Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО*
* Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката
Институция:
Администрация на Министерския съвет

Нормативен акт: Наредба за обхвата и
методологията за извършване на
оценка на въздействието

За включване в оперативната програма Дата: 12 август 2016 г.
на Министерския съвет за периода:
01 юли – 31 декември 2016 г.
Контакт за въпроси: Искрен Иванов

Телефон: 02/940 20 93

1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които оправдават нормативната промяна.
Липсва обща унифицирана рамка за обхвата и методологията за
извършване на оценка на въздействието.
Институтът на оценката на въздействието все още е нов (влиза в сила на
04 ноември 2016 г.) и поради тази причина липсва необходимата рамка, която да
определи обхвата, минималното съдържание и методологията за извършване на
оценка на въздействието.
Липсата на обща унифицирана рамка за обхвата и методологията за
извършване на оценка на въздействието обуславя други две предизвикателства,
които следва да бъдат преодолени, за да бъде изграден ясен и обективен процес по
извършване на оценка на въздействието:
- установяване на обективно минималното съдържание и качество на
извършените оценки на въздействието;
- осигуряване на необходимата основа за обективен качествен контрол при
съгласуването на извършените предварителни оценки на въздействието от
страна на администрацията на Министерския съвет.
1.2. Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа
и др.)
Законовата уредбата, регламентираща извършването на оценка на
въздействието е нова (ДВ, бр. 34 от 03 май 2016 г.) и все още не е влязла в сила (това
предстои да се случи на 04 ноември 2016 г.). В този смисъл съществуваща
нормативна уредба относно начина на извършване на оценка на въздействието няма
и не съществуват проблеми по неговото прилагане. Обстоятелството, налагащо
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приемането на наредбата е установеното в чл. 19, ал. 4 от Закона за нормативните
актове задължение за определяне на обхвата и методологията за извършване на
оценка на въздействието.
Не е възможно проблемът да бъде разрешен в съществуващото
законодателство, тъй като такава уредба няма. Следващи организационни и
технологични мерки ще бъдат необходими, но те ще бъдат съпътстващи, тъй като
само нормативен акт може да установи трайни и унифицирани правила за поведение
от страна на задължените администрации и по този начин ще бъде улеснена
работата по предвиденото в ЗНА съгласуване на предварителните оценки на
въздействието от администрацията на Министерския съвет.
1.3. Посочете дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието е изцяло нов нормативен акт и не са изготвяни съответни последващи
оценки на въздействието.
На заседанието си на 17 април 2015 г. Съветът за административната реформа
одобри Концепция за практическо въвеждане на оценката на въздействието на
законодателството в нормотворческия процес на Народното събрание и
Министерския съвет на Република България. Концепцията определи общата рамка и
детайлизира не малка част от обхвата и съдържанието на оценката на въздействието.
Предвид факта, че по правило законът урежда трайно обществените отношения,
неговите разпоредби са по-кратки. Именно поради тази причина е преценено да
бъде разработена наредба, която да обхване по-пълно предвиденото в концепция
съдържание на оценката на въздействието.
2. Цели: Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по
конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
1. Осигуряване на унифициран подход за извършване на оценка на
въздействието на съставителите на нормативни актове от компетентността на
Министерския съвет.
2. Осигуряване на унифицирани правила, съобразно които да се извършва
съгласуването на предварителните оценки на въздействието от Министерския съвет.
След влизането в сила на акта целите ще бъдат изпълнени еднократно. Няма
да бъде налице постепенно изпълнение на заложените цели.
3. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички
потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще
окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в
дадена
област/всички
предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители,
държавни органи, др.).
1.
2.
3.
4.

Преки заинтересовани страни
Министерства и държавни агенции (в качеството им на задължени субекти);
Администрацията на Министерския съвет;
Министерството на финансите;
Министерството на икономиката;
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5. Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност.
Косвени заинтересовани страни:
Гражданите и бизнеса, вкл. чрез техните организации, в качеството им на
заинтересовани страни в отделните случаи (като засегнати и участници в
обществените консултации).
4. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и
нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата,
включително и варианта „без намеса“.
При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти,
различни от вариант „без намеса“ и предложеният вариант за приемане на
наредбата.
По своята същност Наредбата за обхвата и методологията за извършване на
оценка на въздействието не осъществява пряко регулиране на стопанските субекти
и поради тази причина вариантите са само два – 1, Вариант 1 „Без намеса“ и
Вариант 2 „Приемане на наредбата“. Всякакъв друг междинен вариант би бил
неизпълнение на нормативни актове от по-високо ниво.











Вариант за действие 1 „Без намеса“:
При този вариант ще продължи да се наблюдава:
липса на обща унифицирана рамка за обхвата и методологията за извършване
на оценка на въздействието;
липса на установяване на обективно минималното съдържание и качество на
извършените оценки на въздействието;
липса на необходимата основа за обективен качествен контрол при
съгласуването на извършените предварителни оценки на въздействието от
страна на администрацията на Министерския съвет;
неизпълнение на законоустановени задължения.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата“:
При този вариант ще бъдат осигурени:
обща унифицирана рамка за обхвата и методологията за извършване на
оценка на въздействието;
установени условия за обективно минималното съдържание и качество на
извършените оценки на въздействието;
основа за обективен качествен контрол при съгласуването на извършените
предварителни оценки на въздействието от страна на администрацията на
Министерския съвет;
изпълнение на законоустановени задължения.

