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от
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, представям на Вашето внимание проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обхвата и методологията
за извършване на оценка на въздействието.
Оценката на въздействието на нормативните актове е инструмент за подпомагане
на процеса по вземане на решения при спазване на устойчивост на политиките чрез
прилагане на аналитични подходи за изследване на възможните икономически, социални,
екологични и други последици, както и на разходите, ползите и рисковете от различни
варианти на действие за разрешаване на съществуващи проблеми. Оценката на
въздействието е в основата на доброто регулиране и управление и следва да гарантира, че
процесът на вземане на решения и приемане на законодателство се базира на
доказателства и данни, събрани и анализирани по ясни правила и при спазване на
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стандарти за прозрачност, обоснованост и предвидимост с привличане и активно участие
на заинтересованите страни.
В Република България оценката на въздействието е въведена през 2016 г. в Закона
за нормативните актове (ЗНА), Наредбата за обхвата и методологията за извършване на
оценка на въздействието (НОМИОВ) и в Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (УПМСНА). Съгласно УПМСНА, в администрацията
на Министерския съвет се изготвя годишен доклад за извършването на оценка на
въздействието (ОВ). Цялата относима информация в областта на ОВ се публикува на
Портала за обществени консултации.
При наличието на достатъчно ясна и изчерпателна действаща нормативна уредба,
конкретно в работата на централната администрация, се наблюдава постепенно
надграждане на знанията и практическите умения за извършване на ОВ. Наред с това,
обаче, по данни от годишните доклади (изготвяни на основание чл. 77б, ал. 1, т. 13 от
УПМСНА), в периода 2016 – 2019 г., въпреки натрупания опит на експертите за
извършване основно на частични предварителни оценки на въздействието и
съобразяването с нормативните изисквания за структурата и съдържанието им,
съществуват конкретни практически проблеми, които оказват негативно въздействие не
само върху качеството на процесите по въвеждането на оценката на въздействието като
инструмент за вземане на решения, но и на нормотворческия процес като цяло.
За преодоляване на практическите проблеми и елиминиране на несъвършенствата
при извършването на предварителни оценки на въздействието с Решение № 728 от
5 декември 2019 г. на Министерския съвет беше одобрено ново Ръководство за
извършване на предварителна оценка на въздействието, което органите на изпълнителната
власт могат да използват при извършването на предварителните оценки на въздействието,
съгласно изискванията на ЗНА, НОМИОВ и на УПМСНА. Ръководството отразява
препоръките за по-добро регулиране на Европейската комисия и съдържа ясни
практически насоки за събиране, структуриране и представяне на информацията при
извършване на предварителни оценки на въздействието.
Наличието на такова ръководство за извършване на частични и цялостни
предварителни оценки на въздействието очерта в максимална степен методологическата
рамка по извършване на ОВ и съдейства за преодоляването на практическите затруднения,
срещани от експертите в хода на извършване на оценките.
След приемането от Министерския съвет на ръководството беше иницииран
анализ, включително и в рамките на изготвянето на годишния доклад за ОВ за 2019 г., за
съответствието на наложената административна практика с методологическата и
подзаконовата нормативна рамка на системата за оценка на въздействието в
изпълнителната власт.
След изготвянето на годишния доклад за 2019 г., като част от анализа, беше
стартирано и извършване на предварителна оценка на въздействието за намиране на
решения на поставени въпроси. В рамките на този процес бяха отправени запитвания до
всички министерства с молба за предложения за решаване на четири групи потенциални
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проблеми от практическо естество при извършването на оценка на въздействието, които
се регулират с подзаконови нормативни актове.
Становища и предложения бяха поискани и от Института по публична
администрация, Института за държавата и правото при БАН, четири висши училища –
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и
световно стопанство, Нов български университет и Варненския свободен университет
„Черноризец храбър“ и две неправителствени организации, които традиционно се
занимават с въпроси, свързани с оценката на въздействието – Институт за пазарна
икономика и Центъра за оценка на въздействието на законодателството.
Четирите групи потенциални проблеми от практическо естество в извършването на
