Приложение № 1
към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)
Институция:
Министерство
на Нормативен акт: проект на Закон за
икономиката
изменение и допълнение на Закона за тютюна,
тютюневите и свързаните с тях изделия
За включване в законодателната/
оперативната програма на
Министерския съвет за периода:
…………………………………………….
Дата:
Контакт
за
въпроси:
Симонета Телефон: 02 940 7629, 02 940 7750
Бонева, Светослава Малчева
1. Дефиниране на проблема:
 Сега действащата нормативна уредба, със Закона за тютюна, тютюневите и свързаните
с тях изделия (ЗТТСТИ), въвежда допълнителна административна тежест за
икономическите оператори в сектора на производството и търговията с тютюневи и
свързаните с тях изделия. Законът за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
предвижда една и съща информация за съставките и емисиите от тютюневи и свързани
с тях изделия, и за обема на продажбите, както и уведомленията за пускането на
пазара на нови тютюневи изделия и на електронни цигари и/или контейнери за
многократно пълнене, да се представят пред компетентните органи освен от
производителите и вносителите, но и от лицата, които въвеждат на територията на
страната от друга държава – членка на Европейския съюз, такива изделия. Освен това,
информацията и уведомлението следва да бъдат представени пред съответните
компетентни органи както по електронен път, така и чрез общ електронен портал за
представяне на данни.
 Допуснати неточности при въвеждането в националното законодателство на
изискванията на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3
април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните
разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата
на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ, L
127/1 от 29 април 2014 г.).
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Директива 2014/40/ЕС предвижда данните и информацията за тютюневите и свързаните
с тях изделия, както и уведомлението за пускането на пазара на нови тютюневи
изделия и на електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене, да бъдат
представяни само от определен кръг икономически оператори, а именно:
производителите и вносителите на тези изделия.
Сега действащите разпоредби на ЗТТСТИ въвеждат трети икономически оператор –
лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на
Европейския съюз, тютюневи и свързани с тях изделия, с което се разширява кръга на
задължените лица, дублират се дейности и се затрудняват лицата. Съгласно чл. 35б и
следващите от ЗТТСТИ, производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на
територията на страната от друга държава членка на Европейския съюз, тютюневи
изделия, следва да представят информация за съставките и емисиите от тютюневите
изделия, и за обема на извършваните от тях продажби. Подобно задължение за
уведомяване е въведено и за производителите, вносителите и лицата, които въвеждат
на територията на страната от друга държава членка на Европейския съюз, нови
тютюневи изделия, електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене, и
изделия за пушене, различни от тютюневи изделия – чл. чл. 26а, 43а, 43б и 43к от
ЗТТСТИ.
Съгласно ЗТТСТИ, данните и информацията за тютюневите и свързаните с тях изделия,
както и уведомлението за пускането на пазара на нови тютюневи изделия и на
електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене, следва да бъдат

представени пред съответния компетентен орган по електронен път. Същевременно, с
Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 на Комисията от 25 ноември 2015 година за
установяване на формат за представянето и предоставянето на информация за
тютюневи изделия (ОВ, L 312/5 от 27 ноември 2015 г.) и с Решение за изпълнение (ЕС)
2015/2183 на Комисията от 24 ноември 2015 година за установяване на общ формат за
уведомлението за електронни цигари и контейнери за многократно пълнене (ОВ, L
309/15 от 26 ноември 2015 г. въвеждат ) е въведено изискване производителите и
вносителите на тютюневи и свързани с тях изделия да представят информацията за
съответните изделия чрез общ портал за представяне на данни.
В националното законодателство не е въведена изцяло и разпоредбата на чл. 8 (8) от
Директива 2014/40/ЕС, съгласно която изображенията на потребителските опаковки и
на всякакви външни опаковки на тютюневите изделия, насочени към потребителите в
Европейския съюз, следва да отговарят на разпоредбите от Глава II „Етикетиране и
опаковане“ на директивата. В случай че не бъде изцяло въведена разпоредбата на чл. 8
(8) от Директива 2014/40/ЕС, Европейската комисия би могла да образува производство
за установяване на нарушение.
