агенция по
безопасност на храните.

Мащаб на очакваното
въздействие: среден.

Икономия (спестяване) на
разходи за прилагане (и
контрол върху
спазването) на
нормативните актове в
областта на храните
поради:
• актуализиране на
Закона за храните;
• облекчаване на
режима на обектите
за търговия на едро с
храни от
неживотински
произход и обектите
за търговия на
дребно с храни
(вместо “одобрение” –
“регистрация”);
• хоризонтално
регулиране на
обществените
отношения в
областта на храните;
• създаване на единна
национална система
по безопасност на
храните.

Засегнати, както следва:
• Народно събрание;
• Министерски съвет;
• Министър на
икономиката и
енергетиката;
• Министър на
земеделието и
храните;
• Министър на
здравеопазването;
• Министър на околната
среда и водите.
Мащаб на очакваното
въздействие: голям.
Засегнати, както следва:
• Министерски съвет;
• Министър на
икономиката и
енергетиката;
• Министър на
земеделието и
храните;
• Национална
ветеринарномед.
служба (НВМС);
• Национална служба за
растителна защита
(НСРЗ);
• Министър на
здравеопазването;
• Регионални инспекции
за опазване и контрол
на общественото
здраве (РИОКОЗ);
• Министър на околната
среда и водите;
• Агенция „Митници”;
• съд, прокуратура и
следствени органи;
• органи на местното
самоуправление.
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Социални въздействия
Категория

Държавно
управление и
администрация;
достъп до
правосъдие и
средства за
масова
информация;
етика

Подкатегория

Причастност
(ангажираност) на
хората към
проблемите на
общественото
управление.

Качествена
характеристика
Повишаване на
прозрачността на
контрола и формиране на
атмосфера на
нетърпимост към
нарушителите, в резултат
на въвеждането на
допълнителни мерки за
оповестяване на
резултатите от
официалния контрол в
областта на храните
(констатирани
нарушения, наложени
санкции и т.н.).

Количествена
характеристика
Мащаб на очакваното
въздействие: среден.
Засегнати, както следва:
• всички стопански
субекти,
осъществяващи
дейност с храни;
• БАХПИ;
• браншови организации
на производителите на
суровини и храни;
• всички потребители на
храни;
• организации на
потребителите;
• официални контролни
органи в областта на
храните – РИОКОЗ,
НВМС, НСРЗ;
• съд, прокуратура и
следствени органи.

Екологични въздействия
Категория

Подкатегория

Качествена
характеристика

Количествена
характеристика

няма

няма

няма

няма

В обобщение, очакваните от Вариант 2 икономически, социални и екологични
въздействия могат да бъдат систематизирани по следния начин:
•

Отрицателни въздействия (разходи):
o Разходи за осъществяване и администриране на измененията и
допълненията на Закона за храните;
o Разходи за създаването и функционирането на Национална агенция по
безопасност на храните.

•

Положителни въздействия (ползи):
o Улеснен достъп до пазара за част от стопанските субекти, осъществяващи
дейност с храни;
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o Мащабна икономия (спестяване) на разходи за изпълнение на
нормативните актове в областта на храните;
o Повишаване на информираността и защитата на потребителите;
o Мащабна икономия (спестяване) на разходи за прилагане (и контрол
върху спазването) на нормативните актове в областта на храните;
o Повишаване на прозрачността на контрола и формиране на атмосфера на
нетърпимост към нарушителите
Основни рискове:
•
•

Липса на опит в налагането на санкции за нарушаване на пряко приложимите
нормативни актове на Общността (Регламенти и Решения) в областта на
храните;
“дефицит” на политическа воля за създаване на единна национална система по
безопасност на храните.

5.3. Икономически, социални и екологични въздействия на Вариант 3 –
предложеният от междуведомствената работна група (създадена със Заповед N РД16-68/26.01.2007 г. на министъра на икономиката и енергетиката) проект на Закон
за изменение и допълнение на Закона за храните

Икономически въздействия
Категория

Функциониране
на пазарите

Разходи за
дейността на
фирмите

Подкатегория

Качествена
характеристика

Конкурентност на
средата – бариери
за влизане на
пазара, условия за
антиконкурентно
поведение,
формиране на
монополни
структури и т.н.)

