СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА,
ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБХВАТА И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

№
1.

Администрация
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА
КАМАРА
(Получено по официален път на
07.09.2016 г.)

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

1. Предлага иницииране на изменения и Не се приема.
допълнения на Закона за нормативните актове,
които да прецизират текста и регламентират поясна рамка на процесите на изготвяне и
консултиране на проектите на нормативни актове
и на оценките на въздействие.

Липсва предложение
нормативен акт.

2. По чл. 1, ал. 1 Предложение: В края на текста да Приема се.
се добавят думите: „на Министерския съвет“
Мотиви: прецизира се приложното поле на
наредбата, съобразно законовата делегация.

Отразено е.

3. По чл. 4, 5, 7 и 8 Предложения: Разпоредбите на Приема
чл. 4, 7 и 8 да бъдат формулирани като цели, които частично.
да се постигат с оценката за въздействие. В края на
текста на чл. 5 следва да се добави израза „както и
на отчитане на приетите становища и предложения
от проведените обществени консултации със
заинтересованите страни“. В допълнение, текстът
на чл. 7 в частта „не засяга законните интереси на
заинтересованите
страни
повече
от
необходимото“ е неясен и подлежи на субективно
тълкуване от прилагащите органи. Мотиви:
Прецизиране на текста. В изброените членове на
наредбата целите на оценката на въздействие са
посочени като презумпция. Съгласно чл. 19, ал. 2
на ЗНА, оценката на въздействието изследва
съотношението между формулираните цели и
очакваните (постигнатите) резултати.
4. По чл. 13, т. 3 Думата „или“ в чл. 13, т. 3 следва Приема се.
да отпадне, доколкото чл. 21, ал. 4 на Закона за
нормативните
актове
(ЗНА)
регламентира

по

конкретния

се Глава първа е преработена в духа на
бележките.

Отразено е.
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императивно
задължителния
характер
на
обществените консултации (публикуване на
Портала за обществени консултации) на проектите
на предварителни оценки на въздействие.
5. По чл. 14, ал. 2 Предложение: В края на текста да Приема се.
се добави изразът „както и провеждането на
ефективно обществено консултиране“.

Отразено е.

6. По чл. 16, ал. 1 Предложение: В края на текста на Не се приема.
чл. 16, ал. 1 да се добави изразът „след
актуализация във връзка с проведените
обществени консултации и вземане предвид на
приетите предложения на заинтересованите
страни.“ Мотиви: Оценката на въздействие ще
отразява
и
приетите
предложения
на
заинтересованите страни.

1. разпоредбата предвижда и хипотезата,
когато е изготвена само частична оценка,
при
която
не
е
задължително
провеждане на обществени консултации,
различни от тези по чл. 26 от ЗНА.
2. Тази разпоредба не изключва
провеждането
на
обществени
консултации по чл. 26, ал.2.
3. В случаите на извършена цялостна
оценка, провеждането на обществени
консултации е задължително.
В този смисъл разпоредбата не
ограничава провеждането на обществени
консултации.
Отразено е.

7. По чл. 23 Предложение 1: да се уточни за кого се Приема се.
оценява увеличаването на административната
тежест. В допълнение, считаме, че е необходимо е
да се даде и легална дефиниция на понятието
“административна тежест“ Предложение 2: да се
предвиди нова точка със следното съдържание:
Стр. 3 от 5 „Въвеждат ли се нови регулации за
гражданите и бизнеса? Съответства ли проектът на
нормативен акт на разпоредбите на Закона за
ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската
дейност?”
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8. По чл. 25 Чл. 25 на проекта на Наредба дава Приема се по Голяма част от разпоредбите, съдържащи
дефиниция на понятието „значителни последици“. принцип.
дефиниции са прецизирани. Направено е
Считаме, че дефиницията следва да бъде включена
определение за значителни последици.
в Закона за нормативните актове (ЗНА). По
Не е възможно количествено обвързване
отношение на самата дефиниция – същата не дава
на термина „значителни“ в този акт, тъй
възможност за обективна преценка кои последици
като за различни аспекти, той ще има
се приемат за „съществени“. С това се създават
различно значение.
условия за субективно прилагане на Наредбата от
Конкретни предложения и примери за
компетентните органи, за неясни критерии,
значителни разходи, ползи и въздействия
ненадеждни оценки за въздействие и накърняване
ще бъдат включени в предвиденото в
на законни интереси на засегнатите лица.
глава първа ръководство.
Необходимо е да се прилага обективен критерий,
за да се определи наличието на значително
въздействие и последици и свързан с тях
конкретен размер на ползите и разходите
(например, над 10% от броя на заетите, размера на
продажбите и активите за отделно предприятие по
чл. 3 на Закона за малките и средни предприятия за отделно задължено лице, или над 20 млн. лв.
оценени общи разходи или ползи).
9. По чл. 27, ал. 1 - В т. 6 е допусната техническа Приема се.
грешка – визира се „съпоставяне за всеки вариант
по т. 3“, при липсващ контекст в т.3.

Отразено е.

10. По чл. 27 - В номерацията на ал. 1 има две т. 11. Приема се.
Предлагаме в края на текста на т. 11 след думите
„обобщение на резултатите от проведените
обществени консултации по раздел V”, да бъде
включен изразът „включително на основните
въпроси за обществено консултиране, на
постъпилите и приети предложения, както и
обосновка
за
неприетите
становища
и
предложения на заинтересованите страни“.

Отразено е.

11. По чл. 28, ал. 3 Предлагаме в края на текста на Не се приема.

Редакцията на чл. 28, ал. 3 е в този
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чл. 28, ал. 3 да се добави изречение със следния
текст „Приетите предложения на заинтересованите
страни, отразени в актуализираната цялостна
оценка за въздействие.“

Мотиви
смисъл.

12. По чл. 32 Предлагаме да се предвидят Приема се по Предвидено е изборът на методите да се
критерии, които обосновават избора на методите, принцип.
посочи в оценката.
които да бъдат използвани при извършване на
Силните и слабите страни на методите
цялостна оценка на въздействието.
ще бъдат включени в ръководството,
което ще има за цел да опише методите
и да подпомогне избирането им при
извършване на ОВ
13. По чл. 35, ал. 3 предлагаме в края на текста на Приема се.
Отразено е.
чл. 35, ал. 3 да бъде включен изразът „както и на
отразяването на резултатите от проведените
обществени
консултации
и
на
приетите
предложения на заинтересованите страни.“
14. Считаме,
че
процедурата,
касаеща Приема се.
последващата оценка за въздействието, следва да
бъде детайлно регламентирана. В допълнение,
предлагаме в чл. 37 да бъде включена нова ал. 5
със
следния
текст:
„Окончателните
или
актуализирани
последващи
оценки
на
въздействието по ал. 2 и 3 включват и приетите за
предложения на заинтересованите страни,
изразени
по
време
на
общественото
консултиране.“

Отразено е.

15. По Приложенията 1. Предлагаме в Приложение Приема се.
№ 1 към чл. 23 да бъде включен нов раздел със
следното съдържание: „Въвеждат ли се нови
регулации за гражданите и бизнеса? Съответства
ли проекта на нормативен акт на разпоредбите на
Закона за ограничаване на административното

Отразено е.
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регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност.”
16. В проекта на наредба са предвидени четири Приема
документа – за частична оценка, за цялостна частично.
оценка, консултационен документ и последваща
оценка на въздействието. Предвидени са образци
за формуляр за частична оценка на въздействието
и консултационен документ, но не и за пълна
оценка на въздействието.
Считаме, че следва да се използва единен подход
към
четирите
документа:
минималното
съдържание да се опише в текста на Наредбата и
да се предвиди образец - и за цялостната оценка
на въздействие, и за последваща оценка на
въздействието.

се Предвиден е и формуляр на резюме на
цялостна предварителна ОВ.
Формулярите за предварителната ОВ
имат много важно значение, както за
указване
на
изискванията
за
извършването им, така и за процеса по
тяхното съгласуване.
Относно последващата ОВ са предвидени
реквизити за доклада на оценката.

17. Следва да се обсъди необходимостта от Приема се по Предложението ще бъде включено в
регламентиране изискванията към експертите, принцип.
актуализацията на ръководството за
които изготвят оценка на въздействието.
извършване на ОВ. Материята не е
подходяща за наредба.
18. Допълнително предлагаме да бъдат обсъдени Приема се по Липсва предложение по конкретния
и внесени предложения за изменение на ЗНА, с принцип.
нормативен акт.
които:
Предложенията ще бъдат обсъдени при
евентуални промени в ЗНА.
 Да се разшири обхвата на нормативните актове,
които подлежат на последваща оценка на
въздействието. Сегашната редакция на чл. 22, ал. 1
предвижда това само за новите закони, кодекси и
подзаконови нормативни актове на Министерския
съвет. Предлагаме на последваща оценка на
въздействието да подлежат всички нормативни
актове, за които е изготвяна цялостна
предварителна оценка на въздействието, т.е. да
бъдат обхванати и нормативните актове, за
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прилагането които е преценено, че ще има
„значителни последици“. Необходимо е и да се
предвиди възможност за последваща оценка на
влезли сила нормативни актове преди приемането
и влизането в сила на ЗНА (изм. и доп. ДВ. бр.34 от
3 Май 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.), когато
общественият интерес налага това. Действието на
самия ЗНА в частта за оценка на въздействието
също би следвало да бъде оценено.
 Срокът от 5 години за провеждане на
последващи оценки за въздействие да бъде
съкратен на 2 години, доколкото в повечето случаи
в този период стават ясни основните последици и
резултати от прилагането на съответния
нормативен акт.
 Да се предвиди задължение за осигуряване на
средства по бюджетите на държавните органи,
вносители на съответните проекти на нормативни
актове и съпътстващите ги оценки за въздействия.
2.

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКОПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
(Получено по официален път на
07.09.2016 г.)

1. Считаме, че текстът в чл. 8 следва да се Не
конкретизира, като ползите не трябва да се приложимо.
преценяват според разходите за реализирането
им, а според разходите при прилагането на
съответната регулация;

Разпоредбата е премахната от проекта на
наредба.