Измененията и допълненията на ЗТТСТИ биха довели до намаляване на
административната тежест за икономическите оператори в сектора на производството и
търговията с тютюневи и свързани с тях изделия, както и до постигане на пълно
съответствие на националното законодателство с правото на Европейския съюз,
регламентиращо производството, представянето и продажбата на тези изделия.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство
или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на
нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа
и др.).
Проблемът не може да бъде решен в рамките на сега действащото законодателство.
Налице е несъответствие на действащото национално законодателство с правото на
Европейския съюз, регламентиращо производството, представянето и продажбата на
тютюневи и свързани с тях изделия.
Сега действащите разпоредби на ЗТТСТИ налагат дублиране на представената
информация за съставките и емисиите от тютюневите и свързаните с тях и за обема на
продажбите на тези изделия. От една страна производителите и вносителите на
тютюневи и свързани с тях изделия представят тази информация. От друга страна,
ЗТТСТИ въвежда подобно задължение и за лицата, които въвеждат на територията на
страната от друга държава членка на Европейския съюз, тютюневи и свързани с тях
изделия. Лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава –
членка на Европейския съюз тютюневи и свързани с тях изделия, не винаги разполагат
с необходимата информация за съответното изделие. Действащата нормативна уредба
не въвежда изискване производителите на тютюневи и свързани с тях изделия да
предоставят информация на лицата, които въвеждат на територията на страната от
друга държава членка на Европейския съюз съответните изделия. Също така,
действащата нормативна уредба въвежда изискване информацията за тютюневите и
свързаните с тях изделия да бъде представяна както по електронен път, така и чрез
общ електронен портал за представяне на данни.
Независимо, че разпоредбите на Глава II „Етикетиране и опаковане“ на Директива
2014/40/ЕС са въведени с чл. 35е и следващите от ЗТТСТИ, Европейската комисия
счита, че разпоредбата на чл. 8 (8) от същата директива изрично следва да бъде
въведена.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършени последващи оценки на проекта на акт.
2. Цели:
 Намаляване на административната тежест върху икономическите оператори в сектора
на производство и търговия с тютюневи и свързани с тях изделия чрез:

- отпадане на изискванията към лицата, които въвеждат на територията на страната от
друга държава членка на Европейския съюз тютюневи и свързани с тях изделия, да
представят информация за съставките и емисиите от тези изделия, и за обема на
продажбите, както и да уведомяват компетентните органи за пускането на пазара на
нови тютюневи изделия и електронни цигари и/или контейнери за многократно
пълнене;
- отпадане на изискването информацията за тютюневите и свързаните с тях изделия,
да се представят пред съответните компетентни органи и по електронен път.
 Привеждане на националното законодателство в съответствие с изискванията на
правото на Европейския съюз, регламентиращо производството, представянето и
продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Преки заинтересовани страни:
- Министерство на икономиката;
- Институт по тютюна и тютюневите изделия;
- Производители, вносители и лица, които въвеждат на територията на страната от
друга държава – членка на Европейския съюз тютюневи и свързани с тях изделия. Към
настоящия момент информация за съставките и емисиите от тютюневи и свързани с тях
изделия, както и уведомление за пускане на пазара на нови тютюневи изделия,
електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене, са представили над 38
производители, вносители и лица, които въвеждат на територията на страната от друга
държава – членка на Европейския съюз, съответните изделия.
Косвени заинтересовани страни:
Няма.
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариант за действие 1 „Без действие“
При този вариант на действие няма да се постигне съответствие на Закона за тютюна,
тютюневите и свързаните с тях изделия с изискванията на Директива 2014/40/ЕС.
Разпоредбите на сега действащата нормативна уредба ще продължат да изискват
лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на
Европейския съюз тютюневи и свързани с тях изделия, да представят информация за
съставките и емисиите на предлаганите от тях изделия, и за обема на продажбите,
както и да представят уведомление за пускането на пазара на нови тютюневи изделия,
електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене. Освен това,
производители, вносители и лица, които въвеждат на територията на страната от друга
държава – членка на Европейския съюз тютюневи и свързани с тях изделия, ще следва
да представят информацията за предлаганите от тях изделия пред компетентните
органи и по електронен път, и чрез общ електронен портал за представяне на данни.