Улесняване на достъпа
до пазара за част от
стопанските субекти,
осъществяващи дейност
с храни поради
облекчаване на режима
на обектите за търговия
на едро с храни от
неживотински произход и
обектите за търговия на
дребно с храни (вместо
“одобрение” –
“регистрация”).

Административно
бреме за бизнеса
(разходи за
изпълнение на
нормативните
разпоредби,
трансакционни
разходи и др.)

Икономия (спестяване) на
разходи за изпълнение
на нормативните актове в
областта на храните
поради:
• актуализиране на
Закона за храните;
• облекчаване на
режима на обектите

Количествена
характеристика
Мащаб на очакваното
въздействие: голям.
Засегнати: всички обекти
за търговия на едро с
храни от неживотински
произход и обекти за
търговия на дребно с
храни.

Мащаб на очакваното
въздействие: среден.
Засегнати, както следва:
• 130 000 броя фирми –
стопански субекти,
осъществяващи
дейност с храни;
• Българска асоциация
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•

Малки и средни
предприятия

Потребители и
домакинства

Публична власт

за търговия на едро с
храни от
неживотински
произход и обектите
за търговия на
дребно с храни
(вместо “одобрение” –
“регистрация”);
хоризонтално
регулиране на
обществените
отношения в
областта на храните.

•

на хранителната и
питейна индустрия
(БАХПИ);
браншови организации
на производителите на
суровини и храни.

Мащаб на очакваното
въздействие: среден.

Непропорционални
въздействия
(разходи за
изпълнение,
допълнителни
инвестиции) върху
малкия и среден
бизнес

Икономия (спестяване) на
разходи за изпълнение
на нормативните актове в
областта на храните
поради:
• актуализиране на
Закона за храните;
• облекчаване на
режима на обектите
за търговия на едро с
храни от
неживотински
произход и обектите
за търговия на
дребно с храни
(вместо “одобрение” –
“регистрация”);
• хоризонтално
регулиране на
обществените
отношения в
областта на храните.

Информираност и
защита на
потребителите

Повишаване на нивото на
информираност и защита
на потребителите, в
резултат на
усъвършенстването на
националната правна
рамка и създаването на
условия за по-ефективен
контрол в областта на
храните.

Мащаб на очакваното
въздействие: среден.

Разходи за
осъществяване и
администриране на
измененията и
допълненията в
националната правна
рамка.

Мащаб на очакваното
въздействие: малък.

Фискален
(бюджетен) ефект
на национално и
местно (общинско)
ниво.

Засегнати 129 000 броя
микро, малки и средни
предприятия (над 97 % от
стопанските субекти,
осъществяващи дейност с
храни).

Засегнати, както следва:
• всички потребители на
храни;
• организации на
потребителите.

Засегнати, както следва:
• Народно събрание;
• Министерски съвет;
• Министър на
икономиката и
енергетиката;
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•
•
•

Икономия (спестяване) на
разходи за прилагане (и
контрол върху
спазването) на
нормативните актове в
областта на храните
поради:
• актуализиране на
Закона за храните;
• облекчаване на
режима на обектите
за търговия на едро с
храни от
неживотински
произход и обектите
за търговия на
дребно с храни
(вместо “одобрение” –
“регистрация”);
• хоризонтално
регулиране на
обществените
отношения в
областта на храните.

Министър на
земеделието и
храните;
Министър на
здравеопазването;
Министър на околната
среда и водите.

Мащаб на очакваното
въздействие: среден.
Засегнати, както следва:
• Министерски съвет;
• Министър на
икономиката и
енергетиката;
• Министър на
земеделието и
храните;
• Национална
ветеринарномедицинск
а служба (НВМС);
• Национална служба за
растителна защита
(НСРЗ);
• Министър на
здравеопазването;
• Регионални инспекции
за опазване и контрол
на общественото
здраве (РИОКОЗ);
• Министър на околната
среда и водите;
• Агенция „Митници”;
• съд, прокуратура и
следствени органи;
• органи на местното
самоуправление.

