ДО
Г-Н ИСКРЕН ИВАНОВ
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В
ДИРЕКЦИЯ „МОДЕРНИЗАЦИЯ
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА “
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
В рамките на обявената обществена консултация на предложените изменения и
допълнения в Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието (НОМИОВ/Наредбата), бихме желали да направим следните коментари и
предложения:

І. Относно предложеното изменение на чл. 37, ал. 2, т. 2 от Наредбата
Считаме, че наличието на отделен критерий „постигане на целите“ е излишно
и въпросите, изследвани в него следва да бъдат включени към критерия
„ефективност“.
Сегашното положение води до нарушаване на логиката на информацията и анализа,
които трябва да бъдат „разкъсани“ между двете отделни графи. Впрочем, такъв е
подходът на Европейската комисия (ЕК), която в Насоките за по-добро регулиране от
2017 г. определя 5 критерия за извършването на последващо оценяване: ефективност,
ефикасност, релевантност, съгласуваност и добавена стойност от намесата на ниво
Европейски съюз (ЕС) 1 . Според Инструмент 47 от Инструментариума за по-добро
регулиране към Насоките 2 , типичният обхват на критерия „ефективност“ включва
отговор на следните въпроси:
Какви са (качествените и количествените) ефекти от интервенцията?
До каква степен наблюдаваните ефекти са свързани с интервенцията?
До каква степен наблюдаваните ефекти са следствие от интервенцията?
До каква степен факторите, влияещи върху постигнатите резултати могат да
бъдат свързани с интервенцията на ЕС?

ІІ. По предложените изменения в чл. 37, ал. 5, т. 1 от Наредбата
Практиката показва, че методите за изследване чрез контролни групи засега имат
най-слаб потенциал за получаване на резултати, не само защото са сравнително потрудни за организиране от страна на извършващия оценка на въздействието (ОВ), но и
поради все още относително ниската заинтересованост и ангажираност на различните
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групи засегнати страни, които се наблюдават при провеждането на обществените
консултации.
В тази връзка, считаме, че мястото им не е на първо място сред методите.

ІІІ. По предложените изменения в чл. 37, ал. 5, т. 2 и 3 от Наредбата
Изброени са редица методи за извършване на последваща оценка на въздействието,
но остава неясно какво точно включват те. В предходния вариант на текста, а и в точки
1 и 4 на настоящото предложение към всеки посочен метод е дадено кратко описание
какво съдържа той. И докато „наблюдение на изпълнението“ е очевидно метод прилаган
често и познат на администрацията, останалите методи по т. 2 и 3 не могат да бъдат лесно
намерени като инструменти и установено тяхното съдържание.
Предлагаме, текстовете да бъдат детайлизирани в тази насока, така че да няма
съмнение какво е съдържанието на отделните методи.

ІV. Във връзка с отпадналите поради неприложимост към последващата ОВ
методи
Предвид дефицита на количествени данни, събирани и обобщавани от българската
администрация, мултикритерийният анализ е един от най-често прилаганите методи,
който работи ефективно както при предварителни, така и при последващи оценки на
въздействието.
Считаме, че мултикритерийният анализ следва да бъде сред изрично
споменатите (основни) методи за извършване на последваща ОВ.

V. По предложенията за изменение на Приложение № 1 към чл. 16
1. По новата т. 5 Сравняване на вариантите
В таблицата се появява нов критерий – „риск за прилагане“, неуреден и необяснен
до този момент никъде. Според нас, този дефицит следва да бъде отстранен с неговото
ясно описание.
2. По новата т. 6 Избор на препоръчителен вариант
Тези промени, а и начинът, по който е изготвена ОВ към предложенията за
изменения и допълнения на НОМИОВ предполагат разработването на множество
варианти за разрешаването на всеки отделен идентифициран проблем.
Вероятно идеята на подобен подход е да дисциплинира изготвящите ОВ и да им
наложи максимална конкретност и точност при описанията на варианти и като
непосредствено следствие от това – при оценяването на техните въздействия. По никакъв
начин не оспорваме необходимостта от подобно дисциплиниране.
Считаме, обаче, че този подход е погрешен и не следва да бъде въвеждан в
практиката по изготвяне на ОВ по следните причини:
1) От методологическа гледна точка подобно „роене“ на варианти е неправилно.
Основният критерий, по който се разграничават различните варианти е подход или
инструмент за интервенция. В този смисъл различаваме класическите „без действие“,
„регулаторен” и „нерегулаторен“ вариант. Всякакви вариации на формите и