Вариант за действие 2 „Приемане на Закон за изменение и допълнение на
Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия“
При този вариант на действие се предвижда да бъдат предприети действия за
изменение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, в частта,
регламентираща предоставянето на информация относно съставките и емисиите на
тютюневите и свързаните с тях изделия, и за обема на продажбите на тези изделия,
както и уведомяването за пускането на пазара на нови тютюневи изделия, електронни
цигари и/или контейнери за многократно пълнене.
При този вариант на действие ще се намали административната тежест за

икономическите оператори в сектора на производството и търговията с тютюневи и
свързани с тях изделия.
При този вариант ще се постигне пълно съответствие на националното законодателство
с изискванията на европейското законодателство, регламентиращо производството,
представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия. Ще бъде изцяло
въведена и разпоредбата на чл. 8 (8) от Директива 2014/40/ЕС, съгласно която
изображенията на потребителските опаковки и на всякакви външни опаковки на
тютюневите изделия, насочени към потребителите в Европейския съюз, следва да
отговарят на разпоредбите от Глава II „Етикетиране и опаковане“ на директивата.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант за действие 1 „Без действие“
При този вариант на действие няма да се постигне съответствие на Закона за тютюна,
тютюневите и свързаните с тях изделия с изискванията на правото на Европейския
съюз, регламентиращо производството, представянето и продажбата на тютюневи и
свързани с тях изделия. Европейската комисия би могла да започне процедура за
нарушение.
При този вариант на действие няма да се постигне намаляване на административната
тежест за производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на
страната от друга държава – членка на Европейския съюз тютюневи и свързани с тях
изделия.
Икономически негативни въздействия:
- пречки пред търговията с тютюневи и свързани с тях изделия. Законът за тютюна,
тютюневите и свързаните с тях изделия въвежда изискване производителите и
вносителите на тютюневи и свързани с тях изделия да представят пред съответните
компетентни органи информация за съставките и емисиите от съответните изделия и за
обема на продажбите, както и да представят уведомление за пускането на пазара на
нови тютюневи изделия, електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене.
От друга страна, ЗТТСТИ въвежда подобно задължение и за лицата, които въвеждат на
територията на страната от друга държава членка на Европейския съюз тютюневи и
свързани с тях изделия. Лицата, които въвеждат на територията на страната от друга
държава – членка на Европейския съюз тютюневи и свързани с тях изделия, не винаги
разполагат с необходимата информация за съответното изделие. Това от своя страна би
довело до невъзможност лицата, които въвеждат на територията на страната от друга
държава – членка на Европейския съюз, тютюневи и свързани с тях изделия, да
изпълняват изискванията на ЗТТСТИ, респективно до невъзможност за пускането на
пазара на съответните изделия.
- несъответствие на националното законодателство с Директива 2014/40/ЕС, което би
могло да бъде основание за започване от Европейската комисия на процедура за
нарушение.
Социални негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
Екологични негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
Вариант за действие 2 „Приемане на Закон за изменение и допълнение на
Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия“
Икономически негативни въздействия:
Няма негативни въздействия по отношение на идентифицираните заинтересувани
страни при избора на този вариант на действие.
С приемането на законопроект за изменение и допълнение на ЗТТСТИ ще се:

- премахнат пречките пред търговията с тютюневи и свързани с тях изделия;
- намали административната тежест за производителите, вносителите и лицата, които
въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз
тютюневи и свързани с тях изделия.
Социални негативни въздействия:
Приемането на законопроекта няма да доведе до социални негативни въздействия.
Екологични негативни въздействия:
Не са идентифицирани.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните
заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои
разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са
значителни.
6. Положителни въздействия:
Вариант за действие 1 „Без действие“
При този вариант няма положителни въздействия по отношение на идентифицираните
заинтересовани страни.
Икономически въздействия:
Не са идентифицирани.