Социални въздействия
Категория

Държавно
управление и
администрация;
достъп до
правосъдие и
средства за
масова
информация;
етика

Подкатегория

Причастност
(ангажираност) на
хората към
проблемите на
общественото
управление.

Качествена
характеристика
Повишаване на
прозрачността на
контрола и формиране на
атмосфера на
нетърпимост към
нарушителите, в резултат
на въвеждането на
допълнителни мерки за
оповестяване на
резултатите от
официалния контрол в

Количествена
характеристика
Мащаб на очакваното
въздействие: среден.
Засегнати, както следва:
• всички стопански
субекти,
осъществяващи
дейност с храни;
• БАХПИ;
• браншови организации
на производителите на
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областта на храните
(констатирани
нарушения, наложени
санкции и т.н.).

•
•
•

•

суровини и храни;
всички потребители на
храни;
организации на
потребителите;
официални контролни
органи в областта на
храните – РИОКОЗ,
НВМС, НСРЗ;
съд, прокуратура и
следствени органи.

Екологични въздействия
Категория

Подкатегория

Качествена
характеристика

Количествена
характеристика

няма

няма

няма

няма

В обобщение, очакваните от Вариант 3 икономически, социални и екологични
въздействия могат да бъдат систематизирани по следния начин:
•

Отрицателни въздействия (разходи):
o Разходи за осъществяване и администриране на измененията и
допълненията на Закона за храните.

•

Положителни въздействия (ползи):
o Улеснен достъп до пазара за част от стопанските субекти, осъществяващи
дейност с храни;
o Икономия (спестяване) на разходи за изпълнение на нормативните актове
в областта на храните;
o Повишаване на информираността и защитата на потребителите;
o Икономия (спестяване) на разходи за прилагане (и контрол върху
спазването) на нормативните актове в областта на храните;
o Повишаване на прозрачността на контрола и формиране на атмосфера на
нетърпимост към нарушителите
Основни рискове:

•

Липса на опит в налагането на санкции за нарушаване на пряко приложимите
нормативни актове на Общността (Регламенти и Решения) в областта на
храните.

5.4. Икономически, социални и екологични въздействия на Вариант 4 – Проект на
Закон за изменение и допълнение на Закона за храните, който актуализира Закона
за храните
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Икономически въздействия
Категория

Функциониране
на пазарите

Разходи за
дейността на
фирмите

Малки и средни
предприятия

Подкатегория

Качествена
характеристика

Количествена
характеристика
Мащаб на очакваното
въздействие: голям.

Конкурентност на
средата – бариери
за влизане на
пазара, условия за
антиконкурентно
поведение,
формиране на
монополни
структури и т.н.)

Улесняване на достъпа
до пазара за част от
стопанските субекти,
осъществяващи дейност
с храни поради
облекчаване на режима
на обектите за търговия
на едро с храни от
неживотински произход и
обектите за търговия на
дребно с храни (вместо
“одобрение” –
“регистрация”).

Административно
бреме за бизнеса
(разходи за
изпълнение на
нормативните
разпоредби,
трансакционни
разходи и др.)

Икономия (спестяване) на
разходи за изпълнение
на нормативните актове в
областта на храните, в
резултат на:
• актуализиране на
Закона за храните;
• облекчаване на
режима на обектите
за търговия на едро с
храни от
неживотински
произход и обектите
за търговия на
дребно с храни
(вместо “одобрение” –
“регистрация”).

Мащаб на очакваното
въздействие: малък.

Непропорционални
въздействия
(разходи за
изпълнение,
допълнителни
инвестиции) върху
малкия и среден
бизнес

Икономия (спестяване) на
разходи за изпълнение
на нормативните актове в
областта на храните, в
резултат на:
• актуализиране на
Закона за храните;
• облекчаване на
режима на обектите
за търговия на едро с
храни от
неживотински
произход и обектите
за търговия на
дребно с храни
(вместо “одобрение” –
“регистрация”).

Мащаб на очакваното
въздействие: малък.

Засегнати: всички обекти
за търговия на едро с
храни от неживотински
произход и обекти за
търговия на дребно с
храни.

