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1. Дефиниране на проблема:
Системата за извършване на оценка на въздействието се развива постоянно в периода след
2016 г. Чрез периодичните доклади1 за изследване на практиката по извършване на ОВ в
изпълнителната власт се проследяват както напредъка в качеството на процеса, така и неговите
недостатъци.
В рамките на този мониторинг се идентифицират постоянно предизвикателства, които се
адресират чрез методологическата рамка (Ръководство за извършване на предварителна оценка
на въздействието2, становищата на администрацията на Министерския съвет от съгласуването
на ОВ, обучителните програми и т.н.).
Наред с чисто практическите, организационните и аналитичните предизвикателства, като
немалко сериозно предизвикателство е идентифицирана наложената от административната
практика недостатъчна прецизност на подзаконовите образци за предварителна и
подзаконовата уредба на последващата ОВ.
Това създава предпоставки за непрецизни (като логически процес) оценки
въздействието, а от там и непрецизно представяне и проследяване на изводите
доказателствата за тях. Естествените последици от това са влошаване на качеството
нормативните актове, неустойчивост на законодателството и повишаване динамиката
промените в него.
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1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната
промяна:

Идентифицирани са две основни групи проблеми:
1. Непрецизност на образеца за частична предварителна ОВ
Проблемът с неперфектността на подзаконовата уредба относно извършването на частична
предварителна оценка на въздействието се дължи на това, че административната практика
постепенно измени основен аспект на системата на ОВ – частичната предварителната оценка
на въздействието да се извършва основно преди приемането на законодателната и

Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието (РМС № 728 от 2019 г.)
Годишни доклади за извършването на оценка на въздействието за 2016, 2017, 2018, 2019 г.,
публикувани на Портала за обществени консултации в секция „Публикации“
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оперативната програма на Министерския съвет.
С основните аргументи, че е трудно планирането (особено) на подзаконовите нормативни
актове в период приблизително от шест месеца преди приемането им и че често задълженията
за разработване на подзаконови актове (включително обхвата им) се определя от приетите
закони след приемането на оперативната програма на МС, основната част от частични
предварителни ОВ се извършват далеч след приемането на ЗП и ОП на Министерския съвет.
Директно свързан с описаното е фактът, че административната практика постепенно
промени и първоначалното виждане, че цялостните предварителни ОВ ще бъдат основният вид
ОВ, който ще се извършва в изпълнителната власт. Вместо това, за тези повече от три години,
като основен вид се наложи частичната ОВ.
Тези два факта, разгледани в единство, направиха до известна степен непрецизен и
непрактичен образеца за частична предварителна оценка на въздействието, тъй като образецът
е създаден основно (1) да постави акцент върху вече предпочетен вариант за действие в
структуриран вид и (2) да послужи за основа за преценка (от съответния орган или АМС) дали
е необходимо извършване на цялостна оценка на въздействието.
По друг начин казано, административната практика превърна частичната предварителна ОВ
от подпомагащ инструмент в преценката за необходимост от цялостна предварителна ОВ, в
основен вид предварителна ОВ.
Данните показват, че през 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г. са извършени съответно:
- 2016 г. - 56 частични предварителни ОВ (от задължителното въвеждане на оценките на
въздействието от 04.11.2016 г. до 31.12.2016 г.)
- 2017 г. - 400 частични предварителни ОВ
- 2018 г. – 323 частични предварителни ОВ
- 2019 г. – 308 частични предварителни ОВ
2. Непрецизност на уредбата за последваща ОВ
Към момента уредбата за извършване на последващата ОВ е в Наредбата за обхвата и
методологията за извършване на ОВ, като няма друг официално утвърден ненормативен
методологичен документ.
В периода 2016 – 2020, администрацията няма изградена сериозна практика по извършване
на последваща ОВ и съответната уредба няма сериозно прилагане. Налични са по-скоро
спорадични примери за извършени последващи ОВ от структури на централната
администрация.
В периода втора половина на 2019 г. – първа половина на 2020 г. бяха извършени повече от
10 последващи ОВ от различни изпълнители, които без да отричат методологическата
стойност на нормите в НОМИОВ, показаха необходимостта от прецизирането им.
3. Други проблеми
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.).
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1. Непрецизност на образеца за частична предварителна ОВ
Проблем 1 от Група 1 – Липса на съществени елементи и непрецизност в хронологията на
процеса по извършване на частичната предварителна ОВ
Относно „Дефиниране на проблема“: не е представено достатъчно ясно принципното
положение, че една ОВ разглежда различни проблеми, които се решават с избрани варианти
(така, напр. с промени в Закона за движение по пътищата могат да бъдат изследвани проблеми,
свързани с напълно различни материи като прехвърляне собствеността на автомобили и
размери на глоби. Това са различни проблеми, които следва да получат своите варианти за
решаване). Недостатъчно ясното рамкиране на тази ключова аналитична стъпка в образеца за
частична предварителна ОВ води до общо представяне в един дефиниран проблем (както в
примера: регистрация, наказания) на различни материи, което прави невъзможен какъвто и да
е общ анализ.
Относно дефинирането на проблема, липсва и изискване за посочване на задължителните
действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или такива от правото на
ЕС, което да покаже в определени случаи, че вариантът за действие е предопределен.
През 2019 г. препоръките, отнасящи се за правилното, по-прецизно или подобрено
дефиниране на изследваните проблеми (раздел 1. „Дефиниране на проблема“) са 14.6% от
всички препоръки на администрацията на Министерския съвет при съгласуването на
частичните предварителни ОВ.
Относно целите на оценката: не е представено достатъчно ясно принципното положение,
че се поставят (почти винаги повече от една) цели за всеки разгледан проблем, като се посочат
бъдещи желани състояния.
Относно „Засегнатите страни“: не е представено достатъчно ясно принципното
положение, че има разлика между засегнатите страни (тези, които ще бъдат пряко засегнати от
отделните варианти за действие) и заинтересованите страни (тези, които придобиват това
качество в процеса по провеждане на обществени консултации съгласно чл. 26 от Закона за
нормативните актове). В практиката липсва разделение на потенциалните засегнати и
заинтересовани страни, предвид различното им качество и роля в процеса по извършване на
ОВ. В аналитичната част се акцентира върху засегнатите страни.
Периодичният мониторинг показва и че изключително рядко се провеждат консултации със
засегнатите страни в рамките на извършването на ОВ, като по този начин администрацията се
лишава от ресурса на предварителната ОВ като инструмент за постигане на по-добри и поустойчиви решения. В тази посока е отчетена липсата на насока в образеца, че провеждането
на такива консултации се стимулира.
През 2019 г. препоръките, отнасящи се за засегнатите и заинтересованите страни (раздел 3.
„Заинтересовани страни“) са 11.4 % от всички препоръки на администрацията на
Министерския съвет при съгласуването на частичните предварителни ОВ.
Относно вариантите и техните въздействия се наблюдават различни недостатъци,
идентифицирани, включително в консултациите със засегнатите страни в рамките на
настоящата ОВ (вж. раздел 12).
Констатирано е затруднение при описание на вариантите, тъй като не са систематизирани и
посочени достатъчно конкретно изискванията по какъв начин те да бъдат описани. Най-често в
информацията за избрания вариант на действия се описват всички положителни и отрицателни
въздействия на предложените варианти, което води до повторение на текстовете, тъй като след
това отново се описват негативните и положителните въздействия.
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Друг аспект е, че при представянето на вариантите (без да е съвсем нехарактерно за
частичната предварителна ОВ) силно се акцентира върху Варианта „Фаворит“.
Отделянето в различни раздели от една страна - на вариантите от въздействията и от друга на положителните и отрицателните въздействия на самите варианти води до
непоследователност на представяната информация и до наличие на повторения и затруднява
разбирането на самата оценка.
Липсва раздел, в който нагледно да се сравнят вариантите (сравняването е основна ключова
аналитична стъпка). Сравняването на вариантите предполага и аргументира избора на
препоръчителен вариант.
Наблюдава се слабо използване на методите за анализ на въздействията при извършването
на частична предварителна оценка на въздействието. Съгласно цялата методологическа рамка
(нормативна и ненормативна) това не е задължително, но не е и възможно нагледно
представяне, ако все пак такива са извършени.
През 2019 г. препоръките, отнасящи се за вариантите за действия и техните въздействия са:
за раздел 4. „Варианти на действие“ - 17.2%, а общо за разделите 5. „Негативни въздействия“ и
6. „Положителни въздействия“ - 25,1% от всички препоръки.
Проблем 2 от Група 1: Липса на изследване на специфичните въздействия
(въздействията върху малките и средните предприятия и административната тежест)
при извършване на частична предварителна оценка на въздействието
Поради същественото значение на специфичните въздействия на всеки вариант на действие
върху заинтересованите страни, този проблем ще бъде разгледан отделно от Проблем 1.
Понякога двата вида основни специфични въздействия (върху МСП и върху
административната тежест) единствено изпълват със съдържание извършената ОВ. Често
оценяването на специфичните въздействия е напълно достатъчно, за да се посочи приемлив
вариант, а понякога изследваните специфични въздействия са единствените елементи, които
подлежат на вариативно изследване – кой вид регулаторен режим да се избере, да има ли краен
срок или не, да има ли такса или не, колко често да се докладва на администрацията – и найвече колко струва това.
Липсата на специфичен фокус върху изследването на специфичните въздействия води до
основни липси в субстанцията на анализа.
Действащият образец за частична предварителна ОВ предоставя възможност единствено за
маркиране с отметка на промяната в административната тежест и във въздействията върху
МСП, което е недостатъчно, дори за частична ОВ. Предвид, че основна фаза от анализа на
въздействията е извършването на специфичните въздействия, липсата на изискване те да се
представят за всеки вариант на действие води до не съвсем коректно определяне на
въздействията върху заинтересованите страни. От съществено значение при извършването на
частичната предварителна ОВ е да се направи най-малко качествено (когато не е възможно
количествено) описание на въздействията върху малките и средни предприятия, което да укаже
обхвата на тяхното засягане.
Предвид важната роля на частичната предварителна ОВ да послужи в преценката за
необходимостта от извършване на цялостна предварителна ОВ, определянето на въздействията
върху МСП може да идентифицира необходимостта от провеждане на консултации с тях и
оттам извършването на по-задълбочен анализ (и евентуално цялостна предварителна ОВ). Към
момента тази практика липсва и структурата на образеца спомага за това.
Липсата на фокус върху описанието на специфичните въздействия не води и до съвсем
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коректно сравняване на вариантите.
В случай че се предвиждат регистри, не се посочва по какъв начин те ще бъдат интегрирани
в общата регистрова инфраструктура. Създаването на нов регистър поражда необходимост от
кохерентност с цялостната регистрова политика. Не се посочва дали ще бъдат изпълнени
основни изисквания, на които трябва да отговарят регистрите и които са заложени в
Концепцията за регистрова реформа3.
През 2019 г. препоръките, отнасящи се за административната тежест раздели 8.1., 8.2. и 9 са
12,9% от всички препоръки.
Препоръките, отнасящи за малките и средните предприятия са 9.1% от всички препоръки.
Проблем 3 „Непрецизност на уредбата на последващата оценка на въздействието“
През последните месеци са идентифицирани затруднения в оценяването на резултатите от
прилагането на нормативните актове, което произтича от наличието на неясноти относно
изискванията за извършване на последваща оценка на въздействието или недостатъчно ясно и
конкретно описание на тези изисквания.
От проведените консултации (вж. раздел 12) става ясно, че част от изискванията за
извършване на последваща оценка на въздействието са представени непоследователно и има
наличие на неизяснена връзка между целите, етапите на извършването оценката и самото ѝ
съдържание. Това затруднява значително изследването на съотношението между поставените
цели и постигнатите резултати при прилагането на нормативните актове.
В предишен период е поставен и въпросът за приложимостта на методите за анализ в
предварителната ОВ при извършването на последваща ОВ (анализ на разходите и ползите, на
ефективността и мултикритерийния анализ).
Консултациите с експертната общност и изводите от направените в последните месеци
повече от 20 последващи ОВ показаха:
 Неяснота какво следва да съдържат целите на последващата оценка на въздействието.
Целите са основата на последващата оценка на въздействието и определят всички
следващи действия.