ОВ, по отношение на които бяха поискани становища и предложения, са:
1. функционалността и приложимостта на Приложение № 1 към чл. 16 от
НОМИОВ (Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието);
2. функционалността и приложимостта на Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 от
НОМИОВ (Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието);
3. функционалността и приложимостта на Приложение № 3 към чл. 26 от
НОМИОВ (образец на консултационен документ);
4. затруднения при прилагането на Глава трета „Извършване на последваща
оценка на въздействието“ от НОМИОВ.
Всички получени становища и предложения са разгледани в процеса по
извършване на оценката на въздействието и относимите от тях са обективирани в
настоящия проект на постановление. Целта е да се създадат допълнителни гаранции за
подобряване на процесите, свързани с формулирането и изпълнението на публичните
политики, устойчивост на законодателството чрез ограничаване на тенденцията за чести
и необосновани промени, повишаване на качеството на нормативните актове и
мотивираността им.
Констатираните проблеми в годишните доклади и в становищата и предложенията
са групирани в три групи проблеми, за решаването на които са предложени, съответни
варианти за действия. Предпочетените варианти за действия за решаване на проблемите
отразяват в максимална степен съответствието на административната практика (и
посочените проблеми в нея от министерствата) и методологическата, и подзаконовата
нормативна рамка на системата за ОВ.
Предложените промени в НОМИОВ предвиждат промяна в чл. 16 от наредбата,
който урежда минималното съдържание на частичната предварителна ОВ, заедно с
образеца към него. Предложените промени осигуряват необходимото съответствие между
методологическата и подзаконовата нормативна рамка на оценката на въздействието.
Предложените промени в НОМИОВ предвиждат и прецизиране на
Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 от НОМИОВ (Резюме на цялостната предварителна
оценка на въздействието) и Приложение № 3 към чл. 26 от НОМИОВ (образец на
консултационен документ).
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Предложените промени предвиждат и промяна на основната част от разпоредбите
на Глава трета „Извършване на последваща оценка на въздействието“. Промените
осигуряват пълно съответствие на наредбата с Методиката за последваща оценка на
въздействието, създадена от Европейския институт по публична администрация в
Маастрихт, Кралство Нидерландия по инициатива на българския Институт по публична
администрация.
Основните очаквани резултати от промените са повишаване на качеството на
предварителните и последващите оценки на въздействието чрез усъвършенстване на
методите за извършването им, повишаване на информираността и въвличането на
заинтересованите страни в процесите по извършване на оценки на въздействието, както и
подобряване на процесите, свързани с оценяване на резултатите от прилагането на
нормативните актове.
Предложеният проект на нормативен акт не налага разходването на допълнителни
финансови средства. Към проекта на постановление е изготвена и приложена финансова
обосновка, съгласно образеца по приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предвид
това, че не води до въздействие върху държавния бюджет.
Не са идентифицирани корупционни рискове.
Приемането на предложения проект на нормативен акт не налага да бъде изготвена
справка за съответствие с европейското право, тъй като с материята, която засяга актът,
не се хармонизират актове на Европейския съюз.
Съгласно чл. 26, от Закона за нормативните актове, проектът на акт заедно с
проекта на доклад, извършената частична предварителна оценка на въздействието, както
и специален консултационен документ са публикувани на Портала за обществени
консултации на Министерския съвет със срок за обсъждане 30 дни. За получените
становища в рамките на обществената консултация е приложена съответната справка
(Приложение № 5).
Проектът е съгласуван в съответствие с чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки и предложения
са отразени, съгласно приложената справка (Приложение № 4).

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието.
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Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието;
2. Частична предварителна оценка на въздействието;
3. Одобрена финансова обосновка;
4. Справка за отразяване на становищата от съгласуването по чл. 32 от УПМСНА;
5. Справка за отразяване на становищата, получени в хода на обществените
консултации на Портала за обществени консултации;
6. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване.

С уважение,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(Томислав Дончев)

София, бул. „Дондуков” № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70

5