2. В чл. 25, считаме за задължително да се Приема се.
конкретизира
понятието
„съществени
въздействия", за да се избегне субективно
тълкуване дали едно въздействие е съществено
или не, а оттук следва дали ще се извърши
цялостна или частична оценка на въздействие, на
съответния нормативен документ;

Голяма част от разпоредбите, съдържащи
дефиниции са прецизирани.
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3. Предлагаме, текстовете в чл. 32 т. т. 2 и 5, да се
конкретизират понятията „мултикритериен", както
и ,други методи";

4. Предлагаме срокът в чл. 37, ал. 2, за последваща Не се приема.
оценка на въздействието да бъде намален от 5
години на 3 години. Така своевременно ще може
да се коригират възникнали проблеми;

3.

АСОЦИАЦИЯ НА
ИНДУСТРИАЛНИЯ
КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
(Получено по официален път на
02.09.2016 г.)

Мотиви
Мултикритериен анализ е наложил се в
практиката метод при извършване на ОВ.
силните и слабите страни на методите и
техни описания ще бъдат включени в
ръководството, което ще има за цел да
подпомогне избора им при извършване
на ОВ.
Срокът е определен в ЗНА, който също
дава възможност по преценка да бъде
извършена и по-рано.

5. Във формуляра за частична оценка на Не се приема.
въздействието, т. 5- „Разходи" и т. 6 - „Ползи"
считаме, че понятието „значими" следва да е ясно
разписано с цел избягване на субективно
тълкуване.

При извършването на частичната ОВ е
предоставена възможност компетентният
орган да посочи значимите въздействия.
Тази преценка ще бъде анализирана при
съгласуването от АМС.

1. В чл. 13, т. 3 думите „и/или" следва да се Приема се.
заменят с „при", доколкото нормите на ЗНА не
предвижда алтернативност;

Отразено е в този смисъл.

2. В чл. 16, ал. 1, след думата „въздействието" да Приема се по Разпоредбата
не се
нуждае
от
се добави „ведно с всички направени бележки и принцип.
допълване, тъй като при извършена
предложения към нея ...";
цялостна
оценка,
включване
на
информация за провеждането на
обществени
консултации
е
задължително, заедно със справка за
приети предложения и мотиви за
неприети.
3. В чл. 23, т. 8 след думата „тежест" да се добави Приема се.
Отразено е в този смисъл.
„за гражданите и стопанските субекти"...
4. В чл. 26, ал. 1, т. 6, в края на изречението изразът Приема се.
„т. 3" да се замени с „т. 4", както и да се прецизира

Отразено е.
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номерацията на т. 11 и сл.
5. В чл. 28, ал. 1 думата „неизменна" да се замени Приема се.
със „задължителна" ...;

Отразено е.

6. В чл. 32, предложената редакция става ал. и се Приема се.
добавя нова ал. 2 със съдържание:

Отразено е.

(2) Изборът на един или повече методи се
мотивира писмено за всеки отделен случай.
7. В Приложение № 1 към чл. 23 да добави нова Приема се.
точка със съдържание : „Опишете изчерпателно
въвежда ли се нов режим за стопанските субекти
и/или гражданите и ако да - какви"

Отразено е.

8. В контекста на приетите позитивни изменения в Приема се по Предложението не засяга конкретния
проект на акт.
ЗНА, считаме също, че е необходимо в този принцип.
ЗНА предвижда извършване на ОВ по
нормативен акт да бъдат приети допълнителни
законопроекти
на
народни
изменения и допълнения, насочени към
представители като Народното събрание
разширяване на приложното поле на оценката на
определя методология за извършване на
въздействието и по отношение на проекти на
оценка на въздействието на проектите на
нормативните актове, внесени от народни
закони и кодекси, внесени от народните
представители.
представители. (чл. 19, ал.3)
4.

АМЕРИКАНСКА ТЪРГОВСКА
КАМАРА В БЪЛГАРИЯ
(Получено по официален път на
27.09.2016 г.)

1. Оценката на въздействието следва да обхваща и Приема се по Администрацията е задължена и има
правен анализ за съответствие на проектите на принцип.
изградени вътрешни механизми за
нормативни актове със законодателството на ЕС,
осигуряване на законосъобразност на
приложими международноправни инструменти и
актове, които изработва. Те са на ниво
действащото национално законодателство.
вътрешна
организация,
междуведомствено съгласуване при
- Анализ на релевантните вътрешноправни норми с
приемането на актовете и др.
оглед установяване на необходимост от изменения
Освен
това
незаконосъобразните
на други нормативни актове и избягване на
подзаконови
нормативни
актове
вътрешно
противоречие
в
националното
подлежат
на
съдебен
контрол.
законодателство;
Принципът на законосъобразност в
8

№

Администрация

Бележки и предложения

Приети/
неприети

- Анализ за съответствие със законодателството на
ЕС. По този начин би се ограничил рискът от
стартиране на наказателна процедура от ЕК срещу
България;
- Анализ за съответствие с международни
договори и конвенции, по които България е страна.
Като добра практика е препоръчително да бъде
извършван и сравнителен анализ на нормативната
регулация и практически опит в други държави с
подходящи модели.
2. Оценката на въздействие се предвижда да Приема се.
обхваща единствено директни разходи и ползи за
заинтересованите страни, но не и индиректни
ефекти.
Наредбата предвижда, че дори при цялостна
оценка на въздействието (чл. 27 от Проекта на
Наредбата) се изисква единствено оценки на
ефектите върху заинтересованите страни - обект на
регулираните обществени отношения, тоест само
директните разходи и ползи за заинтересованите
страни.
В
допълнение
на
горното,
анализ
на
макроикономическите ефекти, особено когато
нормативният акт ще регулира обществени
отношения в няколко сектора на икономиката,
може да допринесе за постигане целите на
оценката на въздействието.

Мотиви
дейността на администрацията е основен
принцип и за неговото осигуряване са
създадени цитираните механизми.
Оценката на въздействието има за цел да
ограничи неефективните законодателни
решения, за които не съществува
последваща санкция и това води до
загуба на време и ресурси на обществото.
По отношение съответствието със
законодателството на ЕС, такъв анализ се
прави и това е предвидено в чл. 35, ал. 1,
т. 3 от УПМСНА.
Отразено е. Предвидено е да се измерват
въздействията, водещи до значителни
разходи и ползи, включително директни.

Идентифицираните
заинтересовани
страни могат да бъдат широк кръг от
субекти, включително и обществото като
цяло, в този смисъл са разходите и
ползите върху заинтересованите страни.

В чл. 19 (нов) е посочено, че се изследват
макроикономически
аспекти
като
въздействия
върху
конкурентоспособността; икономически
въздействия върху отделни региони на
страната; върху пазарните отношения,
конкуренцията,
иновациите
и/или
потребителите.
9

№
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Бележки и предложения
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Мотиви

3. От текста на наредбата виждаме, че са Приема се.
създадени процедури за предварителната оценка
на нормативните актове, но почти липсва уредба
на оценка на реалното въздействие на приетия и
действащ вече нормативен акт. В тази връзка
препоръчваме, в проекта да бъде включена и
детайлна уредба и на последващата проверка на
въздействието на влезлите в сила и действащи
нормативни актове.

Допълнено е в глава трета.

4. Случаите, при които се извършва цялостна Липсва
оценка на въздействието, по-специално на предложение
подзаконови нормативни актове, не са посочени
ясно.

ЗНА определя извършването на цялостна
предварителна ОВ само на закони и
кодекси, предвид тяхната роля да
уреждат трайно обществени отношения.
Предвидено е при преценка на органа и
след указания от администрацията на
Министерският съвет такава да се
извършва независимо от вида на акта.

Законът за нормативните актове не предвижда
изрично да се прави цялостна предварителна
оценка на всички подзаконови нормативни актове.
Такава оценка ще се извършва само в следните
случаи: 1) когато частичната предварителна оценка
е
показала
потенциално
настъпване
на
„значителни последици“ и 2) по преценка на
съставителя на проекта.
5. В ЗНА липсва дефиниция на „значителни Приема
последици“. Такава дефиниция е въведена с частично.
Наредбата, но не е достатъчно прецизно
формулирана. По-долу сме посочили няколко
примера:

се т. 1 и т. 5 в чл. 19 (нов) са обединени, по
отношение на т.3 и т.4 са запазени
предложените редакции предвид това,
че т. 4 поставя акцент върху отделни
региони на страната.

- В разпоредбата на чл. 25 от Проекта на Наредбата
следва да се посочи ясно, че за значителни
последици се считат „поне едно от следните“
изброени икономически, социални, екологични и
други въздействия. Така, би се избегнало
тълкуване в смисъл, че само при кумулативно
10
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Администрация
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Приети/
неприети

Мотиви

проявление на тези ефекти биха били налице
„значителни последици“.
- Някои от точките в чл. 25 от Проекта на Наредбата
се припокриват частично, например: т. 1 и т. 5 по
отношение на въздействието върху конкуренцията;
т.3 и т. 4 по отношение на екологичната оценка.
- Формулировката в други точки е твърде обща,
например: относно т. 6 на чл. 25, не е ясно кога ще
се счита, че дадени разходи се понасят
„несъразмерно“ от една или няколко групи или
сектори, както и какво обхваща терминът „група“.
6. В проекта на Наредба липсват текстове, които Приема се.
задължават органа, извършващ последваща
оценка на нормативния акт да следи дали се
постигат целените с него резултати.
Без наличие на ясни критерии за последваща
оценка, административният орган би могъл
избирателно да решава кога да я упражнява и кога
не. С цел проследяване на резултатите, същите
следва да бъдат предварително установени и в
случай на непостигането им да е налице
възможността на административния орган да
реагира с предложение за промени, както в
нормативния акт така и в методологията на
извършваната предварителна и последваща
оценка. В този смисъл, горепосочените права и
задължения на органа, издал нормативния акт
следва да бъдат ясно разписани като процедури и
критерии.
Посочването в чл. 36 и чл. 37 от Проекта на
Наредба в този смисъл звучи формално, тъй като
не са разписани ясно и подробно процедурите на

Изследването за несъразмерно понасяне
на разходите е важно включително в
контекста
на
конкуренцията
и
разпоредбата е запазена.