Непоследователност в етапите на същинското извършване на оценката.

 Недостатъчно добре представяне на ролята на определянето на обхвата и структурата
на последващата ОВ.
 Недостатъчно добре представяне на начина на изследване на причините за приемането
или изменението на нормативния акт.
 Липса на ясно посочване на етапа на определяне на въпроси за оценка (характерни
като способ и за предварителната ОВ). Този етап е важен, защото определя фокуса на
последващата оценка на въздействието.


Недостатъчно ясно представяне на ролята на заинтересованите страни, като елемент в

Концепция за регистрова реформа (Приложение 2 към Актуализираната стратегия за развитие на
електронното управление в Република България (2019 – 2023) – РМС № 546 от 2019 г.
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етапа на събирането на данни (различна роля спрямо предварителната ОВ).
 Неприложимост на методи за предварителна ОВ в процеса по извършване на
последваща ОВ.
Други проблеми
Повторение на нормите в тялото на наредбата и реквизитите в Приложение № 3
относно консултационния документ
Проблем без сериозно разглеждане в настоящата оценка.
Проблеми, идентифицирани в процеса на консултации със засегнатите страни
Посочените по-долу проблеми не са разгледани в настоящата оценка, тъй като са обект на
регулиране с акт от по-висок ранг:
 изискването за извършване на ОВ на нормативни актове, с които се въвежда право на
ЕС не е необходимо. В обобщение, аргументът е в посока, че на тези актове е извършена
оценка на въздействието на ниво ЕС. Предлага се на национално ниво да се обхващат
единствено разпоредбите, с които в съответния нормативен акт се засягат разпоредби,
които не транспонират право на ЕС.
 Изискването на чл. 16, т. 12 „Обобщаване на основни въпроси за провеждане на
консултации” не е прецизирано по отношение на актовете за транспониране на правото на
ЕС, тъй като релевантните въпроси вече са разгледани от ЕК.
 Изискването за извършване на последваща оценка на въздействието на актове, с които
преимуществени се въвежда право на ЕС е с формален характер, поради което е
необходимо преценката и мотивацията за извършването на последваща оценка на
въздействието да бъде на органа.
Въвеждането на изключения от задълженията за извършване на оценки на
въздействието е обект на законодателна промяна. Освен това въвеждането на подобно
изключение е спорно поради следните причини:
 Оценката на въздействието на актовете на ЕС е насочена към целия Европейски съюз.
Когато се прилага по същия начин в националното законодателство, то това следва да се
посочи, за да бъде ясно за засегнатите и заинтересованите страни. Също така, следва да се
имат предвид специфичните национални особености и да се акцентира върху тях.
 Има случаи, в които в резултат на преговорите настъпват промени в предложените
актове на ЕС и съответно изготвената оценка може да не е достатъчно актуална.
 Често се наблюдава използването на транспонирането или директното прилагане на
актове на ЕС като предлог за въвеждане и на други промени и/или допълнителни
изисквания в националното законодателство. Оценката на въздействието е инструмент,
който помага за възпрепятстването на тази негативна практика.
 Често когато акт на ЕС, предвижда въвеждане на някаква форма на административна
тежест предвижда диапазони или оставя преценката за характера на режима на държавата
членка. Често се стига до прекомерна (извън намеренията) тежест известна като
Goldplating, не се оценяват възможностите за определяне на срокове, цени и т.н. под
максимално предвидените в актовете на ИС.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са
резултатите от тях?