5. Разходи: Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички
значими потенциални икономически, социални, екологични и други негативни
въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи за идентифицираните
заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои
разходи се очаква да бъдат второстепенни, и кои да са значителни.
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Вариант за действие 1 „Без намеса“:
Разходите за заинтересованите страни са следните:
1. Министерства и държавни агенции (в качеството им на задължени субекти):
Министерствата и държавните агенции няма да могат да използват
нормативноустановени правила, по които да извършват предварителна оценка
на въздействието.
Министерствата и държавни агенции ще могат да извършват оценки на
въздействието, тъй като съществува прието от Министерския съвет
Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството и
са достъпни различни ръководства, използвани от Европейската комисия и други
държави, но няма да могат да адаптират своята практика по извършване на
оценка на въздействието към изискванията на администрацията на
Министерския съвет, която ще съгласува оценките съгласно изискванията на
Закона за нормативните актове.
2. Администрацията на Министерския съвет:
Администрацията на Министерския съвет няма да може да осъществява
съгласуването на предварителните оценки на въздействието по обективни,
нормативноустановени критерии. Ще бъде затруднен процесът по създаване на
унифицирана практика по указване на методическа помощ на министерствата и
държавните агенции.
3. Министерството на финансите:
Министерството на финансите няма да има допълнителни разходи, освен в
качеството му на администрация, изработваща нормативни актове и
задължена да извършва оценка на въздействието, описани в т. 1.
4. Министерството на икономиката:
При Вариант 1 „Без намеса“ ще продължи липсата на нормативна уредба
относно оценката на въздействието върху малките и средни предприятия. Това е
политика, по реализирането на която Министерството на икономиката е силно
ангажирано и по този начин ще продължи неизпълнението на редица
стратегически документи и национални ангажименти като Националната
стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и
Small Business Act на Европейската комисия.

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата“:
Разходите за заинтересованите страни са следните:
1. Министерства и държавни агенции (в качеството им на задължени субекти):
Разходи за министерствата и държавните агенции няма да настъпят при
Вариант 2 „Приемане на наредбата“. Разходи за задължените административни
структури по извършването на съответните оценки на въздействието ще
възникнат (осигуряване на експертиза, вътрешноорганизационни промени и др.),
но те произтичат от общото законово задължение за извършване на оценка на
въздействието (Закон за нормативните), а не от приемането на текущия
проект на наредба.
2. Администрацията на Министерския съвет:
Конкретни разходи за администрацията на Министерския съвет от приемането
на наредбата няма да настъпят. Цялостни разходи по въвеждането на процеса
на извършване на оценка на въздействието ще настъпят, но те не са от
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конкретни разпоредби на наредбата.
3. Министерството на финансите:
Предвид факта, че съгласно Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, всеки проект на нормативен акт е съпътстван от
финансова обосновка относно отражението на предложението върху държавния
бюджет и предвид, че едно от измеренията на оценката на въздействието е
бюджетното отражение на предложението, ще бъде необходимо изграждане на
правила/насоки, чрез които получените бюджетни въздействия от оценките на
въздействието да бъдат използвани/адаптирани при изготвянето на
финансовата обосновка. Това от своя страна ще доведе до необходимост от
синхронизиране на двата процеса, промяна на нормативни актове и формуляри,
изграждане на практика за съвместна методическа помощ между
администрацията на Министерския съвет и Министерството на финансите.
4. Министерството на икономиката:
Министерството на икономиката няма да има допълнителни разходи, освен в
качеството му на администрация, изработваща нормативни актове и
задължена да извършва оценка на въздействието, съгласно т. 1.
6. Ползи: Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички
значими потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за
идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на
предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с
формулираните цели.

Вариант за действие 1 „Без намеса“:
Ползите за заинтересованите страни са следните:
1. Министерства и държавни агенции (в качеството им на задължени субекти):
Министерствата и държавните агенции няма да реализират ползи при
Вариант 1 „Без намеса“, тъй като те са задължени субекти по Закона за
нормативните актове и приемането на наредбата само би улеснило
изпълнението на техните задължения.
2. Администрацията на Министерския съвет;
Единствените ползи, които ще настъпят за администрацията на Министерския
съвет са спестяване на административни разходи по изготвянето на
цялостната система по извършване на оценка на въздействието в
изпълнителната власт.
3. Министерството на финансите:
Ползите на Министерството на финансите от Вариант 1 „Без намеса“ могат да
се изразяват в това да бъдат спестени разходите по съгласуване/инкорпориране
на финансовата обосновка в оценката на въздействието, по изграждането на
правила/насоки, указващи начините чрез които получените бюджетни
въздействия от оценките на въздействието да бъдат използвани/адаптирани
при изготвянето на финансовата обосновка, по промяна на нормативни актове и
формуляри, по изграждане на практика за съвместна методическа помощ между
администрацията на Министерския съвет и Министерството на финансите.
4. Министерството на икономиката;
Министерството на икономиката няма да реализира ползи при Вариант 1 „Без
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намеса“, тъй като е задължен субект по Закона за нормативните актове и
приемането на наредбата само би улеснило изпълнението на техните
задължения.