Засегнати, както следва:
• 130 000 броя фирми –
стопански субекти,
осъществяващи
дейност с храни;
• Българска асоциация
на хранителната и
питейна индустрия
(БАХПИ);
• браншови организации
на производителите на
суровини и храни.

Засегнати 129 000 броя
микро, малки и средни
предприятия (над 97 % от
стопанските субекти,
осъществяващи дейност с
храни).
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Потребители и
домакинства

Публична власт

Информираност и
защита на
потребителите

Фискален
(бюджетен) ефект
на национално и
местно (общинско)
ниво.

Повишаване на нивото на
информираност и защита
на потребителите, в
резултат на
усъвършенстването на
националната правна
рамка и създаването на
условия за по-ефективен
контрол в областта на
храните.

Мащаб на очакваното
въздействие: малък.

Разходи за
осъществяване и
администриране на
измененията и
допълненията в
националната правна
рамка.

Мащаб на очакваното
въздействие: малък.

Икономия (спестяване) на
разходи за прилагане (и
контрол върху
спазването) на
нормативните актове в
областта на храните, в
резултат на:
• актуализиране на
Закона за храните;
• облекчаване на
режима на обектите
за търговия на едро с
храни от
неживотински
произход и обектите
за търговия на
дребно с храни
(вместо “одобрение” –
“регистрация”).

Засегнати, както следва:
• всички потребители на
храни;
• организации на
потребителите.

Засегнати, както следва:
• Народно събрание;
• Министерски съвет;
• Министър на
икономиката и
енергетиката;
• Министър на
земеделието и
храните;
• Министър на
здравеопазването;
• Министър на околната
среда и водите.
Мащаб на очакваното
въздействие: малък.
Засегнати, както следва:
• Министерски съвет;
• Министър на
икономиката и
енергетиката;
• Министър на
земеделието и
храните;
• Национална
ветеринарномедицинск
а служба (НВМС);
• Национална служба за
растителна защита
(НСРЗ);
• Министър на
здравеопазването;
• Регионални инспекции
за опазване и контрол
на общественото
здраве (РИОКОЗ);
• Министър на околната
среда и водите;
• Агенция „Митници”;
• съд, прокуратура и
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•

следствени органи;
органи на местното
самоуправление.

Социални въздействия
Категория

Държавно
управление и
администрация;
достъп до
правосъдие и
средства за
масова
информация;
етика

Подкатегория

Причастност
(ангажираност) на
хората към
проблемите на
общественото
управление.

Качествена
характеристика
Повишаване на
прозрачността на
контрола и формиране на
атмосфера на
нетърпимост към
нарушителите, в резултат
на въвеждането на
допълнителни мерки за
оповестяване на
резултатите от
официалния контрол в
областта на храните
(констатирани
нарушения, наложени
санкции и т.н.).

Количествена
характеристика
Мащаб на очакваното
въздействие: малък.
Засегнати, както следва:
• всички стопански
субекти,
осъществяващи
дейност с храни;
• БАХПИ;
• браншови организации
на производителите на
суровини и храни;
• всички потребители на
храни;
• организации на
потребителите;
• официални контролни
органи в областта на
храните – РИОКОЗ,
НВМС, НСРЗ;
• съд, прокуратура и
следствени органи.

Екологични въздействия
Категория

Подкатегория

Качествена
характеристика

Количествена
характеристика

няма

няма

няма

няма

В обобщение, очакваните от Вариант 4 икономически, социални и екологични
въздействия могат да бъдат систематизирани по следния начин:
•

Отрицателни въздействия (разходи):
o Разходи за осъществяване и администриране на измененията и
допълненията на Закона за храните.