Последваща оценка на въздействието от прилагането на Наредбата за обхвата и
методологията за извършване на оценка на въздействието не е извършвана.
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Използван е и Практическия наръчник и инструментариум за по-добре регулиране, изготвен
от Института по публична администрация.
На основание Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация се изготвят ежегодни доклади за извършване на оценка на въздействието,
които се одобряват от Съвета за административната реформа и се разпространяват чрез
Портала за обществени консултации, които са взети предвид в настоящата предварителна
оценка на въздействието. На следните линкове могат да бъдат намерени съответните доклади
за 2016, 2017 и 2018.
Проведени бяха целенасочени консултации с потенциално засегнатите страни и с
експертната и академичната общност с идентифицирана сфера на дейност, свързана с оценката
на въздействието. Отворени за предложения, становища и коментари бяха следните четири
области, регулирани с Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието:
 прилагането на Глава трета „Извършване на последваща оценка на въздействието“;
 функционалността и приложимостта на Приложение № 1 към чл. 16 от наредбата
(Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието);
 функционалността и приложимостта на Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 от наредбата
(Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието);
 функционалността и приложимостта на Приложение № 3 към чл. 26 от наредбата (образец
на консултационен документ).
Предварителното запитване беше отправено до:
 министерствата (тъй като те разработват политики и извършват нормотворческа
дейност);
 Националното сдружение на общините в Република България (макар и да не са
задължени да извършват оценка на въздействието, органите на местното самоуправление
издават нормативни актове и практиката показва, че в някои от случаите и по тяхна
преценка те извършват оценка на въздействието). Например, съгласно данни,
предоставени от НСОРБ през 2019 г. общинските съвети са извършили промени в (или
приели нови) 1 504 наредби и правилници – средно по 11 на община. Броят на
правилниците и наредбите, за които са извършени предварителни оценки на
въздействието е 391. Или около 26%. Броят на последващите оценки на въздействието е
84.
 Института по публична администрация – в изпълнение на своите функции,
институтът провежда обучения по оценка на въздействието. Също така, институтът е
изработил основни методологически документи, свързани с оценката на въздействието,
включително единствения към момента методологически документ за последваща ОВ Методика за последваща оценка на въздействието, издадена през 2015 г.(неприета
официално).
 Академична общност: „Институт за държавата и правото“ към БАН, Софийски
университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство,
Нов български университет и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, тъй
като в процеса по изготвяне на годишния доклад за 2019 г. беше идентифицирано, че
посочените структури имат отношение по темата.
 Експертна общност: Института за пазарна икономика и Центъра за оценка на
въздействието на законодателството, като традиционно занимаващи се с оценка на
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въздействието неправителствени организации.
Оценката се базира и на вътрешния анализ на администрацията на Министерския съвет за
най-често срещаните проблеми, идентифицирани в съгласувателните становища по ОВ по чл.
21, ал. 5 от Закона за нормативните актове.
2. Цели:
Обща цел: Подобряване на процесите, свързани с формулирането и изпълнението на
публичните политики и гарантиране на устойчивост на законодателството чрез ограничаване на
тенденцията за чести и необосновани промени в законодателството. Повишаване на качеството
на нормативните актове и мотивираността им.
Конкретни цели:
 Синхронизиране на нормативната и методологическата рамка
административна практика по извършване на оценка на въздействието.

с

установената

 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 изготвяне на оценки на въздействието и оптимално използване на като инструмент за
постигане на по-добри и устойчиви решения.
 Подобряване на практиката за установяване на съществени въздействия (напр. върху
МСП), въз основа на които се препоръчва извършване на последваща оценка на
въздействието.
 Подобряване на процесите, свързани с оценяване на резултатите от прилагането на
нормативните актове.
Оперативни цели:
 Прецизиране на изискванията за минималното съдържание на частична предварителна
оценка на въздействието и подобряване на описанията за конкретните изисквания.
 Систематизирано описание на вариантите на действия, техните въздействия върху
заинтересованите страни и сравняването на вариантите въз основа на тяхната ефективност,
ефикасност, съгласуваност и риск за прилагането им.
 Поставяне на фокус върху специфичните въздействия на вариантите на действие
(въздействия върху МСП и административната тежест), както и върху използването на
данни за остойностяване на въздействията.
 Подобряване на механизма за проверяване на резултатите от прилагането на нормативните
актове и съответно съотношението между поставените цели и постигнатите резултати при
прилагането на нормативния акт.
 Използване на подходящи методи за анализ на въздействията при изготвянето на
последваща оценка на въздействието.
Целите съответстват на действащата стратегическа рамка.
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?
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3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Пряко засегнати страни:
Министерствата – 17 бр. (формулиращи политики и изработващи нормативни актове
институции, попадащи в обхвата на Глава втора от Закона за нормативните актове).
Държавни агенции: 12 бр. (формулиращи политики и изработващи нормативни актове
институции – с общоизвестните условности).
Администрацията на Министерския съвет – основна структура в системата за извършване на
ОВ съгласно Закона за нормативните актове и подзаконовите нормативни актове към него.
Косвено засегнати страни:
Заинтересованите страни (граждани и организации), включително, когато имат качеството на
засегнати страни от въздействията на вариантите за действия.
Общините (265 бр.), които не са задължени да извършват оценка на въздействието на
нормативните си актове, но които все повече използват този инструмент за подобряване на
политиките и нормативните си актове.
Националното сдружение на общините в Република България: в качеството си на
представител на общините, имащо общ поглед върху дейността на общините и нерядко
указващо методическа подкрепа на общините.
Институт по публична администрация: обучителна институция за държавни служители и
издател на единствената към момента актуална Методика за последваща оценка на
въздействието, чиито разработени програми могат и следва да бъдат актуализирани след
изработването на настоящата ОВ и нормативните промени от предпочетения вариант (ако те
бъдат осъществени).
Висшите училища – 4 бр. – тези от тях, които имат внедрени програми /специалности/
дисциплини, свързани с оценка на въздействието, доколкото ако се прецени, че е необходимо
да адаптират програмите си с изводите в тази оценка и нормативните промени от
предпочетения вариант (ако те бъдат осъществени). След направено проучване в периода
януари-февруари 2020 г. са идентифицирани:

Софийския университет „Св. Климент Охридски“;

Университета за национално и световно стопанство;

Новия български университет;

Варненския свободен университет „Черноризец храбър“.
Институтът за държавата и правото в Българската академия на науките изследващ
развитието на правото и процеса по изработване на нормативни актове“ в случай че изводите
от тази оценка и нормативните промени от предпочетения вариант (ако те бъдат осъществени)
имат стойност към техните анализи.
Други институции, които нямат пряко свързани функции с ОВ, или със засегнатите теми в
настоящата оценка, представители на експертната общност (в и извън администрацията),
потенциални членове на екипи по извършване на ОВ, обучаеми и др.
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.).
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4. Варианти на действие:
1. Варианти на действие по Проблем 1 от Група 1 – Липса на съществени елементи и
непрецизност в хронологията на процеса по извършване на частичната предварителна
ОВ:
За решаването на този проблем, екипът по настоящата оценка е разгледал 3 варианта.
Съгласно изискванията за формулиране на варианти, екипът счита, че и двата варианта извън
този „Без действие“ биха постигнали постигане, макар и в различна степен, на поставените
цели. По-задълбоченият преглед вероятно индикира, че двата варианта изглеждат не съвсем
балансирани, нo преценката е, че други възможни варианти по този проблем не са налице.
Вариант 1 „Без действие“
Вариантът „Без действие“ е основен вариант и в процеса по извършване на настоящата
оценка е разгледан обстойно. Този вариант се характеризира с непредприемането на никакви
действия, които пряко да адресират дефинираните проблеми. По правило при такъв вариант
констатираните проблеми ще продължат да съществуват, а определените цели не биха били
постигнати. Основният критерий, по който се оценява вариантът „Без действие“ е дали всички
други варианти биха довели до по-големи отрицателни въздействия и по тази причина, той да
се приеме за най-предпочитан – да не се предприеме никакво действие, заедно с което
дефинираните проблеми да останат налични. Така е и в настоящата оценка.
Вариант 2 „Промяна на образеца за частична предварителна оценка на въздействието –
Приложение 1 в НОМИОВ“
При разглеждането на този вариант е оценена възможността да се извършат промени в
Приложение 1 в НОМИОВ, които да бъдат максимално съобразени с установената
методологична рамка, в опит да бъдат преодолени констатираните отклонения в първоначални
виждания по отношения на частичната предварителна ОВ, наложени от тригодишната
административна практика. Разгледани са допълнения и прецизирания в образеца за частична
предварителна ОВ, с изключение на специфичните въздействия. Тези допълнения и
прецизирания имат за цел да се засили „методологическата“ роля на структурата на образеца за
ЧПОВ, който да насочва по-успешно екипите, извършващи ОВ.
Екипът, разработващ настоящата оценка, разглежда всички необходими допълнения и
прецизирания, извън специфичните въздействия, в един вариант, тъй като е направена
преценка, че те не променят основно установения процес – етапи и ключови аналитични
стъпки.
Този вариант предлага допълнения и прецизиране в следните раздели:

Прецизиране на раздел 1 „Дефиниране на проблема/ите“ по начин, насочващ че в
обикновения случай, с промени в един нормативен акт се решават различни (вкл. по
материя) проблеми.

Прецизиране на раздел 2 „Цели“ по начин, насочващ че в обикновения случай се
поставят повече една цели, особено ако се разглеждат различни (вкл. по материя)
проблеми.

Прецизиране на раздел 3 „Идентифициране на засегнатите страни“ с указване за
разграничение и посочване на бр.

Структуриране на раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията“, в
който се представят по интегриран отделните варианти и към тях се посочват неговото
описанието, положителните и отрицателните въздействия. Разделът да съдържа цялата
10 | Страница

информация, относима за даден вариант.

Структуриране на раздел 5 „Сравняване на вариантите“. Това предложение
представлява допълнение в образеца и насочено към осигуряване в неговата структура на
основна ключова аналитична стъпка в процеса по извършване на ОВ. Предложението е за
незадължително таблично насочване за начина на представяне на сравнението по
критериите ефективност, ефикасност, съгласуваност и рискове. Предложението съответства
на действащата методологическа рамка.

Структуриране на раздел 6 „Избор на препоръчителен вариант“. Това предложение
представлява прецизиране, въпреки, че се обособява в нов раздел, тъй като избор на
вариант се извършва при всяка оценка и административната практика няма отклонение от
това.
 Прецизиране на раздел 7 „Консултация“. Като се акцентира върху:
 посочване на резултатите от вече проведени консултации
 обобщение на най-важните въпроси и график за предстоящи консултации
 обобщение на най-важните въпроси за обществени консултации (по правило
предстоящи).

Прецизиране на раздел 8 „Приемането на нормативния акт произтича ли от правото
на Европейския съюз?“.

Структуриране на раздел 10 „Приложения“.

Структуриране на раздел 11 „Информационни източници“.
Вариант 3 „Засилване ролята на методическата рамка“
Екипът, извършваш настоящата ОВ, разгледа и оцени и вариант, при който въпреки
несъвършенства на образеца за частична предварителна ОВ, да се наблегне на засилване на
методологическата рамка (ръководство, становища на АМС и обучения) в опит за решаване на
проблемите.
Този вариант обаче не може да преодолее конкретния проблем, тъй като се появяват напред
във времето немалко неясноти, например: доколко се прилага одобреното от МС ръководство;
по какъв начин екипите, извършващи ОВ, ще преодолеят колизиите между него и
нормативната рамка; становищата на АМС, от своя страна се появяват в края на процеса;
обученията биха дали резултат, проточващ се във времето.
2. Варианти на действие по Проблем 2 от Група 1 – Липса на изследване на специфичните
въздействия (въздействията върху малките и средните предприятия и
административната тежест) при извършване на частична предварителна оценка на
въздействието
За решаването на този проблем, екипът по настоящата оценка е разгледал 4 варианта.
Съгласно изискванията за формулиране на варианти, екипът счита, че и четирите биха
постигнали съответните цели, но в различна степен.
Вариант 1 „Без действие“
Вариантът „Без действие“ е основен вариант и в процеса по извършване на настоящата
оценка е разгледан обстойно. Този вариант се характеризира с непредприемането на никакви
действия, които пряко да адресират дефинираните проблеми. По правило при такъв вариант
констатираните проблеми ще продължат да съществуват, а определените цели не биха били
постигнати. Основният критерий, по който се оценява вариантът „Без действие“ е дали всички
други варианти биха довели до по-големи отрицателни въздействия и по тази причина, той да
се приеме за най-предпочитан – да не се предприеме никакво действие, заедно с което
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дефинираните проблеми да останат налични. Така е и в настоящата оценка.
Вариант 2 „Поставяне на акцент върху специфичните въздействия за всеки вариант с
количествени показатели в образеца за частична предварителна ОВ“
Предвид факта, че промяната в регулаторната/административната тежест (задължения за
информиране, регулаторни режими, такси, регистри и т.н.), както и въздействията върху
малките и средните предприятия са основен елемент на предварителната ОВ и често тяхното
анализиране е напълно достатъчно за извършване на предварителна ОВ, екипът по настоящата
оценка разгледа варианта, в който в образеца за ЧПОВ се установят задължителни
количествени представяния на специфичните въздействия (включително след допълнителни
консултации със засегнатите страни). Установената до момента административна практика до
момента сочи, че специфичните въздействия (без преувеличение) се пренебрегват в ЧПОВ,
особено въздействията върху МСП.
Вариантът съдържа въвеждане на изчисленията, базирани на стандартния модел на
разходите и оценката на въздействието върху МСП съгласно одобреното Ръководство за
извършване на предварителна ОВ.
Вариант 3 „Поставяне на акцент върху специфичните въздействия за всеки вариант с
качествени показатели в образеца за частична предварителна ОВ“
Този вариант се доближава по съдържание достатъчно близо до варианта „Без действие“,
тъй като не съдържа рязка промяна на съдържанието в образеца за ЧПОВ, но предвижда
адаптиране представянето на специфичните въздействия, спрямо вариантите по първия
основен проблем, свързан с непрецизността на образеца (анализиране на специфичните
въздействия за всеки вариант).
Вариант 4 „Засилване ролята на методическата рамка“
Екипът, извършваш настоящата ОВ, разгледа и оцени и вариант, при който се разчита на
разгърнатата методологическа рамка за решаване на проблема с ниската степен на акцент
върху специфичните въздействия при извършване на ЧПОВ (ръководство, становища на АМС
и обучения).
В изпълнение на този вариант биха се отправяли методически указания за включване на
анализ на специфичните въздействия (върху МСП и административната тежест) за всеки един
разглеждан вариант на действия в частичната предварителна ОВ, както и насоки към
съответната част на одобреното от МС Ръководство за извършване на предварителна ОВ.
Подобен тип решение, обаче остава непрактично отново, заради посочените съображения
(неяснотата доколко се прилага одобреното от МС ръководство и това, че в АМС се представя
вече извършена ОВ). Обученията биха дали резултат, проточващ се във времето. Оценката, че
резултати от евентуални обучения на експерти, които извършват ОВ, биха били видими след
време и в по-малък обхват в институциите също е валиден. (Данните в годишните доклади
сочат, че през 2016 г. са обучени 84 служители, през 2018 г. - 250 служители, а през 2019 г. –
200 служители.
3. Варианти на действия по Проблем 3 – Непрецизност на уредбата на последващата
оценка на въздействието
За решаването на този проблем и постигането на съответните цели и предвид факта, че
констатираните проблеми относно непрецизността на уредбата на последващата оценка на
въздействието са едновременно от техническо и методологическо естество са разгледани само
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два варианта: „Без действие“ и вариант, насочен към нормативна промяна.
Вариант 1 „Без действие“
При реализиране на вариант „Без действие“ съвсем естествено ще продължат да се
наблюдават затруднения в оценяването на резултатите от прилагането на нормативните актове,
породени от непоследователност в изискванията за извършване на последваща оценка на
въздействието, в част от предложените методи за анализ, ролята на целите и обхвата и
структурата на последващата ОВ.
Тези недостатъци са констатирани от екипи, извършили последващи ОВ и имат
практически характер.
Вариант 2 „Приемане на промени в изискванията за извършване на последваща оценка
на въздействието“
Този вариант за действие предвижда прецизиране на нормативната рамка в посока:

Описание на съдържанието на целите на последващата оценка на въздействието.