Глава трета е допълнена.
Освен това ЗНА определя основната част
от закони, на които ще бъде извършвана
последваща оценка.
По правило акцентът върху последващата
е по-малък тъй като въздействията от
прилагането на акта са обективно
видими и се изследва нещо случило се.
Това
е
разликата
спрямо
предварителната, при която органът е
длъжен да предвиди определени
въздействия, без да е напълно сигурно
дали те наистина ще се случат.
При
последващата
събиране
на
становища на заинтересованите страни и
прилагане на критерия „полезност“ степента
на
удовлетворяване
на
очакванията на адресатите на политиката
и/или нормативния акт.
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този вид оценка и поради тази причина
прилагането на тези разпоредби ще бъде
затруднено. В тази връзка, следва да се въведе
възможност за обществена консултация, която да
бъде част от последващата оценка на
нормативните актове. Наличието на обществена
консултация би изпълнило условието за изнасяне
на част от оценяването на действието на акта
извън административния орган, който отговаря за
изпълнението му. Без подобна обществена
консултация административният орган често може
да се окаже оценяващ сам себе си, което не е
целта на оценката на въздействието като институт.
7. В Проекта на Наредба е посочено, че на Приема се.
последваща оценка на въздействието подлежат
само новите нормативни актове на МС. За да бъдат
установени ясни и подробни правила за
последваща оценка на въздействието на
нормативните актове и да бъде изпълнена в
цялост целта на новата Глава 2 от ЗНА, следва в
обхвата на последващата оценка на въздействие
да бъдат включени възможно най-голяма част от
статистически най-често променяните нормативни
актове, издавани от Министерски съвет. При този
подбор ще бъдат оценявани реално най-често
променяните актове на годишна база. В този
смисъл, следва да се заложи и възможност за
последваща оценка на нормативните актове,
изменяни и преди влизането в сила на Глава 2 от
ЗНА. За да бъдат включени горепосочените
нормативни актове, издавани от МС в обхвата на
проекта на Наредба, следва и в Закона за
нормативните актове и по-специално в чл. 22, ал. 1
да залегне промяна, като бъде посочено, че на

Отразено е.
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последваща оценка на въздействието подлежат
всички нормативни актове, отговарящи на
описаните по-горе критерии, както и тези по
преценка на административния орган.
8. По чл. 1:

Приема
Предложение: Досегашният чл. 2 да стане алинея частично.
(2) на чл. 1, като текста да бъде изменен по
следния начин:

се Разпоредбите на чл. и чл. 2 са
реорганизирани, но са запазено и двата
члена.

„Чл. 1 (2) Оценката на въздействието е инструмент
за повишаване на качеството на нормативните
актове, чрез изследване на социалните,
икономическите, екологичните и други ефекти от
тяхното прилагане, включително върху граждани,
бизнес (в т.ч. малки и средни предприятия) и
неправителствени организации”
Досегашната алинея (2) на чл. 1 да стане алинея
(3).
Мотив: Логично би било първо да бъде дефиниран
термина „оценка на въздействието” и след това да
бъдат изброени видовете оценки, а не както е
предложено в Проекта на Наредбата. Също така е
добре да бъдат изследвани ефектите от
предложените нормативни актове върху бизнеса, а
не само върху сегмент от него, каквито са малките
и средни предприятия в страната.
9. По чл. 3:
Предложение: Текстът на досегашния чл. 3 да бъде
изменен по следния начин:

Не се приема.

Принципите
са
заимствани
от
предвидено в ЗНА и предложената
структура на наредбата.

„Чл.3. Оценка на въздействие се извършва при
зачитане
принципите
на
прозрачност,
обоснованост, пропорционалност, отчетност и
13
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целевост”
Мотив: Използван е примера от практиката във
Великобритания и Северна Ирландия по
отношение
на
принципите
за
по-добро
регулиране.
10. По чл. 5:

Не се приема.

Критерии за избор на квалифицирани
експерти не е въпрос, който следва да
бъде уреден в нормативен акт.
Разпоредбата е в Глава първа „Общи
положения“,
където
са
посочени
принципите при извършване на ОВ.

Не се приема.

Не би било възможно и работещо да се
предвидят конкретни срокове, тъй като
информацията, която би могла да се
поиска е различна по обем и вид.
Държавните органи имат изградена
утвърдена практика за предоставяне на
информация, която е достатъчна за
случая.

Не се приема.

Законът
за
нормативните
актове
регламентира
обществените
консултации, които се провеждат след
като проектът на акт бъде изработен,
като за това е необходимо вече
предварителната оценка да е извършена,

Коментар: В предложения текст на чл. 5 се
посочва, че оценката на въздействие се извършва
въз основа на експертен анализ, но не са
предвидени правила, които да гарантират
постигането на определен стандарт или критерии
при
избор
на
квалифицирани
експерти,
изпълнението на който да доведе до повишаване
на качеството на нормативните актове.
11. По чл. 10:
Предложение: Считаме, че би било добре ако бъде
указан правно обвързващ срок, в който да бъдат
предоставени сведенията или да се окаже
съдействие от съответните държавни органи и
бюджетни организации по смисъла на Закона за
публичните финанси.
Мотив: Липсата на задължителен срок за
предоставяне на сведения и оказване на
съдействие би представлявало потенциална
пречка за извършване на оценка на въздействието.
12. По чл. 13, т.3:
Коментар: Разпоредбата на чл. 13, т. 3 от проекта
на Наредба следва да бъде преработена по такъв
начин, че обществените консултации да не бъдат
опция, а задължение на органът, който провежда
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предварителната оценка
нормативния акт.

на

въздействие

на

Мотиви
за да стане ясно на каква основа е
направено
съответното
нормативно
предложение.
Независимо дали е изготвена частична
или цялостна (ако е било необходимо)
предварителна ОВ се публикува заедно с
проекта на нормативен акт – това
предвижда ЗНА.
Наредбата регламентира извършването
на неформални консултации в процеса
на извършване на цялостната ОВ с цел да
бъде подобрено качеството на самата
оценка. Което
се
различава
от
консултациите по ЗНА, които са на вече
изработеният проект на акт.

Чл. 21, ал. 4 от ЗНА регламентира императивно
задължителния
характер
на
обществените
консултации, свързан с публикуване на Портала за
обществени консултации на проектите на
предварителни оценки на въздействие. В този
смисъл Законът за нормативните актове
установява задължение за органите на МС да
провеждат
обществени
консултации
при
извършването на предварителна оценка на
въздействието, без значение дали същата е
частична или цялостна такава. В Проекта на
Наредба обаче, предварителните обществени
консултации са задължителни единствено при
цялостната оценка, а при частичната същите са
предмет
на
самостоятелно
решение
на
административния орган, което би довело
единствено до техния пожелателен характер, а
действието им на практика ще бъде сведено до
минимум, което не съвпада с търсената цел на
промените в ЗНА и обсъждания Проект на
Наредба.
13. По чл. 20:

Приема се по Ръководството ще бъде актуализирано,
но то няма да бъде регламентирано с
Коментар: От текста на чл. 20 не става ясно дали принцип.
наредбата.
компетентните органи планират да актуализират
Ръководството за изготвяне на оценка на
въздействието на законодателството, което бе
прието от предишното правителство през 2014 г. и
ако да, в какъв срок ще бъде актуализирано.
14. По Раздел III. и IV.:
Коментар: Бихме искали да отбележим, че

Не се приема.

Аспектите, които засягат частичната и
цялостната оценка по правило не се
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минималните критерии за оценка и при частична и
цялостна проверка на актовете се припокриват с
малки разлики. В този смисъл смятаме, че при
уреждане на цялостната оценка на въздействие
начините и критериите, по които същата да се
извършва следва законодателят да се концентрира
върху въпроса какво допълнително да съдържа
като критерии цялостната проверка на актовете, за
разлика от частичната такава.

Мотиви
различават.
Ролята на частичната от една страна е да
предшества евентуалното извършване на
цялостна и от друга даде достатъчно
информация
за
преценката
от
необходимостта от цялостна. При
цялостната
вече
се
използват
количествено измерване на показатели и
стойности, прилагат се утвърдени
методи, провеждат се неформални
предварителни консултации и др.
ЗНА определя случаите, в които е
задължително извършването на цялостна
оценка на въздействието. Законодателят
е преценил, че това са необходимите
случаи. Преценката за иницииране
извършването на цялостна от страна на
органа извън случаите на ЗНА и
наредбата ще бъде свободна.

Също така в Раздел IV. от Проекта е посочено, че
органът, отговорен за изготвянето на проекта на
нормативен акт би могъл да реши да се извърши
цялостна оценка на въздействието по своя
преценка. Липсват обаче текстове, които да
установяват кои са критериите, по които
административният орган да прецени каква точно
оценка е нужно да се направи за конкретния
нормативен акт.
Предвид горното следва да бъдат разписани
подробно критериите, по които органът ще има
възможност да прецени кога е достатъчна частична
оценка на въздействието и кога е нужна цялостна
такава. Тази детайлизация ще доведе и до
улесняване на съдебния контрол при проверка на
законосъобразното спазване на процедурата при
приемането на нормативния акт и съответно би
била гаранция за неговата стабилност в правния
мир.
15. По чл. 27, т.6:

Приема се.

Отразено е.

Коментар: Текстът на Чл. 27, т. 6 препраща към
„съпоставяне за всеки вариант по т.3“, но в т. 3 на
чл. 27 няма посочване на варианти за съпоставяне.
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Администрация

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

В този смисъл, предполагаме че става въпрос за
техническа грешка, като евентуално съставителите
на акта са имали предвид т.4 на чл. 27.
16. По Раздел VI.:

Приема се по Посочените методи са утвърдени в
световната практика при извършването
Коментар: От текста на Проекта на Наредбата не принцип.
на ОВ, информация за тях е налична.
става ясно дали има официално одобрени
Техните силни и слаби страни, описание,
наръчници/методика за извършване на анализите,
начини на прилагане и препоръки в
предвидени в Раздел VI. Наличието на такъв тип
какви случаи са подходящи ще бъдат
наръчници е изключително важно за постигане на
включени
в
ръководството
за
унифициран подход при извършване на оценка на
извършване на ОВ.
въздействието
на
законодателството
от
компетентните органи.
5.

БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА
НЕСТОПАНСКО ПРАВО
(Получено по ел. поща на
23.09.2016 г.)

1. Липсва предложение за дефиниция на Не се приема.
обществените консултации. Промените в Закона за
нормативните актове не въвеждат изрична
дефиниция на „обществени консултации“, но
очаквахме това да бъде направено в подзаконовия
акт, с цел по-голяма яснота какво включва и каква
е целта на този процес. Ние предлагаме в чл. 28
като допълнителна алинея да се включи следната
дефиниция:
(2) Обществената консултация е процес на търсене,
получаване, анализ и обратна връзка на
становища,
мнения
и
препоръки
от
заинтересованите лица в процеса на изработване
на проекти на нормативни актове.

2. Също така, ние считаме, че за да бъде адекватно Не се приема.
обезпечен и съответно изпълнен този процес, е
подходящо да се предвиди изискване във всяка
администрация да бъде създаден нарочен отдел,

Обществените консултации са уредени в
Закона за нормативните актове (ЗНА),
където също липсва определение за тях.
Предвид факта, че чл. 26 от ЗНА е
посочен механизмът по който те се
осъществяват относно проектите на
нормативни актове може да се изведе
тяхната същност.
Предложените в наредбата неформални
консултации имат за цел да включат
тяхното провеждане в процеса по
извършване на ОВ, което е най-важното
предвид, че наредбата е нормативен акт.
Не би могло възможно с подзаконов акт
да се дава определение на институт
регламентиран в закон.
Провеждането
на
обществени
консултации (както и извършването на
ОВ) са процеси, за които е необходимо
да се изгражда капацитет във всички
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Администрация

Бележки и предложения
който да има изрични възложени задачи във
връзка
с
провеждане
на
обществените
консултации (който отдел може и да е
специализиран по повод провеждане на оценката
на въздействието).

3. Следва да бъде регламентирана изрично
възможност да бъдат привличани и външни
експерти и представители на гражданското
общество не само в етапите на провеждане на
обществени консултации, но и при изработване на
оценката на въздействието.

4. В предложения нормативен акт са включени
разпоредби, които се опитват да дадат повече
конкретика и яснота, но са развити и текстове,
които остават общи, твърде неясни и с възможност
за различно и многозначно тълкуване (чл. 14, ал. 2
„достатъчно време“, чл. 15 „необходимото“, чл. 22,
ал. 1 „най-ранен етап“). Нашата препоръка е, че
повечето конкретика и ясно заложени в
нормативния акт срокове ще дадат правна
сигурност на процеса и ще гарантират най-вече, че
администрацията действа прозрачно.
6.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ
НА ОБЩИНИТЕ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(Получено по официален път на
26.09.2016 г.)

Приети/
неприети

Мотиви

звена, които изработват нормативни
актове, тъй като именно те познават найдобре
заинтересованите
страни,
потенциалните
въздействия
от
прилагането на т.н. В тази връзка не е
целесъобразно да се съсредоточава в
едно звено подобен капацитет.
Приема се по Действащото
законодателство
и
принцип.
предложеният проект на наредба не
изключва
по
никакъв
начин
привличането на капацитет извън
администрацията и не се стреми да
ограничи
вече
достиженията
на
административната практика – при
създаване на работни групи, възлагане
на анализи и др.
Приема се.
Голяма част от разпоредбите, съдържащи
дефиниции
са
прецизирани
или
премахнати с цел избягване на възможно
субективно тълкуване на термините.

1. Предлага се прекалено сложна и трудоемка Не се приема.
методология при предварителната оценка. С това
се увеличава риска практически да не се прилага
оценка на въздействието, както и да се търси
възможност за избягване на цялостна оценка.

Предложените обхват и методология за
извършване на оценка на въздействието
са съобразени с разпоредбите на Закона
за нормативните актове, пресъздават
приетата от САР Концепция за въвеждане
на ОВ в нормотворческия процес на МС и
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Администрация

Бележки и предложения

2. Основен проблем за общините по отношение на
законодателния процес е възлагането на нови
отговорности без ресурсно осигуряване, което
натоварва значително техните бюджети. За
разлика от изискванията при цялостната оценка,
предложените текстове в раздела „Частична
оценка" не дават гаранции за решаването на този
проблем. Трябва да се оцени факта, че промените
в законодателството се извършват със закони за
изменение и допълнение на съществуващите и по
принцип те рядко ще попадат в обхвата на
условията, изискващи цялостна оценка на
въздействието.
3. Относно последващата оценка е подходящо да
се обмисли и възможност за извършването на
такава оценка и в по-къс срок от петгодишния по
искане на заинтересовани страни, особено когато
това са публични органи.

Приети/
неприети

Мотиви

отразяват добри практики и методи,
предвидени в действащото ръководство
и примери от ЕК и други страни.
Не се приема. Изключенията от задължението за
извършване на ОВ са посочени изрично в
Закона за нормативните актове. Извън
тези случаи няма изрични изключения.
Предвид, че на всеки проект на
нормативен акт се изготвя частична ОВ, а
ако тя покаже необходимост се извършва
и
цялостна
не
е
коректно
предположението, че определени актове
рядко ще попадат в обхвата на
цялостната ОВ. За целта е предвидено и
съгласуване на извършените оценки от
администрацията
на
Министерския
съвет.
Приема се по Законът
за
нормативните
актове
принцип.
предвижда
тази
възможност
–
съответния орган да определи по-кратък
срок.

Разчитаме изтъкнатите проблеми да намерят
подходящи решения в текстовете на Наредбата.

7.

От Портала за обществени
консултации - kaligon
24 август 2016 г. 20:43:42

1. Похвално, но има какво да се работи!

Приема се.

Уредбата е допълнена.

Уредбата на последващата оценка (чл. 36 и 37) е
неоправдано малка. Наредбата не казва нищо по
въпроса за нейното съдържание, а в крайна сметка
именно с последващата оценка ще може да
оценим качеството на проведената извършената
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Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

предварителна оценка.
В този смисъл, смятам за абсолютно необходимо
да се добавят текстове, които да задължават
органа извършващ последващата оценка на НА да
следи дали се постигат целените с НА резултати и в
случай на непостигането им да може да реагира с
предложение за промени, както в НА така и в
методологията на извършваната оценка.
2. Допълнително трябва да се помисли как това Приема се по Основно задължение на органа е да
последващо оценяване да се изнесе извън принцип.
изготвя ОВ, тъй като администрацията,
Административния орган, който отговаря за
която го подпомага разполага с
изпълнението на акта, доколкото той честно той
необходимия
капацитет,
може да се окаже оценяващ сам себе си.
институционална памет и тя (при
изготвянето на предварителната ОВ) е
поставила целите пред законопроекта,
които се проверяват при последващата
ОВ.
8.

От Портала за обществени
консултации – Alex
28 август 2016 г. 09:03:56

1. Наредбата - формалност или инструмент за Липсва
Поставените въпроси, не са и не могат да
правилни решения
предложение. бъдат обект на регулиране от проекта на
наредба.
Чувства се формалност в подхода при провеждане
процедура по оценка на въздействието:
- Каква отговорност и кой персонално от нея, ако
не бъдат съобщени всички/ или бъдат указателно
редуцирани становища на МС и той бъде подведен
при вземане на решение за утвърждаване на
съответния НА;
2. Не е въведен изрично изискване да оцени Не се приема.
въздействието на НА върху:
- националния бюджет;
- общинските бюджети;

Съгласно Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата
администрация подобно въздействие се
оценява и в този момент. Този
механизъм остава в сила и след
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№

9.

Администрация

От Портала за обществени
консултации – Alex
21 септември 2016 г. - 13:47:59

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

Това е важно при сключване на дългосрочни
договори с финансови ангажименти, които
директно или индиректно засягат финансиите на
държавата като напр. закона за концесии и закона
за публично-частно партньорство.

приемането на наредбата.

3. Също така не е заложен критерий за оценка Не се приема.
въздействието
на
съответния
НА
върху
икономическата зависимост, икономическата
сигурност на държавата. Това е свързано напр. при
чуждестранни инвестиции, споразумения - напр.
Трансатлантическото споразумение за търговия и
инвестиции. Не трябва да се допуска колонизиране
на българската икономика и територия.

Предложените аспекти не са обект на
извършване на ОВ.

1. Да се уточнят видовете нормативни актове, в Не се приема.
съответствие и с чл. 3 – 8 и чл. 20-21 на ЗНА и
конкретно заповедите на министрите, които имат
временно действие, но пряко въздействие върху
икономическите отношения ще бъдат ли обект на
този наредба и закона. По този начин се заобикаля
ЗНА и Наредбата – напр. Заповед за
охарактеризиране на отпадъци и т.н. Те са
индивидуален акт съгласно Административното
право и не следва да подлежат на оценка на
въздействие,
но
внасят
неустойчивост
в
нормативната уредба на страната и по отношение
политиката на местната власт.

Видовете актове, по отношение на които
се извършва ОВ са определени в ЗНА –
закони,
кодекси
и
подзаконови
нормативни актове на МС.

2. Да се уточнят видовете нормативни актове, в Не се приема.
съответствие и с чл. 3 – 8 и чл. 20-21 на ЗНА и
конкретно тази
наредба отнася ли се към
нормативни актове, подготвени от
депутати,
обществени и професионални организации?

Тази наредба се отнася за проектите на
нормативни актове от компетентността
на Министерския съвет.

3. Чл. 5. Оценката на въздействието се извършва Не се приема.

