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ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на
Ръководство за извършване на предварителна 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 предварителна
оценка на въздействието.
Оценката на въздействието 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 и при спазване на стандарти за прозрачност, обоснованост и
предвидимост с привличане и активно участие на заинтересованите страни.

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 940-26-22

В Република България въвеждането на оценката на въздействието е предвидено в
Стратегията за развитие на държавната администрация (2014 – 2020), приета с Решение
№140 на Министерския съвет от 17.03.2014 г. За ускоряване на процеса по въвеждане на
оценката на въздействието като инструмент за вземане на управленски решения и в
изпълнение на стратегията, с Решение № 549 на Министерския съвет от 25.07.2014 г., е
одобрено Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството,
предназначено основно за представителите на администрацията на централно и местно
ниво, които извършват такива оценки. Ръководството съдържа ключовите аналитични
стъпки и етапите на оценката на въздействието, без да разделя оценката на частична и
цялостна, като основната му цел е систематизиране на познанията и създаване на
практически умения за извършване на оценка на въздействието.
Заедно с необходимостта от натрупване и систематизиране на практическите
знания и умения за извършване на оценка на въздействието, още в начален етап от
изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация (2014 – 2020) е
констатирана и необходимостта от създаване на нормативна рамка за функционирането на
системата за оценка на въздействието и утвърждаването ѝ като ефективен инструмент за
вземане на решения. Въз основа на резултатите от проучванията сред администрацията
относно съществуващите проблеми и пречки изготвяните оценки на въздействието да са с
необходимото качество и да имат реален принос за информирано вземане на управленски
решения, през 2015 г. бе изготвена и одобрена от Съвета за административната реформа
Концепция за практическо въвеждане на оценката на въздействието на законодателството
в нормотворческия процес на Народното събрание и Министерския съвет на Република
България. Въпросният документ предвижда създаването на нормативна рамка като
гаранция за устойчивост на процесите и утвърждаване на практиката по извършване на
оценка на въздействието. В изпълнение на концепцията са извършени и съответните
промени в Закона за нормативните актове – ЗНА (обн., ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г., в сила
от 4 ноември 2016г.), в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация (изм. и доп., ПМС № 301 от 2016 г.), а наред с това е приета Наредба за
обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието – НОМИОВ (ПМС №
301 от 2016 г.).
В периода 2016 - 2019 г., при наличието на действаща нормативна уредба на
оценката на въздействието, конкретно в работата на администрацията се наблюдава
постепенно надграждане на знанията и практическите умения за извършване на оценка на
въздействието. Стремежът на всички служители, ангажирани в процесите, е да се
извършват оценки на въздействието, които отговарят на минималните изисквания за
съдържание, да са изготвени при спазване на процедурните стъпки, с ефективно и
законосъобразно проведени обществени консултации.
По данни от годишните доклади за оценката на въздействието (изготвяни на
основание чл. 77б, ал. 1, т. 13 от УПМСНА), въпреки натрупания опит на експертите за
изготвяне основно на частични предварителни оценки на въздействието и съобразяването
с нормативните изисквания за съдържанието им, налице са конкретни проблеми, които
оказват негативно въздействие не само върху процесите по въвеждането на оценката на
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въздействието като инструмент за вземане на решения, но и на нормотворческия процес
като цяло:
1.
Изготвят се частични предварителни оценки, при които преобладават
изложения с характера на описание, оформено не като представяне на проблемите и
анализ на възможните варианти за решаването им, а като мотиви за избора на определен
предварително вариант (най-често с предприемане на нормативна намеса). При
констатирани подобни недостатъци в съдържанието на оценката, най-често са налице и
нарушения на процедурните стъпки, например частичната предварителна оценка на
въздействието e изготвена след проекта на нормативен акт, а съдържанието ѝ повтаря
мотивите към проекта.
2.
Изготвят се частични предварителни оценки, които съдържат предложения
за решаване на проблеми с голяма обществена значимост, без да са подкрепени с
необходимите статистически данни, специализирани анализи и съобразяване с политики,
като по този начин се допуска предлагането и приемането на управленски решения,
базирани на предположения и в несъответствие с водената в една или в няколко области
политика.
3.
Изготвят се частични предварителни оценки, без да се идентифицират
всички заинтересовани и засегнати страни, което води до непълнота на анализите по
отношение на очакваните ефекти при избора на определен вариант за решаване на
проблем и до приемане на предложения, които въвеждат необоснована административна
и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса, включително за микро-, малките и
средните предприятия (МСП), както и до неефективност на обществените консултации.
4.
Изготвят се частични предварителни оценки и проекти на нормативни
актове, за които се провеждат обществени консултации в съкратени срокове, без да са
налице ясни основания и необходимост от съкращаване на нормативно установените
срокове.
5.
При необходимост от транспониране на европейско законодателство се
изготвят частични предварителни оценки, които не съдържат реален анализ на
проблемите и възможните варианти за решаване и постигане на съответствие на
националната уредба с европейските стандарти, а се възприема за единствено приложим
подход предприемането на нормативна намеса, което води в определени случаи до
неправилно транспониране и постоянна необходимост от допълнителни нормативи
промени, целящи синхронизиране с правото на ЕС.
По отношение на изготвяните цялостни предварителни оценки на въздействието се
наблюдават несъвършенства, сходни с несъвършенствата, констатирани при частичните
предварителни оценки на въздействието. Допълнително при цялостните оценки на
въздействието са налице често и:
1. Формален подход при преценката на необходимостта за извършване на цялостна
оценка на въздействието.
2. Разглеждане на проблемите и вариантите за решаването им извън контекста на
приложимите политики, както и без да се отчитат утвърдени стандарти и добри практики
за събиране, анализ и представяне на информацията.
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3. Смесване на проблеми с причини и следствия.
4. Неясно формулиране на цели и прилагане на формални критерии за мониторинг
и оценка на резултатите.
5. Стесняване на кръга на заинтересованите и засегнатите страни.
6. Формално прилагане на чл. 29 от НОМИОВ.
7. Недостатъчно разбиране и използване на обществените консултации във всички
етапи на изготвяне на оценката на въздействието.
8. Недостатъчно разбиране и липса на опит при избора и прилагане на различни
аналитични методи.
С цел преодоляване на затрудненията и елиминиране на изброените
несъвършенства при изготвянето на предварителни оценки на въздействието е направено
проучване сред експертите, ангажирани в процесите по изготвяне и съгласуване на
оценките. Проучването показа, че е налице необходимата нормативна база за
функционирането на системата за оценка на въздействието и утвърждаването ѝ като
ефективен инструмент за вземане на решения. След измененията от 2016 г. ЗНА
предвижда оценка на въздействието да се извършва за проектите на закони и кодекси и на
проектите на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет, като разграничи
хипотезите на предварителна и последваща, частична и цялостна оценка на въздействието.
Етапите и редът за извършване, както и съдържанието на оценките на въздействието, са
уредени в НОМИОВ.
Наличието на подробна уредба (на ниво закон и в НОМИОВ) на видовете оценки,
както и на специфичните изисквания за извършването им, дават необходимата яснота и
последователност на процесите още при идентифициране на проблемите и разглеждането
на вариантите за решаването им. Приложените към НОМИОВ формуляри на частична
предварителна оценка на въздействието и на резюме на цялостна оценка на въздействието,
както и определеното минимално съдържание на доклада към цялостната оценка на
въздействието, задават необходимия стандарт по отношение на структурата на
изложението в оценките, минималното им съдържание и представяне на събраната
аналитична информация. Налице са обаче конкретни практически затруднения, които
експертите срещат при изпълнение на изискванията за съдържание на предварителните
оценки, както и при отразяване на препоръките за подобряване на качеството и пълнотата
им. Тези затруднения водят до системно допускане на изброените по-горе несъвършенства
при извършване на двата вида предварителни оценки на въздействието. Затрудненията са
свързани основно с неясноти и липса на практически опит за събиране и структуриране на
аналитична информация и данни при идентифициране и представяне на проблемите, както
и при формулирането на варианти за решаването им с ясни критерии за оценка на
ефективността. Използването на действащото Ръководство за изготвяне на оценка на
въздействието на законодателството (което разглежда оценката на въздействието общо,
без да я разделя на частична и цялостна за разлика от уредбата в ЗНА), оказваната
методическа помощ от дирекция „Модернизация на администрацията“ по съдържанието
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и структурирането на информацията в оценките, както и предприетите стъпки за
установяването на неформална комуникация и укрепване на мрежата от експерти,
ангажирани в процесите по извършване на оценка на въздействието, не допринасят
достатъчно за отстраняване на тези несъвършенства и за подобряване на качеството на
предварителните оценки на въздействието.
С цел отстраняване на неяснотите и преодоляване на несъвършенствата е
необходимо заедно с действащата уредба да бъде въведено в употреба ново Ръководство
за извършване на предварителна оценка на въздействието, което да съответства на
разпоредбите на ЗНА и НОМИОВ, да отразява препоръките за по-добро регулиране на
Европейската комисия и да съдържа ясни практически насоки за събиране, структуриране
и представяне на информацията при извършване на предварителни оценки на
въздействието. Наличието на такова ръководство за извършване на частични
предварителни оценки на въздействието и на цялостни предварителни оценки на
въздействието ще съдейства в максимална степен за преодоляване на практическите
затруднения, срещани от експертите в хода на извършване на оценките и ще гарантира, че
извършването на предварителна оценка на въздействието подпомага реално 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.
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 заедно с
проекта на доклад е публикуван на Портала за обществени консултации на Министерския
съвет със срок за обсъждане 30 дни.
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.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид изложеното и на основание чл. 9, ал. 4 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
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приеме решение, с което да одобри Ръководство за извършване на предварителна оценка на
въздействието.
Приложения:
1. Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Ръководство за
извършване на предварителна оценка на въздействието;
2. Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието.

С уважение,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(Томислав Дончев)
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