Описание какво включва същинското извършване на оценката.

Начин за извършване на определянето на обхвата и структурата на оценката.

Систематизиране на изследването на причините за приемането или изменението на
нормативния акт – използваните ресурси, постигнатите резултати, последиците и
въздействията от приемането или изменението на нормативния акт; изследване на
мотивите, съответно докладът на нормативния акт преди приемането му и на частичната
или цялостната предварителна оценка на въздействието на акта, ако такива са извършени.

Допълване с въпроси за оценка.

Прецизиране на процеса по определяне на заинтересованите страни и събирането
на данни.

Утвърждаване на по-подходящи методи за оценяването на въздействията (група
методи за изследване чрез контролни групи; група методи за проучване на казуси;
прагматични подходи, включително наблюдение на изпълнението и теория на промяната
като рамка за данни; модел на стандартните разходил и др.).

Прецизиране на реквизитите на доклада за последваща ОВ, включително отпадане
на изискването за резюме, тъй като има изискване за увод и др.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата,
включително варианта „Без действие“.

5. Негативни въздействия:
Варианти на действие по Проблем 1 от Група 1 – Липса на съществени елементи и
непрецизност в хронологията на процеса по извършване на частичната предварителна ОВ
Вариант 1 „Без действие“

Няма да се подобри качеството на частичните предварителни оценки, съгласно
констатациите в годишните доклади. Което от своя страна пряко се отразява на качеството
на нормативните актове и на засегнатите от тях страни.

Няма да се подобрят процесите на изследване на социалните, икономическите,
екологичните и други ефекти от прилагането на вариантите, включително върху малките и
средните предприятия, неправителствените организации и гражданите. Това би могло да
доведе до наличието на необосновани негативни ефекти върху тях.

Затруднения, свързани с неясни или непоследователни изисквания за минимално
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съдържание на частичната предварителна оценка на въздействието.

Затруднения при дефинирането на конкретния проблем, причините за неговото
възникване и последствията от наличието му. Неправилно дефинирани проблеми ще
продължат да водят до неправилното формулиране на решенията.

Приоритетно непровеждане на предварителни консултации със заинтересованите
страни. Няма да се подобри прозрачността в процеса на извършване на оценка.

Затруднение при описанието на вариантите на действия, техните въздействия върху
засегнатите страни.

Липса на представяне на сравняване на вариантите.
Вариант 2 „Промяна на образеца за частична предварителна оценка на въздействието –
Приложение 1 в НОМИОВ“

Не се очакват значителни негативни въздействия от предприемането на този
вариант. Възможно е екипите, извършващи предварителна ОВ да имат нужда от повече
време за представяне на необходимата информация за всеки вариант, но това следва да е
компенсирано от подобрената логика на представянето.
Вариант 3 „Засилване ролята на методическата рамка“

Не се очакват значителни негативни въздействия, но част от насоките от
методологическата рамка влизат в колизия с действащия образец за ЧПОВ. Това би
затруднило извършващите оцените при прилагането на методическите насоки и би довело
до неспазване на нормативно установените изисквания.

Организирането и провеждането на обучения ще отнеме време и средства. Няма как
в обученията да се включат всички лица, които извършват или които ще трябва да
извършват оценки на въздействието.
Варианти на действие по Проблем 2 от Група 1 – Липса на изследване на специфичните
въздействия (въздействията върху малките и средните предприятия и административната
тежест) при извършване на частична предварителна оценка на въздействието
Вариант 1 „Без действие“

Няма да се промени качеството на анализа на специфичните въздействия.

Фокусът върху специфичните изисквания ще продължи да бъде нисък.

Ще се продължи пропускането на специфичните въздействия за вариантите, извън
предпочетения вариант, което ще продължи да затруднява сравняването на вариантите

Ще продължат да съществуват предпоставките за необхванати негативни
въздействия върху МСП и увеличаване на административната тежест върху гражданите и
организациите.
Вариант 2 „Поставяне на акцент върху специфичните въздействия за всеки вариант с
количествени показатели в образеца за частична предварителна ОВ“

Негативните въздействия от този вариант се изразяват в това, че за количественото
представяне на специфичните въздействия е необходимо използването на методи за
анализ/изчисления, които от една страна изискват повече време и ресурси за прилагането, а
от друга – съгласно методологическата рамка са характерни за цялостната предварителна
ОВ.
Вариант 3 „Поставяне на акцент върху специфичните въздействия за всеки вариант с
качествени показатели в образеца за частична предварителна ОВ“


Както вече е посочено анализът на специфичните въздействия често обуславя
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цялата предварителна ОВ и фокусът върху тях е повече от препоръчителен. Но този
вариант би дал само частична представа за реалната административна тежест и реалните
(негативни) въздействия. Което за важността на специфичните въздействия в процеса по
извършване на ОВ не е достатъчно.
Вариант 4 „Засилване ролята на методическата рамка“

Няма яснота и сигурност в правилното и навременното прилагане на приетото от
МС Ръководство за извършване на предварителна ОВ.

Становищата на АМС, се изготвят във финален етап в процеса по извършване на
ОВ и евентуални препоръки за фокусиране върху специфичните въздействия биха
предизвикали рестартиране на целия процес по ОВ.

Организирането и провеждането на обучения отнема време и средства. Не би било
възможно да се включат всички потенциални експерти, които извършват ОВ.
Варианти на действия по Проблем 3 – Непрецизност на уредбата на последващата оценка
на въздействието
Вариант 1 „Без действие“

Ще продължат да се наблюдават затрудненията в процеса по извършване на
последваща ОВ, които водят до затруднено проследяване на резултатите от прилагането на
нормативните актове. Това понижава качеството на осъществявания мониторинг на
прилагането на нормативните актове и политиките/решенията обективирани чрез тях.
Вариант 2 „Приемане на промени в изискванията за извършване на последваща оценка
на въздействието“

Предвид факта, че констатираните проблеми относно непрецизността на уредбата
на последващата оценка на въздействието са едновременно от техническо и
методологическо естество не се очакват негативни въздействия.
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:
Варианти на действие по Проблем 1 от Група 1 – Липса на съществени елементи и
непрецизност в хронологията на процеса по извършване на частичната предварителна ОВ
Вариант 1 „Без действие“


Не се наблюдават положителни въздействия от предприемането на този вариант.

Вариант 2 „Промяна на образеца за частична предварителна оценка на въздействието –
Приложение 1 в НОМИОВ“

Чрез прецизирането процедурата по извършване на частична предварителна оценка
на въздействието ще се подобри качеството на нормативните актове.

Екипите, извършващи предварителни оценки на въздействието, ще бъдат улеснени,
тъй като ще се въведе яснота в определени раздели на оценката. Ще се повиши
прозрачността при изготвянето на нормативни актове и коректното предоставяне на
информация на заинтересованите и засегнатите страни. От своя страна, след като имат
достатъчно информация, те ще могат да вземат по-информирано участие в процеса.