Критерии за избор на квалифицирани
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Приети/
неприети

въз основа на експертен анализ и на
доказателства, базирани на данни. Предложение:
Да се изясни:
o
какво означава експертен анализ – като
съдържание и изисквания към специалистите,
които ще го извършват.
o
как се гарантира, че ще бъдат привлечени
достатъчно като брой, квалификация и профил, за
да се изработи пълна оценка на въздействието;
o
кой ще носи отговорност за некачествена
оценка и каква?
4. Съгласно чл. 10 от Наредбата и чл. 23. От ЗНА Не се приема.
Държавните органи и бюджетните организации по
смисъла на Закона за публичните финанси, до
които са отправени искания за сведения или за
съдействие във връзка с извършването на оценка
на въздействието, са длъжни да предоставят
сведенията или да окажат съдействие на органа,
който организира извършването й.
Това ограничава правото на обществени
организации за достъп до информация за
извършване на оценки на въздействие, в т.ч и
участието им в извършване на такива оценки.
5. Чл. 6. Процесът по извършване на оценка на Не се приема.
въздействието
включва
провеждане
на
обществени консултации със заинтересованите
страни.
Предложение: Да се дефинира кой и как определя
кои са заинтересовани страни. Напр. при
неправилно подбрани осветителни тела в
парковете се намалява биоразнообразието –
намалява броя на птиците, поради намаляване

Мотиви
експерти не е въпрос, който следва да
бъде уреден в нормативен акт.
Разпоредбата е в Глава първа „Общи
положения“,
където
са
посочени
принципите при извършване на ОВ и има
предвид, че това не е политическа или
друга оценка.
Предвидено е оценките да бъдат
подписани от директора на дирекцията,
отговорна за изработването на акта.
Разпоредбата е предвидена и в Закона за
нормативните актове, което означава че
не се въвежда с проекта на наредба, а е
уредена в акт от по-висока степен.
Разпоредбата има за цел да приобщи в
процеса
по
извършване
на
ОВ
държавните органи и това не ограничава
участието на нито един вид организации
в процеса.

Заинтересованите страни зависят от вида
на акта и материята, която той урежда.
По силата на Закона за нормативните
актове всички проекти на актове се
публикуват в интернет и са достъпни за
всички.
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Приети/
неприети

Мотиви

популацията на насекомите. Биоразнообразието е
обект на МОСВ, а уличното осветление на МРРБ;
6. Чл. 7. Оценката на въздействието гарантира, че Приема се.
предлаганата нормативна регулация съответства
на формулираните цели и не засяга законните
интереси на заинтересованите страни повече от
изрично необходимото.

Неяснотата, посочена в коментара вече
не е част от проекта на наредба.

Предложение:
Да се прецизира текста, а именно да се смени
императивността „Оценката на въздействието
гарантира“ с следният текст:“ Оценката на
въздействието има за цел да провери дали ....
Да се дефинира съдържанието на „повече от
изрично необходимото.“ В противен случай може
да се спекулира с този текст.
7. Чл. 9. Министрите и другите централни органи Не се приема.
на изпълнителната власт извършват:
1. предварителна оценка на въздействието на
проектите на нови закони, проектите на кодекси и
проектите на нормативни актове на Министерския
съвет, чиито съставители са те.
2. последваща оценка на въздействието за
проверка на резултатите от прилагането на новите
закони, кодекси и подзаконови нормативни актове
на Министерския съвет, чието изпълнение е в
тяхната компетентност.

Извършването на ОВ е задължение на
органите, които прилагат и съставят
нормативни актове. Администрацията,
която ги подпомага разполага със
съответните експерти, които имат
капацитет, познават материята на
регулираните отношения и познават
заинтересованите страни по отношение
на техните актове.
Разпоредбите
не
изключват
извършването на оценки от външни за
администрацията експерти.

Този
текст
ограничава
прозрачността
и
обективността в прилагането на нормативните
актове, тъй като разработчиците оценяват своята
дейност.
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Предложение:
o Да се добави, в зависимост от степента на
въздействие върху професионални групи, сектори,
дейности и върху обществото могат да се правят
паралелно от представителни организации на
обществото или професионални организации при
поискване от тяхна страна.
8. Чл. 22. (1) Частичната оценка на въздействието Приема се.
се изготвя в най-ранен етап - при възникването на
проблем
или
конкретно
задължение
за
изработване на нормативни акт.

Отразено е.

(3) Изготвянето на частична оценка на
въздействието предшества и изработването на
проекти на нормативни актове, които не са
включени в законодателната и оперативната
програма на Министерския съвет.
Предложение:
Да се оправи граматически ал. 1., както в т.6
вместо т.3 да се замени с т.4 ( относно сравнение
на варианти);
9. В ал. 2 да се добави и когато са изработен и по Не се приема.
инициатива на депутати, обществени или
професионални организации;

Законът
за
нормативните
актове
предвижда, че по отношение на
законодателната
инициатива
на
народните представители е предвидено
Народното събрание да определи
методология за извършване на оценка на
въздействието на проектите на закони и
кодекси,
внесени
от
народните
представители.
По отношение на другите организации –
наредбата може да се използва
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10. Чл. 32. При извършването на цялостна оценка Не се приема.
на въздействието се използват самостоятелно или
заедно някои от следните методи:

Мотиви
свободно.
Предложението не изключва единия или
друг вид разходи. Подобна промяна е
извършена в чл. 22, ал. 2, т. 5 и 6 (нов).

1. анализ на разходите и ползите, който показва
общият баланс на положителните и отрицателните
последици (включително върху заинтересованите
страни), които е вероятно да възникнат в
определен период от време вследствие
прилагането на нормативен акт или част от него.
Предложение:
В ал. 1 преди ползите да се добави
директните и индиректните ползи, респ. вреди и
следва текста ..............
11. За всички видове оценки да има разработен Приема се.
формуляр, по модела на този за частична оценка,
за да могат да се сравняват отделните оценки на
заинтересованите и засегнатите страни;

12. Във всички формуляри да се предвиди графи:

Не се приема.

Предвиден е и формуляр на резюме на
цялостна предварителна ОВ.
Формулярите за предварителната ОВ
имат много важно значение, както за
указване
на
изискванията
за
извършването им, така и за процеса по
тяхното съгласуване.
Относно последващата ОВ са предвидени
реквизити за доклада на оценката.
Предложението не е приложимо.

- изисква ли въвеждането на нормативния акт
допълнителна квалификация от членовете на
заинтересованата/засегната страна. От отговора
следва, че засегнатите страни трябва да предвидят
разходи
за
допълнително
обучение,
преквалификация или наемане на експерти със
съответния профил. Това е допълнителен разход за
25

№

Администрация

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

администрацията и бизнеса;
13. Във всички формуляри да се предвиди графи:

Не се приема.

Предложените аспекти не са обект на
извършване на ОВ.

14. Засяга ли в краткосрочен или дългосрочен Не се приема.
аспект нормативния акт държавния или общинския
бюджет и в каква степен;

Съгласно Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата
администрация подобно въздействие се
оценява и в този момент. Този
механизъм остава в сила и след
приемането на наредбата.
ОВ обхваща целия бизнес или негови
обособени групи в качеството им на
заинтересовани страни. Анализът на
въздействието върху малките и средните
предприятия не изключва по-големите
предприятия.
Срокът е определен в ЗНА, който също
дава възможност по преценка да бъде
извършена и по-рано.

- засяга ли нормативния акт икономическата
зависимост,
икономическия суверенитет на
съответния сектор на икономиката спрямо чужди и
български корпоративни финансови, лобистки и
пр. организации;

15. Оценката на въздействието на нормативните Не се приема.
актове трябва да се разпростира не само върху
МСП, а върху всички представители на бизнеса в
България
едър,
дребен,
едноличен,
корпоративен, кооперативен и т.н.
16. Последващите оценки трябва да се извършват в Не се приема.
период 2-3 години след влизането на нормативния
акт в сила. 5- години + срокът за извършване на
оценката от 1-2 години, работи в полза на
засегната страна и във вреда за обществото.
17. Последваща оценка би трябвало да се Не се приема.
извършва и за действащите в момента нормативни
актове, което извършва в момента само Сметната
палата и то избирателно (навярно поради липса на
капацитет ). За целта трябва да се възможност на
професионални или обществени организации да
извършват такива оценки, като се предвиди и
финансиране за това в държавния бюджет и

Законът за нормативните актове по
отношение на които задължително се
извършва ОВ и това не ограничава
извършване на повече ОВ по преценка и
инициатива извън предвиденото в ЗНА.
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организацията чрез която ще се извършва тази
дейност.
10.

От Портала за обществени 1. Чл. 1. (1) Тази наредба определя обхвата и Не се приема.
консултации – Климатични методологията за извършване на оценка на
промени
въздействието на проектите на нормативни актове.
23 септември 2016 г. - 17:43:01

Да бъдат разписани всички видовете нормативни
актове, в съответствие и с чл. 3 – 8 и чл. 20-21 на
Закона за нормативните актове ,
които ще
попаднат в полето на обсъждания проект на
Наредба и особено специални текстове за
предотвратяване на често използваната форма в
националното ни законодателство
текстове
използвани за въвеждане със заповеди на
министрите методики за провеждане
на
изследвания и анализи , изисквания за проекти ,
изменения в изисквания и стандарти на продукти,
технологични и качествени параметри на
допустими технически средства,
изисквания
свързани с нормативните изисквания при
управлението и ресурсното оползотворяване на
отпадъци и
управлението на системите за
осигуряване качеството на крайните продукти и
управление на съоръженията за оползотворяване.
Аналогично да се въведат изисквания за
предварителна оценка на въздействието на
нормативни актове предлагани от депутати ,
неправителствени организации, обществени и
професионални организации , за стратегии и
програми разработвани по междуправителствени
споразумения с международни организации и
банки.
2. Да се прецизира текста на :

Не се приема.

Видовете актове, по отношение на които
се извършва ОВ са определени в ЗНА –
закони,
кодекси
и
подзаконови
нормативни актове на МС.

Критерии за избор на квалифицирани
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Чл. 5. Оценката на въздействието се извършва въз
основа на експертен анализ и на доказателства,
базирани на данни.

експерти не е въпрос, който следва да
бъде уреден в нормативен акт.
Разпоредбата е в Глава първа „Общи
положения“,
където
са
посочени
принципите при извършване на ОВ и има
предвид, че това не е политическа или
друга оценка.
Предвидено е оценките да бъдат
подписани от директора на дирекцията,
отговорна за изработването на акта.

Като ясно се дефинират изискванията към
съдържанието на анализа и специалистите които
ще го извършат - квалификация и профил, както и
за отговорността (в т.ч. и персонална за
държавните служители разработили изискванията
към анализите) при неквалифицирано изготвени
анализи за въздействието.
3. Към текста на :

Мотиви

Не се приема.

