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ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на
Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, представям на Вашето внимание проект на Решение на
Министерския съвет за одобряване на Ръководство за извършване на последваща оценка
на въздействието.
Оценката на въздействието на нормативните актове е инструмент за подпомагане
на процеса по вземане на решения при спазване на устойчивост на политиките чрез
прилагане на аналитични подходи за изследване на възможните икономически, социални,
екологични и други последици, както и на разходите, ползите и рисковете от различни
варианти на действие за разрешаване на съществуващи проблеми. Оценката на
въздействието е в основата на доброто регулиране и управление и следва да гарантира, че
процесът на вземане на решения и приемане на законодателство се базира на
доказателства и данни, събрани и анализирани по ясни правила, при спазване на стандарти
за прозрачност, обоснованост и предвидимост, с привличане и активно участие на
заинтересованите страни.
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В Република България оценката на въздействието е въведена на нормативно ниво
през 2016 г. в Закона за нормативните актове (ЗНА), Наредбата за обхвата и методологията
за извършване на оценка на въздействието (НОМИОВ) и в Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА).
В периода 2016-2019 г., при действието на новата уредба, бяха констатирани
конкретни практически и методологически предизвикателства при извършване на
предварителните оценки на въздействието в рамките на администрацията. За
преодоляване на тези затруднения с Решение № 728 от 5 декември 2019 г. на
Министерския съвет беше одобрено Ръководство за извършване на предварителна оценка
на въздействието. Ръководството отразява препоръките за по-добро регулиране на
Европейската комисия, съдържа ясни практически насоки за събиране, структуриране и
представяне на информацията и органите на изпълнителната власт могат и се препоръчва
да го използват при извършването на предварителни оценки на въздействието, съгласно
изискванията на ЗНА, НОМИОВ и на УПМСНА.
През 2020 г., в резултат на анализ на съответствието на наложената вече
административна практика с наличната методологическа и подзаконова нормативна рамка
на оценката на въздействието, беше констатирана допълнителна необходимост от
промени в НОМИОВ в няколко основни насоки, а именно: оптимизиране на
функционалността и приложимостта на Приложение № 1 към чл. 16 от НОМИОВ
(Образец за частична предварителна оценка на въздействието), на Приложение № 2 към
чл.22, ал. 1 от НОМИОВ (Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието)
и на Приложение № 3 към чл. 26 от НОМИОВ (образец на консултационен документ),
както и създаване на по-ясни и практически приложими правила за извършване на
последваща оценка на въздействието. За целта бяха направени необходимите промени в
образеца за частична предварителна оценка на въздействието, на резюме на цялостна
предварителна оценка на въздействието и на консултационен документ в НОМИОВ (обн.
ДВ, бр. 84 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.). Също така в помощ на администрациите, на
свое заседание на 3 септември 2020 г. Съветът за административната реформа (САР)
одобри и образец на доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието,
съобразен с изискванията на ЗНА, НОМИОВ и отразяващ препоръките от Ръководството
за извършване на предварителна оценка на въздействието.
Основните очаквани резултати от извършените промени с практическа насоченост
на ниво НОМИОВ и предприетите допълнителни мерки от САР са свързани с реалното
утвърждаване на практиката в администрацията по извършване на оценка на
въздействието като основен инструмент за вземане на управленски решения.
С цитираното изменение на НОМИОВ (обн. ДВ, бр. 84 от 2020 г., в сила от
01.01.2021г.) беше прецизирана и основната част от разпоредбите на Глава трета
„Извършване на последваща оценка на въздействието“, така че уредбата да съответства на
конкретните практически нужди на администрацията и същевременно да отговаря и на
стандартите в Методиката за последваща оценка на въздействието, създадена от
Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Кралство Нидерландия
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по инициатива на българския Институт по публична администрация. По този начин беше
утвърдена нормативната рамка за извършване на последваща оценка на въздействието на
нормативни актове.
Като следваща естествена стъпка в развитието на системата за извършване на
оценка на въздействието е приемането на необходимата методологическа рамка.
В тази насока е предложеният проект на Ръководство за извършване на последваща
оценка на въздействието, чиято цел е, както самостоятелно, така и като елемент от
методологическата рамка на оценката на въздействието, да подпомага в максимална
степен експертите в администрацията, които изследват прилагането на нормативните
актове и предлагат промени в тях. Ръководството ще бъде първият официално одобрен
методологически документ за извършване на последваща оценка на въздействие, което от
своя страна ще доведе до унифициране на административната практика.
Представеният на Вашето внимание проект на Ръководство за извършване на
последваща оценка на въздействието е предназначен предимно за служителите в
централната администрация, които участват в изследването на резултатите от прилагането
на нормативните актове в изпълнение на изискванията на ЗНА за извършване на
последваща оценка на въздействието на органите, в чиято компетентност е изпълнението
на закони, кодекси и подзаконови нормативни актове на Министерския съвет.
Ръководството би било полезно и приложимо в пълен обем и при изследване на
резултатите от прилагането на нормативните актове, издавани от министрите и
колегиалните органи извън изпълнителната власт, при осъществяването на местното
самоуправление и издаваните нормативни актове от общинските съвети и различни
ненормативни актове и документи, предписващи определено поведение на техни адресати
или обективиращи определени политики.
Предложеният проект на ръководство отразява напълно разпоредбите на ЗНА,
НОМИОВ, УПМСНА и е в пълен синхрон с Ръководството за предварителна оценка на
въздействието.
Предложеният проект на решение не налага разходването на допълнителни
финансови средства. Към проекта на решение е изготвена и приложена финансова
обосновка, съгласно образеца по приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предвид
това, че не води до въздействие върху държавния бюджет.
Приемането на предложения проект на решение не налага да бъде изготвена
справка за съответствие с европейското право, тъй като с материята, която засяга актът,
не се хармонизират актове на Европейския съюз.
Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът на решение с
приложението към него и заедно с проекта на доклад са публикувани на Портала за
обществени консултации на Министерския съвет със срок за обсъждане 30 дни. За
получените становища в рамките на обществената консултация е приложена съответната
справка (Приложение № 3).
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Проектът на решение е съгласуван в съответствие с чл. 32 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки и
предложения са отразени, съгласно приложената справка (Приложение № 4).

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
приеме решение, с което да одобри Ръководство за извършване на последваща оценка на
въздействието.

Приложения:
1. Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Ръководство за
извършване на последваща оценка на въздействието;
2. Проект на Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието;
3. Справка за становищата, получени в рамките на обществените консултации;
4. Справка за становищата, получени в рамките на съгласуването по чл. 32 от
УПМСНА.
5. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване.

С уважение,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(Томислав Дончев)
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