•

Положителни въздействия (ползи):
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o Улеснен достъп до пазара за част от стопанските субекти, осъществяващи
дейност с храни;
o Незначителна икономия (спестяване) на разходи за изпълнение на
нормативните актове в областта на храните;
o Слабо повишаване на информираността и защитата на потребителите;
o Незначителна икономия (спестяване) на разходи за прилагане (и контрол
върху спазването) на нормативните актове в областта на храните;
o Слабо повишаване на прозрачността на контрола и формиране на
атмосфера на нетърпимост към нарушителите
Основни рискове:
•

Липса на опит в налагането на санкции за нарушаване на пряко приложимите
нормативни актове на Общността (Регламенти и Решения) в областта на
храните.
6. Сравняване на опциите (вариантите)

Идентифицираните по-горе четири опции (варианта) за изменение и допълнение
на действащия Закон за храните сравняваме (съпоставяме) върху основата на прост
мулти-критериен анализ. За целта дефинираме:
•
•
•

измерими критерии за сравняване на съответните опции (варианти), свързани
(съпоставими) с целите на Закона за изменение и допълнение на Закона за
храните;
скала за оценка;
тегла за относителната важност (значимост) на всеки критерий.
6.1. Критерии

За сравняване на съответните опции (варианти) определяме пет критерия, както
следва:
•
•
•
•
•

Икономия (спестяване) на разходи за прилагане (и контрол върху спазването) на
нормативните актове в областта на храните;
Икономия (спестяване) на разходи за изпълнение на нормативните актове в
областта на храните;
Улесняване на достъпа до пазара на стопанските субекти, осъществяващи
дейност с храни;
Повишаване на информираността и защитата на потребителите;
Разходи за осъществяване и администриране на измененията и допълненията в
националната правна рамка.
6.2. Скала за оценка

Скалата за оценка включва седем стойности за измерване (три отрицателни, 0 и
три положителни):
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•
•
•
•
•
•
•

(-3) – голям отрицателен ефект (въздействие);
(-2) – среден отрицателен ефект (въздействие);
(-1) – малък отрицателен ефект (въздействие);
(0) – няма никакъв ефект (въздействие);
(+1) – малък положителен ефект (въздействие);
(+2) – среден положителен ефект (въздействие);
(+3) – голям положителен ефект (въздействие).
6.3. Тегла

Относителната важност на петте критерия за сравняване (съпоставяне) на
идентифицираните опции (варианти) дефинираме с помощта на набор от тегла (в %),
чиято сума е равна на 100%:
•
•
•
•
•

Икономия (спестяване) на разходи за прилагане (и контрол върху спазването) на
нормативните актове в областта на храните – 30%;
Икономия (спестяване) на разходи за изпълнение на нормативните актове в
областта на храните – 30%;
Улесняване на достъпа до пазара на стопанските субекти, осъществяващи
дейност с храни – 20%;
Повишаване на информираността и защитата на потребителите – 10%;
Разходи за осъществяване и администриране на измененията и допълненията в
националната правна рамка – 10%.
6.4. Мулти-критериен анализ

Мулти-критерийният анализ на четирите опции (варианта) за изменение и
допълнение на Закона за храните генерира следните по-важни изводи:
•

•

•

•

Най-атрактивен е Вариант 2 – Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за храните, който актуализира Закона за храните, осигурява
хоризонтално регулиране на обществените отношения в областта на храните и
създава единна национална система по безопасност на храните (общ претеглен
резултат: +2,5);
По-малко атрактивен е Вариант 3 – предложеният от междуведомствената
работна група (създадена със Заповед N РД-16-68/26.01.2007 г. на министъра на
икономиката и енергетиката) проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за храните, който актуализира Закона за храните и осигурява
хоризонтално регулиране на обществените отношения в областта на храните
(общ претеглен резултат: +1,7);
Най-малко атрактивен (от алтернативите за изменение и допълнение на
Закона за храните) е Вариант 4 – Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за храните, който (само) актуализира Закона за храните (общ претеглен
резултат: +1,0);
Накрая е Вариант 1 – базовият (нулев) вариант, при който Законът за храните
не се изменя и допълва (общ претеглен резултат: 0).