Чл. 9. Министрите и другите централни органи на
изпълнителната власт извършват:
1. предварителна оценка на въздействието на
проектите на нови закони, проектите на кодекси и
проектите на нормативни актове на Министерския
съвет, чиито съставители са те.
2. последваща оценка на въздействието за
проверка на резултатите от прилагането на новите
закони, кодекси и подзаконови нормативни актове
на Министерския съвет, чието изпълнение е в
тяхната компетентност.

Извършването на ОВ е задължение на
органите, които прилагат и съставят
нормативни актове. Администрацията,
която ги подпомага разполага със
съответните експерти, които имат
капацитет, познават материята на
регулираните отношения и познават
заинтересованите страни по отношение
на техните актове.
Разпоредбите
не
изключват
извършването на оценки от външни за
администрацията експерти.

Да се допълни текст гарантиращ задължително
възлагане на паралелни оценки от капацитивни
представители на обществени или професионални
организации при изрично поискване от тяхна
страна за защита на публичния интерес.
11.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Бележки за подобряване на съдържанието Приема се.
стилистиката на проекта на наредба.

Голяма част
отразени.

от

предложенията

(Получено по официален път на
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Мотиви

18.10.2016 г. и чрез Портала за
обществени консултации –
17.10.2016 г., 14:29:24)

Включване на раздел „Задължителни обществени Не се приема.
консултации“

12.

АМЕРИКАНСКА ТЪРГОВСКА
КАМАРА В БЪЛГАРИЯ
(Получено по официален път на
21.10.2016 г. и чрез Портала за
обществени консултации –
21.10.2016 г., 15:40:15)

Предложението
реферира
към
консултациите, предвидени в ЗНА.
Наредбата не детайлизира или развива
обществените консултации по ЗНА, тъй
като тяхното провеждане произтича само
от закона.
Предвидено
е
провеждане
на
неформални
консултации,
като
неизменна част от извършването на
цялостна ОВ – процес който се урежда с
проекта на наредба.

1. Общ коментар по актуализирания вариант на Липсва
Проект на Наредба за обхвата и методологията за конкретно
извършване на оценка на въздействието
предложение.
Американска търговска камара в България оценява
положително допълването на разпоредбите,
свързани с последваща оценка на въздействие на
нормативните актове, което беше един от
основните коментари в становището на Камарата
от 23.09.2016г. по първия вариант на Наредбата.
Също така, като положителен резултат отчитаме
следното:
- разширения, като изисквания и съдържание
обхват на последващата оценка, както и
разписаните ясни и точни критерии, регулиращи
този вид оценка;
- разграничаването на критериите за провеждане
на предварителна и последваща оценка на
въздействието, както и въведената в чл. 34 от
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Наредбата възможност за извършване на
последваща оценка на най-често променяните и
допълвани нормативни актове.
2. Оценката на въздействието следва да обхваща и Приема се по Администрацията е задължена и има
правен анализ за съответствие на проектите на принцип.
изградени вътрешни механизми за
нормативни актове със законодателството на ЕС,
осигуряване на законосъобразност на
приложими международноправни инструменти и
актове, които изработва. Те са на ниво
действащото национално законодателство.
вътрешна
организация,
междуведомствено съгласуване при
В Проекта на Наредбата не е предвидено изрично
приемането на актовете и др.
изготвяне на правен анализ във връзка с оценката
Освен
това
незаконосъобразните
на въздействие на нови нормативни актове.
подзаконови
нормативни
актове
Считаме, че анализ относно това дали
подлежат
на
съдебен
контрол.
предлаганите промени са правно допустими, е
Принципът на законосъобразност в
необходим още преди да се пристъпи към
дейността на администрацията е основен
изследване на икономическите, социалните и
принцип и за неговото осигуряване са
другите ефекти. Ако проектът на нормативен акт
създадени цитираните механизми.
съдържа разпоредби, които противоречат на
Оценката на въздействието има за цел да
Конституцията или на акт от по-висш ранг и поради
ограничи неефективните законодателни
това могат да бъдат отменени, не би имало смисъл
решения, за които не съществува
да се проучват другите последици.
последваща санкция и това води до
Всеки нов закон, кодекс или подзаконов
загуба на време и ресурси на обществото.
нормативен акт ще се прилага в рамките на
По отношение съответствието със
действащото
законодателство
в
България.
законодателството на ЕС, такъв анализ се
Следователно, техните разпоредби трябва да
прави и това е предвидено в чл. 35, ал. 1,
регулират съответните обществени отношения в
т. 3 от УПМСНА.
синхрон с останалите приложими норми и да не
бъдат в противоречие с тях. В противен случай би
могло да се стигне до обявяване на съответния
закон за противоконституционен, респективно
отмяна на подзаконовия нормативен акт като
противоречащ на акт от по-висок ранг, както и да
бъде нарушен принципът на правна сигурност.
Икономическите последици от приемане на
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национални
нормативни
актове,
които
противоречат на европейското законодателство
или бъдат отменени като противоконституционни,
могат да бъдат значителни както за държавния
бюджет, така и за гражданите.
Проект на закон, кодекс или подзаконов
нормативен акт може регулира обществени
отношения, които са уредени чрез акт на
първичното или вторичното законодателство на
ЕС.
България е ратифицирала международни договори
и конвенции, които имат предимство пред
вътрешноправните норми, които им противоречат,
съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията.
С оглед на горното, препоръчваме оценката на
въздействието да включва и изготвяне на правен
анализ, състоящ се от:
с оглед установяване на необходимост от
изменения на други нормативни актове и
избягване
на
вътрешно
противоречие
в
националното законодателство;
- анализ за съответствие със законодателството на
ЕС. По този начин би се ограничил рискът от
стартиране на наказателна процедура от ЕК срещу
България;
- анализ за съответствие с международни договори
и конвенции, по които България е страна.
Като добра практика е препоръчително да бъде
извършван и сравнителен анализ на нормативната
регулация и практически опит в други държави с
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Приети/
неприети

Мотиви

подходящи модели.
3. Оценката на въздействие се предвижда да Приема се.
обхваща единствено директни разходи и ползи за
заинтересованите страни, но не и индиректни
ефекти

Отразено е. Предвидено е да се измерват
въздействията, водещи до значителни
разходи и ползи, включително директни.

Наредбата предвижда, че дори при цялостна
заинтересовани
оценка на въздействието се изисква единствено Приема се по Идентифицираните
страни могат да бъдат широк кръг от
оценки на ефектите върху заинтересованите принцип.
субекти, включително и обществото като
страни - обект на регулираните обществени
цяло, в този смисъл са разходите и
отношения, тоест само директните разходи и
ползите върху заинтересованите страни.
ползи за заинтересованите страни.
В Насоките на Европейската комисия относно
извършване на оценки на въздействието от 2009 г.,
които се прилагат за целите на нормотворческия
процес в европейското законодателство, се
посочва, че следва да бъдат анализирани както
директните, така и индиректните икономически,
социални, екологични и други съществени ефекти.
По този начин биха били отчетени индиректни и
индуцирани ефекти, свързани съответно с
доставчиците на преките субекти на новата
регулация, както и техните служители (когато
заинтересовани страни са работодатели).
В
допълнение
на
горното,
анализ
на
макроикономическите ефекти, особено когато
нормативният акт ще регулира обществени
отношения в няколко сектора на икономиката,
може да допринесе за постигане целите на
оценката на въздействието.
4. Коментари и предложения по текстовете на Не се приема.
Проекта на Наредба:

В чл. 19 (нов) е посочено, че се изследват
макроикономически
аспекти
като
въздействия
върху
конкурентоспособността; икономически
въздействия върху отделни региони на
страната; върху пазарните отношения,
конкуренцията,
иновациите
и/или
потребителите.

Според спецификата на нормативните
актове и реализираните политики като
цяло заинтересованите страни могат да
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Администрация

Бележки и предложения
По чл. 3, ал. 1:
Коментар: В чл. 3, ал. 1, както и в цялостния текст
на Наредбата (вкл. в чл. 4, ал. 2) се говори за
„заинтересовани страни“, но никъде не е посочено
какво включва това понятие, нито критериите, на
които трябва да отговарят субектите в обществото,
за да бъдат квалифицирани, като заинтересовани
страни,
т.е.
задължителни
участници
в
процедурите по оценка на въздействието.
Бихме искали да обърнем внимание, че наравно с
водещите министерства или държавни органи,
изготвящи проекта на оценявания нормативен акт,
като задължителни участници в оценките на
въздействие следва да бъдат изрично определени
и представители на Министерство на финансите,
Министерство на икономиката и Министерство на
правосъдието. Тяхното участие би гарантирало подоброто отразяване на общия държавен интерес.
Посочените органи следва да бъдат пряко
ангажирани с участието си във всички видове
оценки на нормативните актове, както и да бъдат
ангажирани да следят за спазването и протичането
в срок на описаните в Наредбата процедури.

Приети/
неприети

Мотиви
бъдат различни.
Не е целесъобразно те да бъдат
дефинирани, а и едва ли е възможно
точното им определяне. Дори един и същ
нормативен акт в различен период от
време може да има различен кръг (напр.
брой) заинтересовани страни.
Администрацията има достатъчно опит, а
и инструменти за дефиниране на
заинтересовани страни.
Относно участието на представители на
различни институции: администрацията
има своите механизми за привличане на
експертиза,
като
работни
групи,
конкретни проекти и др. и тази материя
не следва да се регламентира в тази
наредба.

5. По чл. 4, ал. 1:

Приема се по Предложението ще бъде включено
актуализацията на ръководството
Предложение: Предвид фактът, че в целия текст на принцип.
извършване на ОВ. Материята не
Наредбата се споменава за експертните мнения,
подходяща за наредба. Посочени
на които оценките ще се основават, но никъде не
принципите при извършване на ОВ.
са посочени критерии, на които следва да
отговарят експертите, които ще участват в
оценката, изрично следва да се определят
критерии, по които ще бъдат избирани тези
експерти. Това се отнася както за експертите,
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Администрация

Приети/
неприети

Мотиви

посочвани от министерствата или държавните
органи, така и за експертите, посочвани от
останалите участници в процеса.
Експертите трябва да бъдат от различни сфери на
бизнеса,
неправителствения
сектор
и
академичните среди, като за подбора трябва да се
имат предвид, както общите изисквания за
квалификация и специфичен опит, така и
спецификите на конкретния нормативен акт и
материята, която той ще регулира.
В тази връзка е от съществено значение експертни
оценки да бъдат изисквани и от експерти,
работещи
извън
органа,
който
изготвя
нормативния акт. За целта трябва да се предвиди
изрична възможност и съответните критерии, въз
основа на които професионалните и граждански
организации да имат право да взимат участие в
оценките на въздействие на нормативните актове.
Не на последно място следва да се изясни
определението за „експертен анализ“ (чл. 4, ал. 1)
от Проекта на Наредбата, като трябва ясно да се
дефинират изискванията към съдържанието на
анализа и специалистите, които ще го извършват.
Както посочихме по-рано, необходимо е да се
определят критерии, свързани с квалификация и
профил на експертите, които ще участват в
оценките на въздействие на нормативните актове.
6. По чл. 5
Коментар: В Чл. 5 от проекта е посочено, че
„Централните органи на изпълнителната власт
извършват: 1. предварителна оценка на
въздействието..., 2. последваща оценка на

Не се приема.

Отговорност
на
органите
е
да
организират извършването на ОВ.
За предлагането на по-качествени
политики е необходимо да се използва
капацитетът в администрацията и ако е
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Администрация

Бележки и предложения
въздействието...“
Този
текст
ограничава
прозрачността
и
обективността в прилагането на нормативните
актове, тъй като съставителите на конкретния
нормативен акт трябва да оценяват сами своята
дейност.
Този недостатък може да бъде преодолян, като се
добави текст, който в зависимост от въздействието
върху професионални групи, сектори, дейности и
върху обществото, предоставя правото на
граждански или професионални организации в
конкретния сектор да заявят своя интерес за
участие в процеса по извършване на оценката и
съответно да посочат техни експерти, които да
бъдат включени.

Приети/
неприети

Мотиви
необходимо той да бъде развиван.
Разпоредбите на наредбата не създават
пречки съответните органи да използват
външна експертиза, дори когато се
налага, това би било насърчавано.
Съображението за субективността при
изготвянето на ОВ: именно експертите от
администрацията най-добре познават
политиките, в чието формулиране са
участвали и те със сигурност могат да
участват в тяхното оценяване.
Механизмите
за
прозрачност
на
извършените ОВ дават възможност за
външен поглед на изводите от оценките.

Такава практика за включване на експерти от
неправителствени организации при изготвянето на
подзаконови нормативни актове не е чужда за
някои държавни органи и към настоящия момент.
Би могло, също така, да се даде възможност
заинтересованите неправителствени субекти да
изготвят
своя
самостоятелна
оценка
на
въздействието, която впоследствие да представят
и защитят при приемане на крайната оценка на
въздействие на съответния нормативен акт.
В този смисъл следва да се ревизира и текстът на
чл. 10 от Проекта на Наредбата, като се даде
възможност оценяването да се „изнесе“ и извън
органа, създал акта, като се включат организации
на бизнеса, които имат пряк досег до
приложимостта на нормативния акт. Те биха могли
най-точно и прецизно да оценят неговото бъдещо
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действие и евентуални проблеми, които биха
могли да се решат с него.
7. По чл. 6:

Не се приема.

Разпоредбата не ограничава посочените
права.
Предложеният
модел
на
организация за извършване на ОВ
предвижда задължени субекти да бъдат
съответните органи и поради тази
причина, разпоредбата предвижда на тях
да бъде оказвано съдействие.
Разпоредбата
не
ограничава
при
запитване от външни лица съответната
информация да бъде предоставена, като
се има предвид, че за това има установен
законов ред.

Не се приема.

Необходимо
е
да
се
направи
разграничение, за да бъде премахнато
всяко съмнение за стесняване на
разпоредбите на ЗНА по отношение на
обществените консултации.

Коментар: Текстът на чл. 6 от Проекта на
Наредбата ограничава правото на граждански и
професионални организации за достъп до
информация за извършване на оценки на
въздействие, в т.ч и участието им в извършване на
такива оценки.
Както вече посочихме, именно гражданските и
професионални организации са тези, които
представляват интересите на тези субекти, които
ще бъдат пряко засегнати от текстовете на
конкретния нормативен акт, следователно, тяхното
участие в предварителните и последващи оценки
на въздействието на нормативните актове трябва
да бъде задължително, за да се гарантира, че
нормативния акт ще отговаря в най-широка степен
на нуждите на лицата, чиито дейности същият
регулира.

8. По Раздел V.:
Коментар: Анализът на Камарата установи, че
текстът на Раздел V. от втория проект е променен,
в сравнение с този от първоначалния вариант, като
е изместена цялостната идея за обществени
консултации.
Раздел V. от първоначалния Проект на Наредба, а
именно
„Обществени
консултации
при
извършване на цялостна оценка на въздействието“
вече е с неясното наименование „Неформални

Неформалните
консултации
са
задължителен елемент при извършване
на цялостна ОВ. Способите за това могат
и ще бъдат най-различни, като целите от
тяхното провеждане могат да бъдат
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Бележки и предложения
консултации при извършване на цялостна оценка
на въздействието“. По този начин е създаден нов
правен институт, без обаче да е дадена негова
дефиниция, която е необходима, тъй като няма
негов аналог в съществуващото законодателство.
Докато обществените консултации са залегнали
като форма на обществен контрол в АПК и в
другите нормативни актове, регулиращи дейността
на държавните органи - съответно има натрупана
значителна съдебна практика по неговото
прилагане/неприлагане - то този институт е с
неясно съдържание, което по-скоро ще създаде
затруднения при неговото прилагане.
Освен липсата на точно определени критерии
искаме да отбележим, че той се разминава с
цялостната идея за развиване на института на
обществените консултации и при двата вида
оценка: предварителна и последваща. Същите,
очевидно вече са наречени „неформални“ и са
задължителни
единствено
за
цялостната
предварителна оценка на въздействието на
нормативните актове, но не и за последващите
оценки.
От
друга
страна,
самата
формулировка
„неформални“ дава достатъчно индикация да се
смята, че същите няма да бъдат взимани под
внимание или поне не в достатъчна степен в
сравнение с останалите оценъчни методи,
посочени в Наредбата. Възприет е принципа на
задължителност на консултациите за цялостната
предварителна проверка, но чисто текстово и
смислово е неглижирано тяхното значение.

Приети/
неприети

Мотиви
различни – събиране на данни, оценка на
възможни въздействия от предстоящо
нормативно предложение и много други.
Това е част от процеса. Важно е да бъде
ясно, че на този етап не е изработен
проект на нормативен акт.
Провеждането
на
обществените
консултации – институт на правото, който
съществува от 2008 г. предвижда те да се
провеждат на вече изготвен проект на
нормативен акт. Това е разликата с
неформалните консултации.
С новите изменения в ЗНА е предвидено
обществените
консултации
да
се
провеждат, като към проекта на акт се
приложи и съответната предварителна
ОВ, която може да бъде частична или
цялостна. Тя се прилага към проекта на
акт.
Наименованието „неформални“ има за
цел да постави разграничение от тези по
чл. 26 от ЗНА. В практика в други страни,
могат да бъдат срещнати и като
предварителни, но означават едно и
също нещо.
Притеснението за формалност в тяхното
извършване се адресира с предвидения
контрол по качеството на ОВ от
администрацията
на
Министерския
съвет.

Още веднъж бихме искали да посочим, че чл. 21,
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ал. 4 от ЗНА регламентира императивно
задължителния
характер
на
обществените
консултации, израз на който е и задължението за
публикуване
на
Портала
за
обществени
консултации на проектите на предварителни
оценки на въздействие. В този смисъл Законът за
нормативните актове установява задължение за
органите на Министерски съвет да провеждат
обществени консултации при извършване на
предварителна оценка на въздействието, без
значение дали същата е частична или цялостна
такава. В Проекта на Наредба обаче, предвиденият
законов обхват за предварителните обществени
консултации е стеснен, като те са задължителни
единствено при цялостната оценка, а при
частичната същите са предмет на самостоятелно
решение на административния орган, което би
довело единствено до техния пожелателен
характер. Опитът ни показва, че в този случай
действието им на практика ще бъде сведено до
минимум, което не съвпада с търсената цел на
промените в Закона за нормативните актове и
обсъждания втори Проект на Наредбата.
Обществените консултации са основополагащият
механизъм, създаващ необходимия набор от
условия и гаранции за упражняване правото на
участие на гражданите на Европейския съюз във
вземането на решения на национално и
наднационално ниво по всички въпроси, които
пряко или косвено ги касаят.
Независимо от начина, по който гражданите
участват в обществените консултации – лично или
като част от организации на гражданското
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Приети/
неприети

Мотиви

общество или бизнес структури те винаги имат
позитивна роля, правейки публичните институции
по-прозрачни и отчетни пред обществото и
придавайки по-голяма легитимност на решенията,
които те взимат.
9. По Раздел VI.:

Приема се по Посочените методи са утвърдени в
световната практика при извършването
Коментар: От текста на Проекта на Наредбата не принцип.
на ОВ, информация за тях е налична.
става ясно дали има официално одобрени
Техните силни и слаби страни, описание,
наръчници/методика за извършване на анализите,
начини на прилагане и препоръки за
предвидени в Раздел VI.
какви случаи са подходящи ще бъдат
Наличието на такъв тип наръчници е изключително
включени
в
ръководството
за
важно за постигане на унифициран подход при
извършване на ОВ.
извършване на оценка на въздействието на
законодателството от компетентните органи.
10. По Чл. 34, т. 1:
Предложение: В Чл. 34, т. 1 са посочени сроковете,
в които последващите оценки на въздействието на
нормативните актове трябва да се извършват.
Посоченият срок е до 5 години от влизането в сила
на конкретния нормативен акт. Считаме, че този
срок е много дълъг, особено като се има предвид,
че срокът за извършване на самата оценка (който
всъщност не е определен в Наредбата) също няма
да е кратък. В тази ситуация излиза, че последваща
оценка на въздействието на даден нормативен акт,
приет през 2016 г. може да бъде получена найрано през 2022 г., което според нас не е целта на
тези оценки.

