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1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ
1.1. Въведение:
Заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и
министър на вътрешните работи организира обществена консултация по проекта на Наредба за
обхвата и методологията за извършване на оценката на въздействието.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (ДВ, бр. 34 от 03 май 2016
г.) беше въведено извършването оценка на въздействие на нормативните актове – предварителна за
проектите на нормативни актове и последваща за влезлите в сила нормативни актове.
Съгласно чл. 19, ал. 4 от Закона за нормативните актове, обхватът и методологията за извършване на
оценката на въздействието се определят с наредба на Министерския съвет
ЗИД на ЗНА влиза в сила на 04 ноември 2016 г.

1.2. Цели на консултацията:
Обществената консултация се организира, като се канят всички заинтересовани физически и
юридически лица да дадат предложения и коментари по проекта на наредбата. Тя следва
едновременно да регламентира основната част от процеса по изработване на оценка на
въздействието и да гарантира минималното качество на оценките на въздействието. Разпоредбите
на наредбата следва да бъдат формулирани по начин, съответстващ на изискванията за нормативни
актове, като се има предвид, че указания и напътствия от ненормативен характер се съдържат в
Ръководството за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството.
Наредбата има за цел да определи обхвата и методологията за извършване на оценката на
въздействието на проекти на нормативни актове, чиито съставители са органи на изпълнителната
власт. Структурата на наредбата си поставя следните специфични цели, произтичащи от
разпоредбите на Закона за нормативните актове:






определяне на процеса по планиране на предварителните оценки на въздействието;
определяне на обхвата и структурата на частичната предварителна оценка на въздействието;
определяне на обхвата и основните инструменти на цялостната предварителна оценка на
въздействието;
определяне на обхвата на обществените консултации, в рамките на извършването на оценка
на въздействието;
определяне на обхвата на последващата оценка на въздействието.

Следва да се обърне внимание, че получените предложения ще бъдат публикувани съгласно т. 1.3.

1.3. Консултационен процес
Обществената консултация се открива за 30 дни /съгласно изискванията на Закона за нормативните
актове/ като стартира на 12 август 2016 г. Проектът на наредбата и съпътстващите го документи ще
бъдат публикувани на Портала за обществени консултации www.strategy.bg за периода на
консултацията. Всички заинтересовани страни ще могат да направят коментари и предложения по
следните начини:
Портала за обществени консултации: изисква регистрация.
Ел. поща: is.ivanov@government.bg.
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Официален път: адрес: гр. София, ПК 1594, бул. „Дондуков 1“. Писмата следва да се адресират до
заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи.
Обратна връзка: След приключването на обществената консултация всички коментари и
предложения (получени по всички канали) ще бъдат обобщени в справката за отразяване на
предложенията и становищата, която ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации.

1.4. Причини за срок, по-кратък от 30 дни:
Не е приложимо.

1.5. Съответствие със Стандартите за провеждане на обществени
консултации
Идентифицирани заинтересовани страни: да /съгласно частичната оценка на въздействието/
Консултация с всички заинтересовани страни: да
Стартиране на консултацията на ранен етап: да
Публикуване за най-малко 30 дни на Портала за обществени консултации: да
Достъпност на материалите в интернет: да /на Портала за обществени консултации и чрез линкове/
Обратна връзка: предвидена
Представяне на предложението във форма, подходяща за читатели неспециалисти: да
Уточняващи и насочващи въпроси: да

1.6. Релевантни документи и нормативни актове:








Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 20142018 г.;
Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г.;
Национална програма за развитие: България 2020;
Национална програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията
„Европа 2020“;
Втори план за действие на Република България по инициативата “Партньорство за открито
управление”;
Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове /ДВ, бр. 34 от
03 май 2016 г./;
Концепция за практическо въвеждане на оценката на въздействието на законодателството в
нормотворческия процес на Народното събрание и Министерския съвет на Република
България