Таблица 5.5. Мулти-критериен анализ на Закона за изменение и допълнение на Закона за храните
Вариант 1
Критерии

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Тегла
(%)

Резултат

Претеглен
резултат

Резултат

Претеглен
резултат

Резултат

Претеглен
резултат

Резултат

Претеглен
резултат

30

0

0

+3

+0,9

+2

+0,6

+1

+0,3

Икономия (спестяване) на разходи за
изпълнение на нормативните актове в
областта на храните

30

0

0

+3

+0,9

+2

+0,6

+1

+0,3

Улесняване на достъпа до пазара на
стопанските субекти, осъществяващи
дейност с храни

20

0

0

+3

+0,6

+2

+0,4

+2

+0,4

10

0

0

+3

+0,3

+2

+0,2

+1

+0.1

10

0

0

-2

-0,2

-1

-0,1

-1

-0,1

Икономия (спестяване) на разходи за
прилагане (и контрол върху спазването)
на нормативните актове в областта на
храните

Повишаване на информираността и
защитата на потребителите
Разходи за осъществяване и
администриране на измененията и
допълненията в националната правна
рамка
Oбщо:

100

0

+2,5

+1,7

+1,0

7. Мониторинг и последваща оценка
За мониторинг и последваща оценка на продуктите, резултатите (ефектите) и
последиците (въздействията) от Закона за изменение и допълнение на Закона за
храните препоръчваме четири групи индикатори, както следва:
•
•
•
•

индикатори за вложени ресурси;
индикатори за създаден продукт, свързани с оперативните цели на проекта на
Закон за изменение и допълнение на Закона за храните;
индикатори за пряк резултат (ефект), свързани със специфичните цели проекта
на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните;
индикатори за въздействие, свързани с общите цели на проекта на Закон за
изменение и допълнение на Закона за храните.
7.1. Индикатори за вложени ресурси

Индикаторите за вложени ресурси осигуряват информация за финансовите,
материални, човешки и други ресурси, необходими за осъществяване на проекта.
За нуждите на последващата оценка предлагаме осем индикатора за вложени
ресурси:
•
•
•
•
•
•
•
•

Бюджет на Националната агенция по безопасност на храните;
Численост на персонала на Националната агенция по безопасност на храните.
Бюджет на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве;
Численост на персонала на Регионалните инспекции за опазване и контрол на
общественото здраве;
Бюджет на Националната ветеринарномедицинска служба;
Численост на персонала на Националната ветеринарномедицинска служба;
Бюджет на Националната служба за растителна защита;
Численост на персонала на Националната служба за растителна защита.
7.2. Индикатори за създаден продукт

Индикаторите за създаден продукт са свързани с конкретния продукт, който
проектът се очаква да генерира (произведе).
Тук предлагаме три индикатора:
•
•
•

Степен на опростяване на Закона за храните;
Степен на хармонизиране на Закона за храните и Закона
ветеринарномедицинската дейност;
Степен на интегриране на националната система по безопасност на храните.

за

7.3. Индикатори за пряк резултат
Индикаторите за пряк резултат представят непосредствените ефекти от проекта
за съответните преки адресати (целеви групи).
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Препоръчваме осем индикатора за пряк резултат (ефект):
•
•
•
•
•
•
•
•

Брой процедури за нарушаване на нормативните актове на Общността
(несъответствие, просрочие и т.н.) в областта на храните;
Средна продължителност на процедурата за транспониране на нови /
измененията и допълненията в действащи Директиви;
Норма на издадените предписания (брой предписания, издадени от органите на
официален контрол / брой проверки);
Норма на издадените индивидуални административни актове (брой издадени
индивидуални административни актове / брой проверки);
Норма на обжалваните индивидуални административни актове (брой обжалвани
индивидуални административни актове / брой издадени индивидуални
административни актове);
Норма на потвърдените индивидуални административни актове (брой
потвърдени индивидуални административни актове / брой обжалвани
индивидуални административни актове);
Норма на отменените индивидуални административни актове (брой отменени
индивидуални административни актове / брой обжалвани индивидуални
административни актове);
Брой посещения в електронните национални регистри и списъци.
7.4. Индикатори за въздействие

Индикаторите за въздействие представят средносрочните и дългосрочни
последици (въздействия) от проекта за преки адресати (целеви групи) и “трети страни”
(в т.ч. непредвидени).
За последваща оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и
допълнение на Закона за храните предлагаме три индикатора:
•
•
•

Разходи на стопанските субекти, осъществяващи дейност с храни за изпълнение на
нормативните актове (постигане и доказване на съответствие с нормативните
изисквания);
Разходи за започване на бизнес с храни;
Разходи на потребителите за достъп до информация.

___________________________

