Приложение № 3
към чл. 26 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието

КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯТА
1.1.

Въведение:
Открива се обществена консултация по повод извършването на частична
предварителна оценка на въздействието на Наредбата за обхвата и
методологията за извършване на оценка на въздействието (НОМИОВ)
С предлаганите промени се цели преодоляване на практическите проблеми и
елиминиране на несъвършенствата на нормативната база, отнасяща се до
извършването на предварителните и последващите оценки на въздействието.

1.2.

Цели на консултацията:
Консултацията се провежда на основание чл. 24, ал. 1 от НОМИОВ, за да се
запознаят заинтересованите страни с проблемите и предложенията за
разрешаването им, като им бъде предоставена възможност да изразят
мнението и становището си по предвижданите промени и очакваните
въздействия в областта на изготвянето на оценки на въздействието на
нормативни актове.
С цел максимална прозрачност и приобщаване на заинтересованите страни
към процеса по взимане на решения, консултацията е изградена на база първи
вариант на предложения за изменение и допълнение на НОМИОВ, който е
предоставен на разположение за предложения за неговото подобрение.
Оперативните цели, които се поставят пред консултацията, са :


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
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нормативния акт.


1.3.

Използване на подходящи методи за анализ на въздействията при
изготвянето на последваща оценка на въздействието.

Консултационен процес:
Срокът за консултиране е 30 дни. В рамките на консултацията
заинтересованите страни могат да изразят своето мнение и да направят своите
предложения за усъвършенстване на регулирането в областта на извършването
на оценка на въздействието на нормативни актове.
Консултационният документ и въпросниците се публикуват на Портала за
обществени консултации www.strategy.bg/.
Желаещите да участват с предложения по настоящата консултация могат да го
направят чрез следните комуникационни канали:



Портал за обществени консултации (изисква се регистрация на
потребител чрез имейл);
Електронна поща: is.ivanov@government.bg;



Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/
(изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).



Официална кореспонденция на адрес гр. София, П.К. 1594, бул.
„Дондуков“ № 1. Писмата следва да се адресират до дирекция
„Модернизация на администрацията“, администрация на Министерския
съвет.

Име на координатора на консултацията и контакти: Искрен Иванов, тел.: 02/
940 20 93, ел. поща: is.ivanov@government.bg.
В отговорите си заинтересованите страни следва да посочат името си, или
организацията, която. Тази информация е необходима, за да може след
получаване на становищата и препоръките, да се анализира правилно
въздействието на предложените изменения и допълнения върху съответната
група заинтересовани страни. Не е необходимо посочване на име на физическо
лице, когато заинтересованата страна е организация. Посочването на
електронна поща за обратна връзка е достатъчно.
След приключването на обществената консултация, в изпълнение на чл. 26 от
Закона за нормативните актове, всички предложения ще бъдат включени в
справката за отразяване на предложенията, която ще бъде публикувана на
Портала за обществени консултации.
1.4.

Относими документи и нормативни актове:


Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието;
o Приложение № 1 към чл. 16 от НОМИОВ (Формуляр за
частична предварителна оценка на въздействието);
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o Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 от НОМИОВ (Резюме на
цялостната предварителна оценка на въздействието);
o Приложение № 3 към чл. 26 от НОМИОВ (образец на
консултационен документ);


Закон за нормативните актове;



Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието
(прието с Решение № 728 на Министерския съвет от 5 декември 2019 г.)

2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
След приемането от Министерския съвет на Ръководство за извършване на
предварителна оценка на въздействието (РМС № 728 от 5 декември 2019 г.) беше
иницииран анализ за съответствието на наложената административна практика с
методологическата и подзаконовата нормативна рамка на системата за оценка на
въздействието в изпълнителната власт.
Бе направен анализ на информацията, съдържаща се в годишните доклади за оценка
на въздействието (от 2017 до 2019 г. вкл.) и на направените препоръки в процеса на
съгласуване на оценки на въздействието от страна на дирекция „Модернизация на
администрацията“ към администрацията на Министерския съвет. В резултат на
анализа са констатирани проблеми, които са обособени в четири групи. За всеки
проблем е предложен съответния набор от варианти за действие, с цел
преодоляването им.
Четирите групи потенциални проблеми от практическо естество в извършването на
оценка на въздействието, 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.
3. ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ
Приложение № 1 към настоящия консултационен документ представя на
заинтересованите страни Въпросник, съдържащ информация за идентифицираните
проблеми, които се адресират с консултацията и проекта на документите.
Въпросникът е достъпен на този адрес.
4. ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУЛТАЦИЯТА
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Консултационен документ (настоящият документ);



Приложение № 1: Въпросник към консултационен документ