Ще се намали рискът от създаване на предпоставки за избор на не най-ефективния
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и ефикасен вариант, което от своя страна ще доведе до по-голяма устойчивост на
законодателството, защото няма да се налагат нови изменения заради неправилна преценка.
Това ще се отрази и върху ефектите върху засегнатите страни, тъй като ще се намали
възможността за създаване на свръхрегулиране и ненужна тежест.

Възможните варианти ще се сравняват по определени критерии – ефективност,
ефикасност, съгласуваност и рискове, което също ще подобри механизма за вземане на подобри и по-устойчиви решения. Заинтересованите и засегнатите страни ще се въвличат още
преди и по време на изготвяне на оценката, което ще доведе до повишаване на
прозрачността при изготвянето на нормативни актове и по-доброто им качество.

Ще се подобри цялостният процес на изследване на социалните, икономическите,
екологичните и други въздействия от прилагането на вариантите на действия, включително
върху малките и средните предприятия, неправителствените организации и гражданите.

Ще се подобри практиката на използване на методите за анализ на действията при
извършване на оценка на въздействията.
Вариант 3 „Засилване ролята на методическата рамка“

Ще се подобри капацитетът и експертизата на извършващите оценка на
въздействието и ще се подобри качеството на самите оценки. Ще се утвърди практиката за
използване на Ръководството за извършване на предварителни оценки на въздействието,
което е основният елемент от методологическата рамка за извършване на оценка на
въздействието. В процедурните етапи и ключовите аналитични стъпки, описани в
ръководството са взети предвид всички констатирани проблеми при извършването на
предварителни оценки на въздействието и следването му при изготвяне на оценка би
довело до преодоляването на проблемите.
Варианти на действие по Проблем 2 от Група 1 – Липса на изследване на специфичните
въздействия (въздействията върху малките и средните предприятия и
административната тежест) при извършване на частична предварителна оценка на
въздействието
Вариант 1 „Без действие“

Няма да има необходимост извършващите частични предварителни оценки на
въздействията да представят и анализират специфичните въздействия на вариантите на
действия.
Вариант 2 „Поставяне на акцент върху специфичните въздействия за всеки вариант с
количествени показатели в образеца за частична предварителна ОВ“

Ще се подобри качеството на частичните оценки на въздействието. Ще се създаде
възможност за определянето на изключително важни специфични въздействия върху
засегнатите страни за всеки един вариант на действие, което ще доведе до възможността за
изчерпателно определяне на въздействията и коректно сравняване на вариантите на
действие. Ще се ограничи възможността за избор на вариант на действие, който не е найефективен и ефикасен и съответно ще се намалят случаите на последващи нормативни
изменения, което ще доведе до по-добра устойчивост на нормативните актове. Ще се
ограничи възможността за създаване на необоснована административна тежест.

Засегнатите страни ще бъдат информирани за специфичните въздействия, което ще
подобри процеса на въвличането им във вземането на решения. Изборът на този вариант би
могъл да доведе и до икономически ползи за засегнатите страни, тъй като ще се гарантира
избор на най-ефективен и ефикасен вариант на действие.
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Вариант 3 „Поставяне на акцент върху специфичните въздействия за всеки вариантс
качествени показатели в образеца за частична предварителна ОВ“

От съществено значение при извършването на частичната оценка на въздействието
е да се направи най-малко качествено (когато не е възможно количествено) описание на
въздействията върху малките и средни предприятия, което да укаже обхвата на тяхното
засягане. Това ще доведе до възможността за правилна преценка за необходимостта от
извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието.
Вариант 4 „Засилване ролята на методическата рамка“

Ще се подобрят експертизата на извършващите частична предварителна оценка на
въздействието, тъй като ще придобият знания относно възможностите за изследване на
въздействията върху МСП и методите за изчисляване на административна тежест. Това ще
доведе до подобряване на качеството на оценките на въздействието и до възможността за
обоснована преценка за необходимостта от извършване на цялостна предварителна оценка
на въздействието. Ще се затвърди използването на Ръководството за извършване на
предварителна оценка на въздействието.

Ще се подобри информираността и експертизата на извършващите частични
предварителни оценки на въздействието, тъй като ще бъдат обучени на методите на
изследване на въздействията върху МСП и методите за определяне и изчисляване на
административна тежест. Това ще доведе до подобряване на качеството на оценките на
въздействието и до гарантиране на избора на най-ефективен и ефикасен вариант на
действие. Засегнатите от действията страни ще имат възможност за информиран избор по
време на участието им в процеса.
Варианти на действия по Проблем 3 – Непрецизност на уредбата на последващата
оценка на въздействието
Вариант 1 „Без действие“


При този вариант на действие няма да се наблюдават положителни въздействия.

Вариант 2 „Приемане на промени в изискванията за извършване на последваща оценка
на въздействието“

Въздействията върху засегнатите страни ще бъдат положителни, тъй като
вариантът на действие ще доведе до значително улеснение на извършващите последващи
оценки на въздействието. Ще се постигнат в най-голяма степен общите цели на
последващата оценка на въздействието – подобряване на прилаганата политика, оценяване
на резултатите от прилагането на нормативните актове чрез изследването на
съотношението между поставените цели и постигнатите резултати при прилагането им и
подобряване на прилаганата политика.

Ясното систематизиране и конкретизиране на сегашните изисквания ще доведе и до
унифициране на определените етапи от извършване на оценката. Отстраняването на
неточностите ще сведе до минимум възможността за изместване на фокуса на
последващата оценка, за ясна преценка относно ефективното използване на ресурсите и ще
доведе до отправяне на възможно най-добрите в дадена ситуация предложения за
последващи действия. Ще се определят най-подходящите методи за анализ на
въздействията, което ще подобри процеса по извършване на оценките. Ще се подобри
качеството на последващите оценки, което е от съществено значение за правилна оценка на
резултатите, извеждане на поуките от водената политика и решенията за последващи
действия.
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Предприемането на този вариант на действие ще има положителни ефекти и
спрямо страните, които имат пряко отношение към резултатите от извършените
нормативни промени. Ще се подобри устойчивостта на нормативната рамка, тъй като
изборът на ефективни и ефикасни решения води до по-рядката необходимост от изменение
на актовете. Също така ще се преценяват по-добре ефектите върху страните и ще могат да
бъдат взети адекватни мерки за подобряването им, ако се налага.
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 .