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата“:
Ползите за заинтересованите страни са следните:
1. Министерства и държавни агенции (в качеството им на задължени субекти):
Министерствата и държавните агенции ще могат да използват
нормативноустановени правила, по които да извършват оценка на
въздействието. Те ще могат да установят унифициран подход и с еднакво
разбиране да обменят информация помежду си и да споделят практика.
Те ще могат да адаптират своята практика по извършване на оценка на
въздействието към изискванията на администрацията на Министерския съвет,
която ще съгласува оценките съгласно изискванията на Закона за нормативните
актове.
2. Администрацията на Министерския съвет:
Администрацията на Министерския съвет ще може да осъществява
съгласуването на предварителните оценки на въздействието по обективни,
нормативноустановени критерии. Ще бъде улеснен процесът по създаване на
унифицирана практика по указване на методическа помощ на министерствата и
държавните агенции. Работата на администрацията на Министерския съвет ще
бъде улеснена, тъй като ще работи с еднакви критерии при извършването на
съгласуването на оценките, извършени от министерствата и държавните
агенции.
Ще бъде създадена възможност за стартиране на процеса по актуализиране на
Ръководството за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството
и съобразяването му със Закона за нормативните актове и Наредбата за
обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието.
3. Министерството на финансите:
Ползите на Министерството на финансите от Вариант 2 „Приемане на
наредбата“ ще се изразяват в това, че използването на допълнителни данни (от
оценката на въздействието) към изчисляването на бюджетните въздействия на
предложените проекти на нормативни актове ще доведе до подобряване на
качеството на финансовите обосновки, а от там и по-добро управление на
бюджетните процеси.
4. Министерството на икономиката:
При Вариант 2 „Приемане на наредбата“ ще бъде нормативно уредена оценката
на въздействието върху малките и средни предприятия (МСП-тест). Това е
политика, по реализирането на която Министерството на икономиката е силно
ангажирано и по този начин ще се реализира изпълнението на редица
стратегически документи и национални ангажименти като Националната
стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и
Small Business Act на Европейската комисия. Ще започне изграждането на
практика по извършване на т. нар. МСП-тест.
7. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането
на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.
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Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2
„Приемане на наредбата“.
8. Административната тежест:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☒ Няма ефект
Идентифицирани са единствено административни разходи по изготвяне и приемане
на акта, което е част от предвиденото в длъжностните характеристики на
ангажираните служители и от правомощията на органите.
Цялостното задължение за изготвяне на оценка на въздействието, което би изискало
реорганизация на вътрешни за администрациите процеси произтича от Закона за
нормативните актове, а не от проекта на наредбата.
9. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
☐ Актът засяга пряко МСП
☒ Актът не засяга МСП
☒ Няма ефект
Проектът не засяга директно МСП, но косвено чрез въвеждането на оценката на
въздействието върху малките и средните предприятия в средносрочен и
дългосрочен план се очаква да има положително въздействие върху тях и върху
средата, в която осъществяват дейността си.
10. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:
☐ Да
☒ Не
11. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените
консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждането и видовете
консултационни процедури.
Най – важните въпроси за обществената консултация са:
В1.: Кои от инструментите за извършване на цялостна оценка на въздействието
следва да бъдат включени в наредбата?
В2.: Какви да бъдат реквизитите на образците на частична оценка на въздействието и
на консултационен документ?
В3.: По какъв начин да бъде интегрирана оценката на въздействието върху малки и
средни предприятия (МСП-тест) в общия начин на извършване на оценка на
въздействието?
В4.: Какви да бъдат начините по които, количествените парични измерители да бъдат
интегрирани или използвани при изготвянето на финансова обосновка?
Предложения за пряка връзка между оценка на въздействието и финансовата
обосновка.
В5.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт?
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В6.: Ясни ли са предложените разпоредби?
В7.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми?
Проектът на наредбата ще бъде публикуван в интернет за обществени консултации
за 30 дни на Портала за обществени консултации.
Ще бъдат поискани становища от преките заинтересовани страни, съгласно раздел 3.
Проектът на наредбата ще бъде разгледан от Съвета за административната реформа,
който е консултативен орган на Министерския съвет при координацията на
правителствената политика в областта на държавната администрация. Решенията на
съвета могат да бъдат проследявани тук.
Справката за отразените становища ще бъде публикувана на Портала за обществени
консултации.
12. Подпис на отговорното лице:
Телефон: 02/940 20 93, ел. поща: is.ivanov@government.bg.
Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от
предложеното действие.
Име и длъжност: Искрен Иванов, главен експерт в дирекция „Модернизация на
администрацията“ на администрацията на Министерския съвет.
Дата: 12 август 2016 г.
Подпис: /п/
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