2. Описание на предложението
Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието е нормативен акт,
който има за цел да установи обхватът, редът и инструментите за извършване на оценка на
въздействието.
Оценката на въздействието е инструмент, който има за цел да повиши качеството на нормативните
актове. Тя поставя акцент върху социалните, икономическите, екологичните и други ефекти от
София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 940-26-22553
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прилагането на нормативните актове. Оценката на въздействието има за цел да представи възможно
най-широк обхват от информация по изследваната проблематика, за да може да бъде взето решение
базирано на доказателства, за евентуалните последици от предложеното решение.
Друг основен резултат, преследван от въвеждането на оценката на въздействието е намаляване
броя на промените в нормативните актове. Големият брой промени в законите и наредбите на
Министерския съвет води до една несигурност в начина на регулиране на обществените отношения и
създава излишни разходи за гражданите и бизнеса и за самата администрация.
Топ 5 на най-често изменяни кодекси и закони 2007-2015 г.:
Данъчно-осигурителен процесуален …

43

Закон за устройство на територията

47

Закон за здравето

48

Закон за здравното осигуряване

56

Кодекс за социално осигуряване

71
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Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието има за цел да
детайлизира начина на изготвяне на оценката на въздействие, за да създаде общ стандарт за всички
задължени администрации, което да улесни осъществяването на качествен контрол по извършените
оценки от страна на администрацията на Министерския съвет.
Наредбата детайлизира, както предварителната, така и последващата оценка на въздействието,
въведени със Закона за нормативните актове. Дава рамката на двата вида предварителна оценка на
въздействието – частична и цялостна.
С наредбата се определят и образците на частичната оценка на въздействието и на консултационния
документ при провеждането на обществени консултации.
Елементи от проекта на наредба, върху които е малко вероятно да настъпят промени след
обществената консултация:
- Предложения обхват на наредбата (нови елементи са възможни) – предложените глави и
раздели са обусловени от разпоредбите на Закона за нормативните актове, както и
достигнатото разбиране на администрацията за това по какъв начин да се организира
работата по въвеждането на оценката на въздействието;
- Срокът за влизане в сила – произтича от Закона за нормативните актове;
- Подхода за изброяване на видовете инструменти, които да се прилагат при изготвяне на
цялостна оценка на въздействието – необходимо е да се въведат минимални изисквания към
извършването на ОВ, които да послужат за минимално качество на оценките, да помогнат за
уеднаквяване на практиката и за концентрирано задълбочаване на методическата помощ
към съответните администрации;
- Определяне на образците на частичната оценка и консултационния документ – това са два от
елементите в цялостния процес по извършване на оценка на въздействието, които ще бъдат
стандартизирани и за тях е необходимо да бъдат установени нормативно.
Елементите, относно които са необходими конкретни предложения се намират в секция
„3. Въпроси за обсъждане“ и са в следните посоки:
- инструменти за извършване на оценка на въздействието, които да се регламентират в
наредбата;
- вид и брой на реквизитите на образците з частична оценка на въздействието и
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-

консултационен документ;
интегриране на оценката на въздействието върху малките и средни предприятия в общия
режим за извършване на оценка на въздействието
Нови елементи на наредбата, съобразени с разпоредбите на Закона за нормативните актове.

3. Въпроси за обсъждане
В1.: Кои от инструментите за извършване на цялостна оценка на въздействието следва да бъдат
включени в наредбата?
В2.: Какви да бъдат реквизитите на образците на частична оценка на въздействието и на
консултационен документ?
В3.: По какъв начин да бъде интегрирана оценката на въздействието върху малки и средни
предприятия (МСП-тест) в общия начин на извършване на оценка на въздействието?
В4.: Какви да бъдат начините по които, количествените парични измерители да бъдат интегрирани
или ползвани при изготвянето на финансова обосновка? Предложения за пряка връзка между
оценка на въздействието и финансовата обосновка.
В5.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт?
В6.: Ясни ли са предложените разпоредби?
В7.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми?

4. Документи, съпътстващи обществената консултация
1.
2.
3.
4.

Проект на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието
Доклад
Частична оценка на въздействието
Консултационен документ (настоящия)
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