ИЗБОР НА ПРЕДПОЧЕТЕН ВАРИАНТ:
Избор на вариант по Проблем 1 от Група 1 – Липса на съществени елементи и
непрецизност в хронологията на процеса по извършване на частичната предварителна
ОВ
Предпочетен вариант: Вариант 2 „Промяна на образеца за частична предварителна оценка
на въздействието – Приложение 1 в НОМИОВ“
Този вариант не изключва и съчетаването с мерки от варианта, свързан със засилване ролята
на методическата рамка.
Избор на вариант по Проблем 2 от Група 1 – Липса на изследване на специфичните
въздействия (въздействията върху малките и средните предприятия и
административната тежест) при извършване на частична предварителна оценка на
въздействието
Предпочетен вариант: Вариант 3 „Поставяне на акцент върху специфичните въздействия за
всеки вариант с качествени показатели в образеца за частична предварителна ОВ“
Този вариант не изключва валидността на методологически препоръки за извършване на
анализи с количествени показатели, но те ще са с незадължителен характер.
Избор на вариант по Проблем 3 – Непрецизност на уредбата на последващата оценка на
въздействието
Предпочетен вариант: Вариант 2 „Приемане на промени в изискванията за извършване на
последваща оценка на въздействието“
Както е посочено по-горе, екипът по настоящата оценка разглежда този вариант като
безалтернативен.
7. Потенциални рискове:
Не са идентифицирани конкретни рискове от изпълнението на избраните варианти на действие.
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
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и
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услуги?
С промените в Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието, предмет на извършената предварителна оценка на въздействието не се
предвижда създаване на нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи режими и
услуги.
9. Създават ли се нови регистри?
С промените в Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието, предмет на извършената предварителна оценка на въздействието не се
предвижда създаване на нови регистри.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
⊠ Актът не засяга МСП
⊠ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
⊠ Не
12. Обществени консултации:
В рамките на процеса по извършване на оценката на въздействието бяха организирани
целенасочени консултации със потенциални засегнатите страни и с експертната и
академичната общност с идентифицирана сфера на дейност, свързана с оценката на
въздействието. Отворени за предложения, становища и коментари бяха следните четири
области, регулирани с Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието:
 прилагането на прилагането на Глава трета „Извършване на последваща оценка на
въздействието“;
 функционалността и приложимостта на Приложение № 1 към чл. 16 от наредбата
(Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието);
 функционалността и приложимостта на Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 от
наредбата (Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието);
 функционалността и приложимостта на Приложение № 3 към чл. 26 от наредбата
(образец на консултационен документ).
Консултациите бяха адресирани към министерствата, Института по публична администрация,
Българската академия на науката, Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
„Университета за национално и световно стопанство“, „Нов български университет“ и
Варненския свободен университет „Черноризец храбър“, Центъра за оценка на въздействието на
законодателството и Института за пазарна икономика.
Отговорите на идентифицираните засегнати страни са както следва:
 Министерства:
♠ Министерство на външните работи:
Предвид наличието на съдебна практика на Върховния административен съд, която изисква
извършването на предварителна частична оценка на въздействието и по отношение на
нормативни актове, издавани от министър (Решение № 8966 от 02.07.2018 г. по адм. дело № 3851/2018г., петчленен състав
на ВАС, в чиито мотиви се съдържа следното: „Несъстоятелни са възраженията на касатора, че оценка за въздействието по чл. 20 ЗНА не се
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изисква за наредби, издавани от министри, а само за тези - на Министерски съвет. Никъде ЗНА не прави такова диференциация. Наредбата като
подзаконов нормативен акт, във всички случаи трябва да отговаря на изискванията, визирани в Закона за нормативните актове. След като
изрично е въведено изискване за наредби, издавани от Министерски съвет, на по-силно основание условията важат и за такива на
министрите.“),