съдържанието на предложенията за разрешаване на идентифицираните предложения
следва да бъдат квалифицирани и разглеждани като подварианти или като отделни мерки
в рамките на варианта. Дори и при тази хипотеза, не следва да се прекалява с броя
включени в доклада с ОВ подварианти/мерки, доколкото това неизбежно би се отразило
върху задълбочеността на тяхното представяне и съответно изследването на
въздействията им. Накрая, следва да се избягва съчетаването на отделни елементи или
подварианти на различни варианти в един общ предпочитан вариант, който на базата на
анализа в ОВ да заимства най-доброто от отделните варианти. Това затруднява оценката
на въздействието на предпочитания вариант спрямо базисния сценарий, който се
изгражда като проекция при избора на нулевия вариант, който чертае развитието на
текущото положение без никаква външна намеса.
Според Насоките за по-добро регулиране3 и Инструмент 17 от Инструментариума
за по-добро регулиране от 2017 г.4, водещият принцип при разработването на вариантите
трябва да бъде дали и как определена мярка може да повлияе двигателите на проблема и
да промени релевантното поведение по начин, който би довел до постигане на желаните
цели. Докладът с ОВ следва да показва ясната логика между проблемите, целите и
разглежданите варианти. В процеса на формулиране на варианти трябва да бъде
разгледан максимално широк кръг от алтернативни варианти, който впоследствие да
бъде ограничен до най-приложимите. Изрично е подчертано, че докладът с ОВ не следва
да включва подробна информация за този процес, а да се съсредоточи върху детайлното
разработване на финалния списък с варианти, включително по какъв начин ще бъдат
приложени, мониторирани и приведени в изпълнение, от кого, в какви срокове и дали
допълнителни действия биха били необходими за гарантирането на ефективно прилагане
(например действия по само- или ко-регулиране). Освен това следва да бъде
предоставена достатъчно конкретна информация за съдържанието на варианта по
същество. Препоръчително е вариантите да бъдат изразени и по начин, представящ
конкретните действия, които ще следва да бъдат предприети от отделните
заинтересовани страни.
2) От прагматична гледна точка, „роенето“ на варианти е предпоставка за
объркване и затрудняване на четящия. Това е ясно илюстрирано от приложената към
настоящия проект за изменение и допълнение на НОМИОВ предварителна оценка на
въздействието, където човек е принуден да прескача от една част в друга на ОВ, за да
разбере до кой извод по какъв начин е достигнато. Това напълно противоречи на
логиката на ОВ, да дава ясен, лесен за разбиране от неспециалисти отговор на въпроса
за обективно най-добрия начин за разрешаване на даден проблем
3) От практическа гледна точка, основното и най-важно предназначение на всяка
ОВ е да информира процеса на вземането на решения като максимално подпомогне
техните автори и им препоръча един единствен, безспорен и солиден откъм
доказателствена обезпеченост вариант за действие. Много често този процес се развива
в условията на дефицит на време, при който на вземащите решения им е необходимо
буквално с един поглед, с прочит на последния ред от резюмето на оценката да се
ориентират и да видят кой е препоръчаният им от експертите и доказателствата вариант.
Подобно нещо при действие на разглежданото предложение, което на практика означава
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обединяване на поредица от оценки на въздействието в една с множество проблеми,
множество техни двигатели, множество цели, множество варианти, въздействия, рискове
и т.н. би било невъзможно.
4) Не на последно място, разглеждането на множество отделни варианти за
разрешаването на всеки отделен проблем може да доведе до ситуация, в която отделните
препоръчителни варианти са несъгласувани или влизат в директно противоречие
помежду си.

VІ. По отношение на въвеждането на термините „засегнати страни (в рамките
на процеса по извършване на частичната предварителна частична оценка на
въздействието)“ и „заинтересовани страни (при обществените консултации по чл.
26 от Закона за нормативните актове)“:
Не става съвсем ясно каква е идеята на предложеното разграничаване на
терминологията. По принцип, „засегнатите“ страни е по-тясното понятие, което по
дефиниция е включено в „заинтересованите“ страни. В „засегнатите страни“ обикновено
се включват директните адресати, както и индиректно и потенциално повлияните от
предлаганата интервенция лица. В групата на „заинтересованите страните“ влизат също
лицата, които без да са пряко или косвено повлияни имат интерес или влияние в сферата
на интервенцията, както и тези без чието съдействие тя не би могла да бъде осъществена,
тези с високо експертно познание в сферата на намеса и накрая – обществото като цяло.
Според новото обяснение към т. 3 от Приложение № 1 към чл. 16:
„Посочете всички потенциални засегнати (в рамките на процеса по извършване
на частичната предварителна оценка на въздействието) и заинтересовани страни (при
обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в
дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи/общини и др.)“
Така дадено описанието, не става ясно каква е визираната разлика между двете
групи.
В контекста на дадените от нас определения за „засегнати“ и „заинтересовани“
страни, смятаме, че въвеждането на подобно ограничение на обхвата на консултациите
в рамките на процеса по извършване на ОВ е неподходящо разрешение. Към настоящия
момент използването на консултациите като инструмент, както за получаване на
допълнителна информация, така и за постигане на прозрачност в процеса по вземане на
решения е на по-скоро ниско ниво. Администрацията в общия случай не проявява
достатъчен интерес да ангажира гражданите в процесите по вземане на решения. С оглед
досегашните практики, подобно разграничение на формулировките ще доведе до
максимално стеснително тълкуване на обхвата им.
В тази връзка, предлагаме, НОМИОВ да продължи да говори само за
„заинтересовани страни“, а в т. 3 от Приложение № 1 към чл. 16 като
методологическа помощ да бъдат включени „Шестте теста“ за идентифициране на
заинтересованите страни на ЕК, а именно:
1) Кой е директно засегнат?
2) Кой е индиректно засегнат?
3) Кой е потенциално засегнат?

4) Чие съдействие е необходимо, за да бъде интервенцията успешна?
5) Кой има задълбочени познания в сферата?
6) Кой друг ще прояви интерес към темата?
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