Социални въздействия:
Не са идентифицирани.
Екологични въздействия:
Не са идентифицирани.
Вариант за действие 2 „Приемане на Закон за изменение и допълнение на
Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия“
- Министерство на икономиката и Институт по тютюна и тютюневите изделия:
Постигане на пълно съответствие на националното законодателство с изискванията на
правото на Европейския съюз, регламентиращо производството, представянето и
продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия.
Икономически въздействия:
Не са идентифицирани.
Социални въздействия:
Не са идентифицирани.
Екологични въздействия:
Не са идентифицирани.
- Производители, вносители и лица, които въвеждат на територията на страната от
друга държава – членка на Европейския съюз, тютюневи и свързани с тях изделия.
Икономически положителни въздействия:
Намаляване на административната тежест за икономическите оператори в сектора на
производството и търговията с тютюневи и свързани с тях изделия.

При този вариант на действие се предвижда да бъдат предприети действия за
изменение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, като данните
и информацията за съставките и емисиите на тютюневите и свързаните с тях изделия, и
за обема на продажбите, както и уведомленията за пускането на пазара на нови
тютюневи изделия и електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене, да
се предоставят само от производителите и вносителите на тези изделия.
Също така, ще бъдат предприети и действия за изменение на нормативната уредба,
като се предвиди данните и информацията за тютюневите и свързаните с тях изделия
да се представят само чрез общ електронен портал за представяне на данни.
Социални положителни въздействия:
Не са идентифицирани.
Екологични положителни въздействия:
Проектът няма отношение към екологията.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове:
Не са идентифицирани възможни рискове от приемането на законопроект за изменение
и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия,
включително възникване на съдебни спорове.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☒ Ще се намали.
☐ Няма ефект
Данните и информацията за тютюневите и свързаните с тях изделия, както и
уведомленията за пускането на пазара на нови тютюневи изделия и електронни цигари
и/или контейнери за многократно пълнене, следва да се представят само от
производителите и вносителите на съответните изделия чрез общ електронен портал за
представяне на данни.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Не се предвижда създаване на нови регистри.
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те……………………………………….
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
☒ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
С приемането на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна,
тютюневите и свързаните с тях изделия ще се намали административната тежест за
икономическите оператори в сектора на производството и търговията с тютюневи и
свързани с тях изделия.

11.
Проектът
въздействието?
☐ Да
☒ Не
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12. Обществени консултации:
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия и проекта на мотиви към него, частичната предварителна
оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на
администрацията“ към Министерския съвет ще бъдат публикувани на Интернет
страницата на Министерството на икономиката за обществено обсъждане, както и на
Портала за обществени консултации, съгласно чл. 26 от Закона за нормативните
актове.
Срокът за обществени консултации е 30 дни.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете
консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☒ Да
Директива 2014/40/ЕС, с чл. 5 (1- 3 и 6), чл. 6, чл. 19, чл. 20 (2 и 7) и чл. 22,
предвижда информацията и данните за тютюневите и свързаните с тях изделия да бъде
представяна от производителите и вносителите.
Съгласно чл. 8 (8) на Директива 2014/40/ЕС изображенията на потребителските
опаковки и на всякакви външни опаковки на тютюневите изделия, насочени към
потребителите в Европейския съюз следва да отговарят на разпоредбите от глава Глава
II „Етикетиране и опаковане“ на директивата.
Съгласно чл. 2 (2) на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 на Комисията държавите
членки следва да гарантират, че производителите и вносителите на тютюневи изделия
представят информацията, посочена в параграф 1 на чл. 2 на решението, посредством
общ електронен портал за представяне на данни.
Съгласно чл. 2 (2) на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2183 на Комисията, държавите
членки следва да гарантират, че производителите и вносителите на електронни цигари
и на контейнери за многократно пълнене представят информацията, посочена в
параграф 1 на чл. 2 на същото решение, посредством общ портал за представяне на
данни.
☐ Не
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Руслана Стоянова, за директор дирекция „Външноикономическа
политика“
Дата:
Подпис:

