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ВСТЪПЛЕНИЕ
Настоящата оценка се отнася до проект на Закон за стратегическото планиране на
Република България, чието изготвяне е в изпълнение на Стратегията за развитие на
държавната администрация 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й.
Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. е
националният стратегически документ, който задава визията за развитието на
българската администрация за съответния период. Тя съдържа критичен анализ на
състоянието на администрацията, на база на който са формулирани стратегически цели.
Стратегията съдържа негативни констатации относно състоянието на
планирането в публичния сектор. Въз основа на това в Пътната карта за изпълнението й
за периода 2015- 2020 г., приета с Решение №1033 на Министерския съвет 30 декември
2015 г., е включена мярка „Повишаване на ефективността на процеса по стратегическо
планиране“ с основна дейност – законово регламентиране на процеса по разработване,
обсъждане и утвърждаване на политики. Като основна отговорна институция за
изпълнението на мярката е посочена администрацията на Министерския съвет.
Настоящата цялостна предварителна оценка на въздействието е изготвена от екип
към заместник министър-председателя Томислав Дончев.
Изготвената оценка на въздействието е цялостна предварителна на основание чл.
20, ал. 3 от Закона за нормативните актове, тъй като се отнася до нов закон.

I. ИЗПОЛЗВАНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Настоящата предварителна оценка на въздействието представлява механизъм за
изследване на ефектите от предприемането на законодателна намеса в областта на
стратегическото планиране на държавното управление.
Оценката на въздействието има за цел да изследва влиянието на законопроектa:
- върху средата – институционалната среда, средата за разработване и
изпълнение на политики, бизнес средата;
- върху интересите на българските граждани и върху юридическите лица и
икономически субекти, които могат да бъдат засегнати от законодателната намеса.
Настоящата оценка на въздействието е фокусирана върху търсенето на отговори
на следните въпроси:
 какви са основните проблеми и съответстващите на тях цели за преодоляване
на идентифицираните проблеми?
 каква е подходящата степен на нормативна намеса?
 какъв е оптималният законодателен подход за регулиране на обществените
отношения?
 какви са основните варианти на действие за постигане на тези цели?
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 какви са вероятните икономически въздействия на всеки от вариантите?
Особеният предмет на регулиране с проекта на Закон за стратегическото
планиране на Република България, а именно – дейности от висшата сфера на държавното
управление, обуславя следната специфика на настоящата оценка:
 Разглеждат се не преки, а косвени въздействия върху заинтересованите
страни (с изключение на институциите)
 Въздействията са концентрирани в икономическата област като
неразривно повлияна от постигането на по-висока степен на развитие на
обществото, което е основна цел на законопроекта
 Характерът на нормативната намеса не е свързан със самостоятелни
социални и екологични аспекти
Във връзка с горното използваният метод за провеждане на оценка на
въздействието е сравнителен анализ на възможните варианти за действие. Класическите
методи за извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието, изброени в
чл. 28, ал. 1 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието1, са неприложими поради изброените причини.

II. ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Раздел 1
Описание на проблемите и въпросите, които се уреждат с проекта на
нормативен акт
Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г.2 описва
дефицитите в стратегическото планиране на държавно ниво в България. Найсъщественият сред тях е липсата на нормативна регламентация на законово или по-ниско
ниво на процеса и стандартите при изготвянето, мониторинга и отчитането на
стратегически документи3 Единственият документ, който разглежда тематиката –
Методологията за стратегическо планиране в Република България4 – съдържа
методически указания, но няма задължителен характер5 и не регламентира цялостния
процес по стратегическо планиране.
Законът за администрацията (ЗА) съдържа лаконична уредба на отделни елементи
от целеполагането и отчитането на целите:

1

Анализ на разходите и ползите, мултикритериен анализ, анализ на ефективността и модел на стандартните разходи.

2

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=891

3

С изключение на регламентираните със Закона за регионалното развитие по отношение на провеждането на държавната
политика за регионално развитие.
4
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=90
5

Методологията е одобрена на заседанието на Съвета за административната реформа (САР), проведено на 28 април 2010 г.
Решението на САР е „Предлага на органите на изпълнителната власт да ползват Методологията за стратегическо планиране при
разработването на стратегически документи от тяхна компетентност“.
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-

чл. 20, ал. 3: Министерският съвет формулира, разработва и осъществява
държавната политика в съответствие със своите конституционни правомощия
и със законите на Република България. Министерският съвет приема програма
за стратегическите цели и приоритети за срока на своето управление.

-

чл. 33а: в изпълнение на стратегическите цели органите на изпълнителната
власт поставят ежегодни цели за дейността на съответната администрация и
осъществяват контрол за тяхното изпълнение.

-

чл. 45, ал. 5: министрите трябва да представят в Министерския съвет ежегоден
доклад за дейността на своите министерства и подчинените им
административни структури.

-

чл. 63: изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети от
програмата на Министерския съвет се отчита в годишните доклади за
дейността на администрациите.

Тези разпоредби не се изпълняват в цялост от страна на държавните институции:
не се изготвят ежегодни цели извън формата на програмния бюджет или, ако такива са
изготвени, те не се публикуват; не се съставят доклади до Министерския съвет по чл. 45,
ал. 5 от ЗА; съдържанието на годишните доклади за дейността на администрациите се
разминава с изискванията на чл. 63 от ЗА.
Проблемите, свързани със състоянието на стратегическата рамка на Република
България, са следните:
 раздробеност на рамката за развитие на национално ниво, която затруднява
координацията между тях, мониторинга и отчитането им;
 повечето стратегическите документи не съответстват на стандартите на
Методологията за стратегическо планиране;
 липса на обвързаност между националните секторни и регионалните стратегии
за развитие;
 липсa на ясна връзка между програмата на правителството и стратегическите
документи – практика е управленските програми да се приемат като
самостоятелен стратегически документ, който не се базира на действащи
дългосрочни национални стратегии;
 слаба обвързаност с бюджетната рамка – не са предвидени средства за
изпълнението на редица стратегически документи. Липсва връзка между тях и
процеса на планирането на бюджета;
 недостатъчна отчетност и контрол върху изпълнението на стратегическите
документи – за голяма част от стратегическите документи никога не са
отчитани;
 липса на капацитет за разработване на политики – все още редица документи
се изготвят само с цел програмиране и усвояване на европейските средства.
Липсва осъзнатост на значението на качествения програмен документ за
правенето на политики и разходването на бюджета.
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По-подробно изложение на проблемите:
На оперативно ниво:
1. Раздробеност на рамката за развитие на национално ниво
В сравнение с повечето от останалите нови държави-членки на Европейския съюз,
България има значителен брой стратегически документи. Според публикувана на
Портала за обществени консултации справка за действащите документи, техният брой е
150. Това съществено ограничава възможността за осигуряване на обвързаност между
тях.
В голям брой закони и подзаконови актове е регламентирано задължение на
различни държавни органи за приемат дадена стратегия, като често се посочва и срокът
на действието й. На практика обаче се изработват документи с различен срок в един и
същ сектор. Това води до разминаване в целите и прави невъзможно определянето на
цялостна визия за развитие на страната.
В част от българското законодателство е предвидено стратегически документи да
се приемат или утвърждават от съответните министри, а не от Министерския съвет. Това
допълнително усложнява проследяването и координацията на стратегическите
документи.
Наблюдават се две паралелни тенденции – от една страна има законодателно
изискване за приемане на повече от 120 стратегически документа, от които голяма част
не са разработени, а от друга страна – изготвени са множество документи, за чието
съществуване няма нормативно изискване.
Преобладава практика за всеки отделен проблем или целева група да се
разработва отделен стратегически документ. Като резултат, например, в областта на
социалната политика и заетостта едновременно действат 16 стратегически документа.
Наличието на много стратегически документи за реализацията на секторна и/или
хоризонтална политика затруднява координацията по изпълнението, синергията между
тях, както и отчитането им. В повечето случаи липсва единен стратегически документ,
който да задава рамката на развитие на сектора/политиката и на който да се подчиняват
останалите стратегически документи. Положителните примери като Интегрираната
транспорта стратегия за периода до 2030 г. са рядкост.
Една от най-негативните констатации е свързана с факта, че значителен брой
стратегии се припокриват по съдържание, тъй като неактуалните не са били отменяни и
продължават да съществуват в правния мир, като създават несигурност за потенциални
инвеститори и други заинтересовани от националните политики субекти.
2. Липсва ясна йерархия на стратегическите документи и регламентирана
връзка между програмата на правителството и стратегическите
документи
Съществен дефицит е липсата на законово определяне на йерархия на
стратегическите документи в държавата, например:
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 хоризонтални стратегии, одобрени от Народното събрание, както и
стратегически документи, одобрени от Народното събрание в ключови сектори
(външна политика, национална сигурност и др.)
 стратегически документи, приети от правителството
 планове за действие и пътни карти по националните стратегии
 правителствена програма за периода на мандата
Липсата на механизъм, по който да се осъществява обвързаност между
програмата на правителството и националните стратегически документи, е довела до
трайно отсъствие на разбиране за правителствената програма като съдържаща дейности
и мерки за реализация на дългосрочни национални приоритети и цели.
3. Слаб акцент върху териториалното измерение на стратегическите
документи.
Прегледът на механизмите на областно равнище за конкретизиране и изпълнение
на националните секторни политики показва, че стратегическото планиране и
управление на областно равнище трябва да се обвърже по-тясно с приоритетите на
национално ниво, както и за да осигури тяхното ефективно и ефикасно изпълнение в
интерес на гражданите и бизнеса на местно ниво.
Тези констатации се подкрепят от одитен доклад на Сметната палата по одит
извършен одит „Условия за балансирано и устойчиво регионално развитие“ за периода
от 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г.
4. Неспазване на установения ред за разработване и приемане на
стратегически документи
Въпреки одобрението през 2010 г. на Методологията за стратегическо планиране
в Република България като препоръчителен стандарт за стратегическо планиране, тя все
още не се прилага системно. Анализът на приетите документи показа, че те значително
се различават като наименование, обхват, структура и съдържание, често липсват
задължителни елементи.
Липсва процедура за актуализиране на действащите стратегически документи.
Съществува практика да се разработва и приема нов документ, без да се отменя
действащият, който му противоречи, като по този начин по едно и също време остават
да действат повече от един документ с общ предмет.
5. Слаба отчетност на изпълнението на стратегиите
Анализът на действащите стратегически документи показа, че само около една
трета от стратегиите и програмите имат разработен план за изпълнение. За по-малко от
една четвърт от всички стратегически документи на национално ниво се изготвя отчет за
тяхното изпълнение. Разработват се нови стратегически документи, без е направен
анализ на ефекта от изпълнението на предишни документи.
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На стратегическо ниво, изброените проблеми имат пряка връзка с проблеми от
по-висше естество, засягащи негативно общественото развитие на страната:
6. Липса на устойчивост и последователност на провежданите политики в
условията на сложна външна среда
Ключова предпоставка за развитие на устойчива конкурентоспособна икономика
и проспериращи държава и общество е капацитетът за реакция на външни фактори, за
адаптиране към промените в заобикалящата среда и справяне с предизвикателствата,
възникващи в резултат на външни за нея сили и процеси. Някои глобални тенденции и
процеси (дигитална революция, изменение на климата, проблеми на сигурността и
миграцията) имат потенциала – или вече го правят – да предизвикат съществени промени
в социално-икономическите отношения в глобален и/или регионален план. Анализът на
външните фактори е необходим при изготвяне на стратегия на политиката на Република
България за следващия програмен период, с оглед адаптирането й към тях и търсене на
начини за смекчаване на въздействието на заплахите и/или за възползване от
възможностите.
В тези условия неясната, противоречива, а често и несъблюдавана стратегическа
рамка не допринася за необходимата гъвкавост за взимане на решения, а води до загуба
на фокус при избора на опции за реакция и до променливост и неустойчивост на
направените политически избори.
7. Системни дефицити в управленския цикъл
Липсата на кохерентна и устойчива стратегическа рамка е неблагоприятен
фактор, допринасящ за някои съществени дефицити на публичния сектор, установени :
 Липса на адекватен механизъм за отчитане и за оценка на изпълнението на
политиките, инкорпорирани в стратегическите документи, който да позволява
да се извлекат изводи за силните и слабите страни, както и да се формулират
начини за решаване на проблемите.
 Липса на общоприета на национално ниво система от индикатори за измерване
на резултатите от дейностите в изпълнение на стратегическите документи.
 Предпочитание към формулирането на краткосрочни цели, които се реализират
в рамките на бюджетната година, вместо към средно- и дългосрочни цели,
които се отчитат за по-дълъг период от време със статут „в процес на
изпълнение“ или „частично изпълнени“ и поради това създават дискомфорт на
отговорните институции.
 Липса на текущ мониторинг на изпълнението, позволяващ установяване на
недостатъци и проблеми на ранен етап и навременни корекции на
предприетите дейности и мерки с оглед постигане на заложените крайни цели.
 За бъдещото въвеждане на системи за управление на изпълнението в
публичния сектор процесът по стратегическо планиране е необходима
предпоставка, тъй като в йерархията (пирамидата) на взаимообвързаните цели
на най-високото стъпало са поставени целите на политиките на стратегическо
ниво, за чието изпълнение отговарят държавните институции. Установяването
на стратегическите цели позволява разгръщането на система от цели и
индикатори за изпълнение на следващите нива: административни звена и
отделни служители.
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Раздел 2
Заинтересовани страни
Предвид рамковия характер на законопроекта, заинтересовани страни са:
 Държавните институции – отговарят за разработването, изпълнението и
отчитането на стратегическите документи;
 Икономическите субекти, включително чуждестранни инвеститори –
действат или правят избори за действие/бездействие в условията на
познание за действащите правила и политики и на очаквания за
стабилност, съответно неустойчивост на тези политики
 Всички български граждани – като суверен, на когото институциите
дължат яснота, прозрачност и отчетност относно провежданите политики.
Последните две категории са заинтересовани и от гледна точка на пряката
връзка между качеството на държавното управление и благосъстоянието на
обществото.

Раздел 3
Цели, които се поставят при регулирането на обществените отношения
с проекта на нормативен акт
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Стратегическата цел, която се поставя с проекта на закон е повишаване на
качеството и устойчивостта на публичните политики с оглед достигане на по-високо
ниво на развитие на обществото и повишаване на благосъстоянието на нацията.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:
 Консолидиране на Националната стратегическа рамка и осигуряване на
нейната вътрешна съгласуваност координацията между тях;
 Намаляване на общия брой на националните стратегии чрез изричното им
изброяване в закон
 Подобряване на координацията между националните секторни и
регионалните стратегии за развитие;
 Осигуряване на обвързаност с бюджетната рамка
 Подобряване на отчетността и контрол върху изпълнението на
стратегическите документи
 Развитие на административен
разработване на политики

и

институционален

капацитет

за
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 Осигуряване на стратегическа основа в рамките на следващата
Многогодишна финансова рамка на ЕС с оглед изготвянето и одобрението
на стратегическите документи за Европейските структурни и
инвестиционни фондове за следващия програмен период
 Преодоляване на възприятието за слабо развита институционална среда,
което е от ключово значение в процесите на присъединяване към
еврозоната, Шенгенското пространство и Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие

Раздел 4
Възможни варианти за постигане на заложените цели
Вариант 0 – Без действие: състои се в запазване на настоящото положение, като
се разчита на естествените бюрократични процеси и външния натиск във връзка с
Европейските структурни и инвестиционни фондове за новия програмен период да
катализират „произвеждането“ на нови стратегически документи за периода след 2021 г.
Вариант 1 – Ненормативна намеса: институционализиране на методологическо
звено в администрацията на Министерския съвет или в Министерството на финансите,
което да генерира инициативи за разработване на нови стратегии и да упражнява контрол
за качеството и за изпълнението им.
Вариант 2 – Законодателна намеса – състои се в приемане на Закон за
стратегическото планиране на Република България или в изменение на Закона за
администрацията. Независимо от избора на законодателен подход, уредбата би
съдържала следните основни моменти:
 Принципни положения:
- Стратегически документи могат да се приемат само от Народното събрание и
Министерския съвет, не от отделни министри.
- Програмата на правителството съдържа цели, които са в синхрон с
дългосрочните стратегии, като по този начин приоритизира изпълнението им.
- Програмата на правителството съдържа мерки за реализация в по-ограничена
времева рамка на дългосрочните цели.
- Ако управленската програма дерогира действащи стратегии, приемането й се
съпровожда с отмяната или изменението им.
- Бюджетна обезпеченост – приемането на стратегията се предхожда от
дългосрочна финансова обосновка.
- Обвързаност с териториалното измерение и регионалното развитие – в
областната стратегия за развитие се посочва как ще допринесе за постигането
на целите на приетите на национално ниво стратегически документи.


Основни елементи на закона:
- Дефиниция на стратегическо планиране
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- Дефиниция на Националната стратегическа рамка
- Йерархия на стратегическите документи – съобразно Методологията за
стратегическо планиране; посочва се кои стратегии се одобряват/приемат от
Народното събрание
- Регламентация на единен документ, представящ дългосрочната визия за
развитие на държавата – Национална програма за развитие България 2030
- Ограничаване на броя на стратегически документи – изчерпателно изброяване
на секторни национални стратегии, със запазване на опция за приемане на
други документи (национални програми) при спазване на стандартите,
заложени в закона
- Регламентация във връзка с документите, чието приемане произтича от
европейски актове
- Правила за разработването на стратегически документи
- Стандарти за структура и съдържание, вкл. индикатори за изпълнение
- Процедура за обществени консултации на проекта на документ, не по-къса от
2 месеца, включваща задължително обществено обсъждане на присъствен
форум със заинтересованите страни
- Задължителна оценка на въздействието на стратегиите преди приемането им
- Осигуряване на прозрачност – провеждане на консултациите и публикуване
на приетите стратегии на Портала за обществени консултации
- Норми за отчетност – ежегодни прегледи или междинни отчети, както и
заключителен отчет на изпълнението
- Координация и контрол – чрез функции на нарочно звено в администрацията
на Министерския съвет, както и посредством информационна система за
текущ контрол, съдържаща всички стратегически документи, заедно с
индикаторите за изпълнението им
- Правила за актуализиране на стратегическите документи
Подварианти на законодателната намеса:
2.1. Изменение на Закона за администрацията.
2.2. Приемане на Закон за стратегическото планиране на Република България с
подробна уредба на процедурите за разработване, актуализиране и отчитане на
стратегическите документи и за изготвяне на оценки на въздействието, както и образци
на стратегии и оценки на въздействието.
2.3. Приемане на рамков Закон за стратегическото планиране на Република
България, съдържащ общи принципи и положения на уредбата и делегация за приемане
на правилник за прилагане на закона, в който да бъдат уредени подробно процедурите за
разработване, актуализиране и отчитане на стратегическите документи и за изготвяне на
оценки на въздействието, както и образци на стратегии и оценки на въздействието.
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Раздел 5
Количествено и качествено измерение на всички значителни
икономически и/или социални, и/или екологични, водещи до разходи за
заинтересованите страни, за всеки вариант
Никой от описаните варианти не би следвало да води до разходи за посочените
категории заинтересовани страни.

Раздел 6
Количествено и качествено измерение на всички значителни
икономически и/или социални, и/или екологични въздействия, водещи
до ползи за заинтересованите страни, за всеки от вариантите
Предвид спецификата на регулираните обществени отношения, никой от
описаните варианти не би следвало да води до измерими ползи за посочените категории
заинтересовани страни.

Раздел 7
Промяна на административната тежест по
заинтересованите страни за всеки от вариантите

отношение

на

Никой от описаните варианти не би следвало да води до промяна на
административната тежест за заинтересованите страни.

Раздел 8
Описание на негативните (разходите) и положителните (ползите)
въздействия за всяка от заинтересованите страни, за всеки от
вариантите
При Вариант 0 – Без действие:
По отношение на заинтересованите страни не се очакват ползи, доколкото
вариантът не създава предпоставки за преодоляване на описаните проблеми.
При вариант 1 – Ненормативна намеса
 За заинтересованите страни – български граждани и икономическите субекти
– този вариант предполага ползи само, ако в резултат на действията на
институциите по ненормативен път се постигне преодоляване на посочените
проблеми.
 За държавните институции:
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-

-

Положителни въздействия – недопускане на ново законодателство, създаващо
нови правила в публичния сектор; възможност за демонстриране на зрялост на
институциите чрез справяне с проблемите без нормативна намеса; по-голяма
гъвкавост и адаптируемост на правилата;
Негативни въздействия – липса на устойчивост на регулираните обществени
отношения; зависимост от политическата конюнктура в различни аспекти,
например наличие/липса на политическа воля за „подчиняване“ на програмата
на правителството на дългосрочните стратегии и за дисциплина в процеса на
стратегическото планиране.

При вариант 2 – Приемането на законопроект
 За български граждани:
 вариантът не е свързан с негативни въздействия и разходи
 ползите се състоят в:
- гарантирана прозрачност и яснота (поради намаления брой на
стратегическите документи) на дългосрочните цели на държавното
управление;
- подобрена отчетност поради наличието на индикатори, междинни и
окончателни отчети и оценки;
- подобрена възможност за гражданско участие в процеса на
разработване на политики поради удължения 2-месечен срок за
обществени консултации
 За икономическите субекти:
 вариантът не е свързан с негативни въздействия и разходи
 ползите се състоят в:
- гарантирана прозрачност и яснота (поради намаления брой на
стратегическите документи) на дългосрочните цели на държавното
управление;
- по-устойчива икономическа среда;
- подобрена възможност за участие в процеса на разработване на
политики в икономическата и социалната сфера поради удължения 2месечен срок за обществени консултации.
 За държавните институции:
 негативни въздействия (разходи):
- засилване на бюрократичните аспекти – оценки, междинни и
окончателни отчети, задължително съгласуване с методологическо
звено, и т.н.
- удължаване на сроковете за изготвяне на стратегии и утежняване на
процеса по обществено обсъждане.
 ползите се състоят в:
- по-устойчива и предсказуема среда на държавното управление, водеща
до по-малко „завои“ в политиките;
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- подобрени условия за упражняване на управленската отговорност въз
основа на ясни правила и индикатори.

Раздел 9
Сравнение на вариантите
Изложеното в раздели 5-8 позволява изборът на препоръчителен вариант да се
ограничи до варианти 1 и 2.
Сравнението между ползите и недостатъците на вариант 1 категорично го
определят като неусточив и рисков.
За сметка на това, недостатъците на вариант 2 – принос към закондателната
„инфлация“ и формализиране и бюрократизация на процеса на стратегическо планиране,
са пренебрежими в сравнение с несъмнените ползи, свързани с качествено нов и
структуриран подход към правенето на политики в публичния сектор.

Раздел 10
Обобщение на резултатите от проведените консултации по Раздел V,
включително на основните въпроси, приетите предложения и
обосновка
за неприетите
становища
и
предложения
на
заинтересованите страни.
Предвид характера на нормативния акт – рамков закон в сферата на държавното
управление, обществените консултации започват от момента на публикуването му за
обществено обсъждане за 30 дни. Това ще позволи инициирането на широка обществена
дискусия относно необходимостта от такъв закон, която ще обхване експертните и
политическите нива и ще се пренесе на парламентарно равнище.

Раздел 11
Препоръчителен вариант и обосновка към него въз основа на
сравнението на вариантите
Въз основа на изложените в раздели 8 и 9 аргументи, препоръчителният вариант
е Вариант 2 – законодателна намеса чрез приемане на Закон за стратегическото
планиране на Република България.
Този вариант, от една страна, съответства на българската законодателна традиция
на т.нар. „рамкови“ закони, съдържащи принципни положения и освободени от излишна
казуистика и детайли (Закон за администрацията, Закон за финансовото управление и
контрол в публичния сектор и др.), а от друга – издига стратегическото планиране както
на нивото на други ключови етапи на управленския цикъл по подобие на Закона за
публичните финанси, така и на равнището на законодателна уредба на стратегическото
планиране на териториално ниво чрез самостоятелния Закон за регионалнтоо развитие.
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Раздел 12
Препоръчителен срок за извършване на последваща оценка на
въздействието.
Подходящият срок за извършване на последваща оценка на въздействие е в
рамките на 5 години след влизането в сила на закона. Това е обусловено от характера на
регулираните обществени отношения, които имат дългосрочен характер, но също
позволява последващата оценка да се базира на разработена и влязла в сила цялостна
Национална стратегическа рамка за периода 2021-2030 г. и на стартиращи процеси на
междинни оценки на приетите стратегически документи.
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