Не се приема.

Срокът за извършване на последваща ОВ
е предвиден в ЗНА и той е 5 години.
Наредбата не би могла да предвиди друг
по-кратък срок.
Тези разпоредби обаче не ограничават
съответните органи по преценка от тяхна
страна да бъде извършена последваща
ОВ.
Предвид,
че
ОВ
е
нов
за
администрацията инструмент, след като
нейното извършване се установи като
трайна практика, всички аспекти от
процеса по извършване ще бъдат
преразгледани и подобрени.

Същите следва да се извършват своевременно, т.е.
в срок до 2 години от приемане на нормативния
акт, за да се оцени прякото влияние, което същите
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са имали в обществеността, включително и
бизнеса и чуждестранните инвестиции. В този
смисъл посочения времеви период в чл. 34, т. 1
следва да бъде намален до 2 години, като се
установи и срок за извършване на самата оценка
на въздействие на нормативните актове, който не
трябва да бъде по-дълъг от 6 месеца от възлагане
на оценяващите експерти.
По този начин разпоредбите, свързани със
сроковете за извършване на последваща оценка на
въздействието ще работят в полза на
заинтересованите страни, докато посочените сега
срокове ще обезсмислят извършването на този вид
оценка.
11. Обобщение: Оценката на въздействието е Приема се по
средство за повишаване на прозрачността, принцип.
откритостта и легитимността на вземаните
решения и възможност за поддържане на обратна
връзка на законодателните органи с техните
потребители
–
гражданите,
бизнеса,
професионални организации и др. В този смисъл,
правилата, уреждащи материята, свързана с
оценка на въздействието на нормативните актове
следва да са изготвени в съответствие именно с
потребностите на обществото, за чиито отношения
тези правила ще спомагат да бъдат все по-успешно
и качествено регулирани.
13.

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА
КАМАРА
(чрез Портала за обществени
консултации – 21.10.2016 г.,
12:19:33)

1. По чл. 4, ал. 1:

Приема се по В чл. 3 е предвидено, че ОВ се извършва
при
зачитане
на
принципа
на
Предлагаме в края на текста да се добавят думите: принцип.
съгласуваност със заинтересованите
„както и на отчитане на приетите становища и
страни, което е точно в този смисъл.
предложения
от
проведени
обществени
консултации със заинтересованите страни“.
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Мотиви: Оценката на въздействие следва да
отразява (отчита, взема предвид) всички приети за
обосновани и целесъобразни предложения на
заинтересованите страни. По този начин се
оценяват по-надеждно очакваните въздействия от
прилагане нормативните актове и се повишава
качеството на нормотворческия процес.
2. По чл. 4, ал. 2:

Не се приема.

Предлагаме думите „тази наредба“ да бъдат
заменени с израза „Закона за нормативните актове
и тази наредба“.
Мотиви: Осигуряване на по-ясна и прецизна
регламентация на процеса, последователността и
крайните резултати от проведените обществени
консултации.

3. По чл. 9

Не се приема.

Предлагаме включване на нова т. 4 със следния
текст
„4.
провеждане
на
обществени
консултации;“, като сегашната т. 4 се преномерира
на т. 5.
Мотиви: Посочените в т. 1.1.
4. По чл. 16, т. 12
В края на текста да се включи изразът „на
постъпилите и на приетите становища и
предложения, както и обосновка за неприетите
становища и предложения на заинтересованите
страни“.

Не се приема.

Наредбата предвижда да се извършват
неформални консултации в процеса по
извършване на цялостна ОВ, когато все
още не е изготвен проект на акт.
ЗНА
предвижда
провеждане
на
обществени консултации на вече
изготвения проект на акт.
В
този
смисъл
неформалните
консултации са част от начина на
извършване на ОВ и не се регулират от
ЗНА.
Разпоредбата на чл. 9 се отнася и за
двата вида ОВ – частична и цялостна. При
извършването на частична не е
задължително
провеждането
на
консултации и в тази връзка е възприет
подходът, те да бъдат регламентирани
само за цялостната ОВ.
При извършването на частична ОВ не е
задължително
провеждането
на
консултации и по тази причина няма да
са
налице
предложения
на
заинтересованите страни.

Мотиви: Посочените в т. 1.1.
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5. По чл. 17:

Приети/
неприети
Не се приема.

След думата „въздействието“ да се добави изразът
„и от проведените обществени консултации,
включително
на
приетите
становища
и
предложения на заинтересованите страни“.
Мотиви: Посочените в т. 1.1.

6. По чл. 19:

Не се приема.

Предлагаме включване на нова т. 6 със следния
текст: „6. заключения от приетата предварителна
частична оценка за въздействие, показващи, ако се
очакват, значителни последици от приемането на
нормативния акт“.
Мотиви:
Повишаване
на
качеството
и
надеждността на нормотворческия процес и
осигуряване на по-надеждна оценка на очакваните
въздействия от прилагане нормативните актове.
7. По чл. 26:

Консултационният
документ,
регламентиран в чл. 26 се изготвя преди
стартирането
на
неформалните
консултации и не е възможно да
съдържа
справка
за
постъпилите
становища и предложения.
Това задължение е включено в чл. 22,
т. 11.

Не се приема.

При извършването на частична ОВ не е
задължително
провеждането
на
консултации и по тази причина няма да
са
налице
предложения
на

Мотиви: Посочените в т. 1.1.

Предлагаме в т. 12 след думата „актове“ да се
добави изразът „включително на постъпилите и на
приетите становища и предложения, както и

Разпоредбите правят връзката между ОВ
и финансовата обосновка. Когато при
извършването на ОВ се направят изводи
или
изчисления,
необходими
за
финансовата обосновка те следва да се
включат в нея.
При частична ОВ не е задължително
провеждане на консултации. Ако такива
бъдат проведени, разпоредбата не
изключва те да бъдат взети предвид.
Чл. 19 регламентира критериите, по
които се преценява дали е необходима
цялостна ОВ.
Направеното
предложение
не
представлява критерий и по тази причина
не може да бъде включен в тази
разпоредба.

Не се приема.

Предлагаме включване на нова т. 11 със следния
текст: „11. справка за постъпилите и приети
становища и предложения, както и обосновка за
неприетите становища и предложения на
заинтересованите страни.“

8. По Прил. № 1 към чл. 16

Мотиви

42

№

Администрация

Приети/
неприети

Бележки и предложения
обосновка
за
неприетите
становища
предложения на заинтересованите страни“.

и

Мотиви
заинтересованите страни.

Мотиви: Посочените в т. 1.1.
9. По Прил. № 2 към чл. 22, ал. 1

Приема се по В т.3. от приложението е необходимо да
бъдат
посочени
основните
Предлагаме към т. 4 „ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ принцип.
заинтересовани страни и анализ на броя
ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ“ да се включи
и характера на отговорите, получени от
следният допълнителен текст:
консултацията, което е в този смисъл.
„4.1. постъпили становища и предложения на
заинтересованите страни;
4.2. приети становища и предложения;
4.3 обосновка
предложения.“

за

неприетите

становища

и

Мотиви: Посочените в т. 1.1.
14.

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА I. Общи коментари
Не се приема.
ДЕЦАТА
Национална мрежа за децата приветства
(чрез Портала за
приемането на Закона за оценка на въздействието
обществени консултации – и работата по Наредба за обхвата и методологията
21.10.2016 г., 16:13:43 и
за извършването й.
16:14:51)
В тази връзка предлагаме в методологията да
залегне принципа на прилагане на оценка на
въздействието спрямо правата на децата, както е
заложено
в
международни
споразумения,
ратифицирани от България.
Предлагаме в чл. 2 да бъде добавено:
Оценката на въздействието е инструмент за
повишаване на качеството на нормативните актове
чрез изследване на социалните, икономическите,
екологичните и други ефекти от тяхното прилагане,
включително
върху малките
и средните

Не се приема.

Въздействията върху правата на децата
са част от социалните въздействия.
Посочването в наредбата на трите
основни вида въздействия – социални,
икономически
и
екологични
е
продиктувано, както от наложената
световна практика, така и от факта, че те
са обобщаващи и съдържащи в себе са
различни видове въздействия.

Предложеното определение не изключва
децата, те са и ще бъдат разглеждани
като заинтересована страна (както и
техните законни представители), в
качеството им на граждани и при
изследването
на
социалните
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предприятия, неправителствените организации,
гражданите и на децата.

въздействия.

В чл. 16 след алинея 10 да бъде добавена нова Не се приема.
алинея 11: въздействие върху правата на децата.

Въздействията върху правата на децата
са част от социалните въздействия, които
ще бъдат изследвани при извършването
на частична ОВ, сред които са основните
човешки права, отделни социални групи
или върху обществото като цяло.
Въздействията върху правата на децата
са част от социалните въздействия, които
ще бъдат изследвани при извършването
на частична ОВ, сред които са основните
човешки права, отделни социални групи
или върху обществото като цяло.
Въздействията върху правата на децата
са част от социалните въздействия, които
ще бъдат изследвани при извършването
на частична ОВ, сред които са основните
човешки права, отделни социални групи
или върху обществото като цяло.

В чл. 19 да бъде добавено към алинея 2: възможни Не се приема.
негативни въздействия върху основните човешки
права, върху отделни социални групи, децата или
върху обществото като цяло.

Предлагаме след Чл. 30 и 31 да бъде добавен нов Не се приема.
Чл. 32, отговарящ на препоръките на Комитета за
правата на децата на ООН: макроикономическите
и фискалните политики и програми могат да имат
индиректно влияние върху децата, техните
родители и настойници. Поради това трябва да се
провежда оценка на въздействието върху всички
програми, включително и макроикономически и
фискални, за да не подкопават те спазването на
правата на децата.
Оценката на въздействието трябва да се базира на:
1. Резултатите от целенасочени консултации с
деца, неправителствени организации, институции
работещи с деца
2. Броят на децата, които ще бъдат пряко или
косвено засегнати от нормативния акт
3. Спазването правата на децата
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