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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Наредба за обхвата и методологията за извършване на
оценка на въздействието. Приемането на наредбата е предвидено в чл. 19, ал. 4 от Закона
за нормативните актове (ЗНА).
Наредбата има за цел да детайлизира предвидената в ЗНА (ДВ, бр. 34 от 03 май
2016 г.) уредба на оценката на въздействието като инструмент за подобряване на
качеството на нормативните актове от компетентността на Министерския съвет.
Предложеният проект на наредба определя обхвата и методологията за извършване
както на предварителна, така и на последваща оценка на въздействието. Наредбата урежда
и двата вида предварителна оценка на въздействието – частична и цялостна.
Наредбата също определя образците на частичната предварителна оценка на
въздействието и на консултационния документ, който следва де се използва при
провеждането на обществените консултации, част от процеса по извършване на цялостна
предварителна оценка на въздействието.
Наредбата предвижда в законодателната и оперативната програма да се съдържат
изготвените частичните оценки на въздействие на актовете, включени в програмите, както
и информация за това дали по тези актове е необходимо извършване на цялостна оценка.
Предвидено е частична оценка да се извършва на всеки проект на закон, кодекс или
подзаконов нормативен акт на Министерския съвет и да не се извършва, в случай че на
съответния проект на нормативен акт е изготвена цялостна оценка на въздействието.
Извършването на частична оценка на въздействието предшества, включването на
съответния нормативен акт в законодателната и/или оперативната програма на
Министерския съвет.
Предвидено е частичната предварителна оценка на въздействието да има следното
минимално съдържание:
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1. описание на проблема или въпросите, които оправдават действието от страна на
държавните органи;
2. целите на предложеното действие от страна на държавните органи по конкретен
и измерим начин, с ясен времеви график за постигане на целта;
3. идентифицираните възможни решения, които ще се разгледат при изготвянето на
законопроекта, включвайки поне една не-регулаторна опция и една опция, базирана на
изпълнението като алтернатива на конкретен и специфичен нормативен акт;
4. качествено описание на всички значителни потенциални икономически,
социални и екологични ползи в резултат на предприемане на действието;
5. качествено описание на всички значителни потенциални икономически,
социални и екологични разходи в резултат на предприемане на действието, посочвайки
дали разходите ще имат малък или голям ефект и кои ще са засегнатите страни;
6. оценка дали административният товар ще се увеличи или намали;
7. оценка дали предложението ще изисква стандартна или пълна ОВ;
8. обобщение на основните въпроси за консултация, идентифициране на основните
заинтересовани страни, които ще бъдат засегнати и посочване на планирания график за
консултации;
9. подпис на отговорното лице, удостоверяващо че оценката на въздействието
аргументирано представя вероятните ефекти от предложеното действие;
10. приемането
законодателство.

на

нормативния

акт

предвидено

ли

е

в

европейското

Съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове, акцент в наредбата е
поставен и върху цялостната предварителната оценка на въздействието. Наредбата
определя и основните инструменти при нейното извършване за измерване на основните
евентуални бъдещи въздействия от прилагането на съответните актове. Определянето на
основните инструменти има за цел да установи унифицирана практика относно
минималното съдържание на извършените оценки на въздействието и да улесни
съгласуването на оценките от администрацията на Министерския съвет.
Основните инструменти при извършването на цялостна предварителна оценка на
въздействието са:
-

оценката на въздействието върху малките и средни предприятия (МСП - тест);

-

анализ разходи – ползи;

-

стандартен модел на разходите;

-

мултикритериен анализ.

Всеки от инструментите постига различни цели и се използва за изчисление на
различни видове стойности, съобразно вида на проблема, който се решава, поставените
цели, вида на акта и др.
Наредбата предвижда цялостната предварителна оценка на въздействието да
съдържа най-малко:
1. описание на проблема или въпросите, които се уреждат с проекта на нормативен
акт;
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2. изброяване на заинтересованите страни – обект на регулираните обществени
отношения;
3. изброяване на целите, които се поставят при регулирането на обществените
отношения с проекта на нормативен акт;
4. изброяване и описание на възможни регулаторни и нерегулаторни варианти за
постигане на заложените цели;
5. количествено измерение на всички значителни икономически, социални и
екологични въздействия, водещи до директни ползи за бизнеса, негови отделни сектори
и/или групи търговци за една година в лева и/или други мерни единици, позволяващи
съпоставяне за всеки вариант по т. 3;
6. количествено измерение на всички значителни икономически, социални и
екологични въздействия, водещи до директни разходи за бизнеса, негови отделни сектори
и/или групи търговци за една година в лева и/или други мерни единици, позволяващи
съпоставяне за всеки вариант по т. 3;
7. изчисление на промяната на административната тежест по отношение на
засегнатите страни за всеки от вариантите по т. 3;
8. описание на разходите и ползите на всяка от заинтересованите страни за всеки от
вариантите по т. 3;
9. сравнение на вариантите въз основа на изчисленията и данните по т.5-8;
10. препоръчителен вариант и обосновка към него, базиран на експертна преценка
въз основа на сравнението на вариантите;
11. oбобщение на резултатите от проведените обществени консултации по чл. 23,
ал. 4;
11. препоръчителен срок за извършване на последваща оценка на въздействието;
12. подпис на длъжностно лице, удостоверяващо че оценката на въздействието
аргументирано представя вероятните въздействия от разгледаните варианти.
Наред с инструментите за извършване на цялостна предварителна оценка на
въздействието, наредбата включва и разпоредби относно провеждането на обществените
консултации по време на процеса на извършване на оценката. Предвидено е те да се
провеждат на Портала за обществени консултации, както и съгласно спецификата на
актовете да се избират и други подходящите форми за провеждане на обществени
консултации. Наредбата определя и минималното съдържание на консултационния
документ, както следва:
-

основна информация за обществената консултация;

-

въведение;

-

цели на консултацията;

-

консултационен процес;

-

причини за срок на обществената консултация, по-кратък от 30 дни;

-

съответствие със Стандартите за провеждане на обществени консултации;

-

релевантни документи и нормативни актове;

-

описание на предложението;
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-

въпроси за обсъждане;

-

документи, съпътстващи обществената консултация.

Наредбата определя и общата уредба за извършване на последваща оценка на
въздействието.
Проектът на наредба не налага необходимост от допълнителни бюджетни средства
за нейното изпълнение. Прилагането на разпоредбите на акта няма да окаже пряко и/или
косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е представена финансова
обосновка съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква "б" от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
С проекта на постановление и с проекта на наредба не се въвеждат норми на
правото на Европейския съюз.
Проектът на акт е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 и ал. 6 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като направените
бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка.
Проектът на наредба заедно с доклада към него е публикуван на Портала за
обществени консултации за срок от 30 дни, като постъпилите бележки и коментари са
отразени в справката.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам
Министерският съвет да приеме приложения проект на Постановление на Министерския
съвет за приемане на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО КОАЛИЦИОННА ПОЛИТИКА И
ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ И
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
(Румяна Бъчварова)
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