въпросът относно изготвянето на предварителна частична оценка на въздействието
при изготвяне на проекти на нормативни актове на министри да бъде поставен за разглеждане.
Този въпрос излиза извън пределите на наредбата в качеството ѝ на подзаконов
нормативен акт.
♠ Министерство на икономиката
 Нормативни актове, на които е била извършена ОВ на европейско ниво, ОВ да
обхваща единствено разпоредбите, с които на национално ниво се взема решение за
въвеждане или невъвеждане на опции, предвидени в конкретния акт или с които се
определя начина на прилагане на конкретни разпоредби в съответния европейски акт.
 Посочване на причините за въвеждане на регулаторен режим и съответствието му
със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност и закона за дейностите по предоставяне на услуги.
 Раздел 13 да се допълни изискване за изпращане на нотификация до Европейската
комисия съгласно Директива 2015/1535 и Директива 2006/123/ЕО
Предложено е посочване на изпълнението на изискването на § 2 от Допълнителните
разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги в раздел 6.2.
 Не е необходимо резюме за цялостна предварителна ОВ
Предложено е резюмето да остане като обобщаващ документ, който да се разглежда полесно от вземащи решенията, широка публика (при публикуване) и т.н. Като цяло е
световна практика по-задълбочените доклади и анализи да имат резюмета.
 Информацията в тялото на наредбата и реквизитите в Приложение № 3 относно
консултационния документ се повтарят
Предложено е решение.
♠ Министерство на младежта и спорта:
Формулярът за частична предварителна оценка на въздействието да бъде допълнен съобразно
Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието (РМС № 728 от 2019
г.) в частта за сравняване на отделните варианти за действие, като бъде предвидено представяне
на посочените варианти за действие по схематичен, табличен или друг начин.
Анализирани са варианти и предложения в тази посока.
♠ Министерство на околната среда и водите
В раздел 4 „Варианти за действие“ най-често се описват всички положителни и отрицателни
въздействия на предложените варианти, което води до повторение на текстовете в следващите
раздел. 5. „Негативни въздействия“ и 6. „Положителни въздействия“.
Анализирани са варианти и предложения в тази посока.
♠ Министерство на отбраната:
Да се направят промени в Приложение № 1 към чл. 16 от наредбата (Формуляр за частична
предварителна оценка на въздействието) в следните насоки:
 Намаляване на повтаряща се информация при попълването на формуляра – напр. в т. 1.1. и
т. 1.2. се прави описание на проблемите, което се повтаря и в т. 5 при описание на
негативните въздействия при Вариант „Без действие“; в голяма степен на практика може
да се дублира информацията в т. 5 „Негативни въздействия“ и в т. 7 „Потенциални
рискове“.
 Премахване от формуляра на указанията за предоставяне на повече информация отколкото
се изисква в чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието – напр. по т.5 и т.6 от формуляра за ЧОВ има указания да се даде описание
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на негативните, респ. положителните въздействия на всеки един от вариантите, а в чл.
16, т. 5 и т.6 от наредбата няма изискване този анализ на се прави на всеки от вариантите.
Анализирани са варианти и предложения в тази посока.
♠ Министерство на правосъдието:
 Формулярът за извършване на частична оценка на въздействието и на цялостна
предварителна оценка на въздействието да бъде унифициран и опростен. Оценката на
въздействието да може да се представя в избрания от съставителя на форма (с
определени от нормативния акт реквизити).
Не са анализирани варианти и предложения в посока неприлагане на образец при
извършването на частична предварителна ОВ.
 Администрацията на Министерския съвет не следва да има правомощието да съгласува
оценките на въздействието, а само да осъществява методически функции.
Предложението изисква промяна в чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове, в чл.
31 и 32 от НОМИОВ и чл. 30в и 30г от УПМСНА.
Този въпрос излиза извън пределите на наредбата в качеството ѝ на подзаконов
нормативен акт.
 Преразглеждане на концепцията за включване в законодателната и оперативната програма
на Министерския съвет само на нормативни актове с изготвени и съгласувани от
администрацията на Министерския съвет частични предварителни оценки на
въздействието. Обосновка: практиката на МП показва, че в срока от 30 дни преди
началото на шестмесечния период на действие на законодателната и оперативната
програма на Министерския съвет само някои от частичните предварителни оценки на
въздействието на нормативните актове, които ще бъдат внесени за разглеждане от
Министерския съвет, поради което редица нормативни актове не са включени в
програмите и се внасят инцидентно по реда на 30г от УПМСНА. По този начин
правителството не разполага с достоверна информация за планираните промени в
нормативните актове. Предложението изисква промени в чл. 21, ал. 2, 4 и 5 от ЗНА, чл.
31, ал. 2 от НОМИОВ и чл. 30а, 30б и 30в от УПМСНА.
Този въпрос излиза извън пределите на наредбата в качеството ѝ на подзаконов
нормативен акт.
 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
 По глава трета „Извършване на последваща оценка на въздействието“: затруднение при
изпълнението би могло да причини последната част в разпоредбите на чл. 36, ал. 2, а
именно „промяна в поведението на адресатите на акта и др.“ – промяната в поведението
би била трудно измерима в случай че липсват ясно дефинирани индикатори.
Анализирани са варианти и предложения в тази посока.
 По Приложение № 2: биха възникнали затруднения с качественото и количественото
описание на всички значителни разходи и ползи на годишна база, които биха произлезли
от въвеждането на съответния акт. При липса на дългосрочно наблюдение,
формулирането на икономическите и социалните разходи и на разходите за околната
среда, също би могло да затрудни изготвянето на оценката. Тези констатации са напълно
съотносими и по отношение на паричното остойностяване на разходите и ползите от
акта.
Анализирани са варианти и предложения за подобряване на уредбата в тази посока.
 Министерство на туризма:
 Формулярът за частична предварителна оценка на въздействието е приложим само при
изменение и допълнение на закон. В случаите, когато се касае за извършване на частична
предварителна оценка на въздействието на подзаконов нормативен акт – наредба, която
следва да бъде приета за първи път или да се приемат изменения в наредба в изпълнение
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на закон е налице известен неприложимост на приложението.
Анализирани са варианти и предложения в тази посока.
 Относно попълване на информация за Вариант „Без действие“ при приемане на нова
наредба или при промяна в наредба вследствие на промяна в закон – Вариант „Без
действие“ не съществува, защото обратното би означавало орган на изпълнителната
власт да не изпълнява законова разпоредба.
Насложило се е схващане, което почива на практиката при извършване на предварителна
ОВ да се разглежда само един проблем (примерния казус по-горе), обобщаващ много
материи и идентифициращ предимно липсата на съответствие с акта от по-висок ранг.
Анализирани са варианти и предложения в посока преодоляване на това схващане.
 Да се прецизира формулярът за частична предварителна оценка на въздействието, в
случаите когато се попълва при изработването на подзаконови нормативни актове,
защото се касае за упражняване на нормотворческа дейност в изпълнение на законова
делегация, т.е. органът е длъжен да изработи и приеме нормативния акт.
Анализирани са варианти и предложения в тази посока. Взето е предвид, че подзаконовите
актове също имат свои регулативни функции в рамките на закона, но подлежащи на
вариативно анализиране.
 Министерство на труда и социалната политика:
 Да се акцентира върху въпросите за балансирано демографско развитие (съгласно
Ръководството за предварителна оценка на въздействието – РМС № 728 от 2019 г.) при
извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието.
Този въпрос е засегнат в ненормативната методологическа рамка и не са анализирани
варианти и предложения в тази посока
 Министерство на финансите:
 Основните проблеми относно оценката на въздействието са не толкова, свързани с
нормативната уредба, а колкото с изпълнението на нормативните правила.
По Глава втора от наредбата
 Резюмето към цялостната предварителна оценка на въздействието да отпадне като отделен
документ, като някои негови части се включат в доклада за самата ОВ. Допълването на
изискванията към доклада, взети от резюмето са следните:
 Да се допълни т. 4 на чл. 22, ал. 2 от наредбата със следния текст „Съответният
вариант създава ли нови регулаторни режими и регистри или засяга такива?“
 В чл. 22, ал. 2 да се създаде нова т. 14 със следното съдържание „14.
Предвижданата дата, от която предложението ще започне да действа“
 В чл. 22, ал. 2 да се създаде нова т. 15 със следното съдържание
„институцията/организацията, която ще отговаря за осъществяването на
предложението и за контрола“
 Да се създаде образец на доклада, който да замени резюмето в Приложение 2.
Анализирани са варианти и предложения в тази посока.
По Глава трета от наредбата
 Въвеждане на образци за последващата оценка на въздействието за детайлизиране
съдържанието и начина на представянето на оценката.
 Изискването за извършване на последваща оценка на въздействието на актове, с които
преимуществени се въвежда право на ЕС е с формален характер, поради което
преценката и мотивацията за извършването на последваща оценка на въздействието да
бъде на органа. Обосновка: конкретен пример, в който органът и да констатира
негативни въздействия, не би имал възможност да предложи промени, тъй като
регулаторната рамка произтича от правото на ЕС.
Анализирани са варианти и предложения в тази посока.
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 Прецизиране на реквизитите на доклада за последваща оценка на въздействието (чл. 41, т.
1-7 НОМИОВ), включително съдържанието на резюмето (т.1) или неговото отпадане.
Анализирани са варианти и предложения в тази посока.
По Приложение 1
 Прецизиране на реквизита „За включване в законодателна/оперативна програма за
периода…“, с оглед на това, че нормативната уредба допуска и извършване на ОВ на
актове, които не са включени в ЗП и ОП.
 Отпадане на т. 11 на чл. 16 „11. преценка дали предложението ще изисква цялостна оценка
на въздействието“ от минималните изисквания на частичната предварителна ОВ, с оглед
съгласуването на оценката от АМС и извършването на тази преценка в процеса по
съгласуване.
 Прецизиране на т. 12 на чл. 16. „12. обобщение на основни въпроси за провеждане на
консултации“ по отношение на актовете за транспониране на правото на ЕС, тъй като
релевантните въпроси вече са разгледани от ЕК.
 С цел улесняване на изследването в рамките на процеса по извършване на частична оценка
на въздействието да се прецизира раздел 4 „Варианти за действие“ като съдържа цялата
информация, относима за даден вариант – описание, положителни и отрицателни
въздействия във всички изследвани аспекти – икономически, социални, екологични.
Анализирани са варианти и предложения в тази посока.
 Национално сдружение на общините в Република България:
♠ При извършването на предварителна и последваща оценка на въздействието общините да
бъдат включвани като заинтересовани страни, когато се засяга тяхната дейност или
техните правомощия. Обосновка: немалко актове, които възлагат на общините функции,
които излизат извън предвидения в ЗМСМА обхват на сферите на собствена дейност на
местното самоуправление и за които функции не е предвидено финансово обезпечаване.
♠ Включване на изискване за изследване на въздействията върху общинските бюджети.
Подобни въпроси са засегнати в ненормативната методологическа рамка и не са
анализирани варианти и предложения в тази посока.
 Институт по публична администрация:
Без конкретни предложения.
 Висши училища:
Не са постъпили предложения.
 Българска академия на науките:
Липсата на значителни и видими резултати от въвеждането на системата на оценката на
въздействието не се дължи на качеството на правната ѝ уредба, а на нейното неспазване или
формално неизпълнение. Основните усилия да са насочени към спазване на установените
правила.
Въвеждане на нови осъвременени формуляри за частична предварителна ОВ, за цялостна
предварителна ОВ и резюмето към нея, за последваща ОВ и резюмето към нея и пакет от
документи за провеждане на консултации със засегнати страни и открити обществени
консултации.
Анализирани са варианти и предложения в тази посока.
 Център за оценка на въздействието на законодателството
♠ Действащата нормативна уредба на оценката на въздействието на регулирането в България
в изпълнителната власт е една от най-ясните, пълни и непротиворечиви в сравнение с
всички останали държави-членки на Европейски съюз.
♠ Въпреки, че Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 са много добре
структурирани като документи, а методологическите обяснения към формулярите са ясни
и точни се наблюдават:
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 трайни проблеми при практическото извършване на частични предварителни оценки на
въздействието, като например посочването на вариант-фаворит още на етап „описание на
вариантите“ и преди изследването на въздействията и сравняването на вариантите.
Анализирани са варианти и предложения в тази посока.
 неглижиране на описанието и изследването на въздействията на нулевия и алтернативния
на регулирането вариант.
Анализирани са варианти и предложения в тази посока.
 Все още сравнително рядко срещана е практиката по извършване на широко, отворено за
всички заинтересовани страни консултиране като етап от процеса на изготвяне на
цялостна оценка на въздействието и съответно използването на Приложение № 3 от
Наредбата.
♠ Въвеждането на единен формуляр за извършване на цялостна предварителна оценка на
въздействието също ще има изключително благоприятен ефект.
Анализирани са варианти и предложения в тази посока.
Обществени консултации със заинтересованите страни: обществените консултации по
проекта на наредбата, за едно с настоящата ОВ ще се проведат чрез Портала за обществени
консултации за срок от 30 дни. Обществените консултации ще бъдат инициирани през месец
юли 2020 г.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
☐ Да
⊠ Не
Извършената оценка на въздействието и приемането на нормативния акт не произтичат от задължения, произтичащи от правото
на ЕС.

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването
на нормативния акт:
Име и длъжност: Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на
администрацията“ в администрацията на Министерския съвет
Дата: 20 юли 2020 г.
Подпис:
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