ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от
РУМЯНА БЪЧВАРОВА – заместник министър-председател по коалиционна
политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи
ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието
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.
С проекта на постановление се предлага приемането на Наредба за обхвата и
методологията за извършване на оценка на въздействието и регламентирането на
условията и реда за планиране и съгласуването на оценките на въздействието на
нормативните актове на Министерския съвет в Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
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, на резюмето на доклада на цялостната 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.
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Предвидено е частична оценка да се извършва на всеки проект на закон, кодекс или
подзаконов нормативен акт на Министерския съвет преди включването им в
законодателната или оперативната програма на Министерския съвет.
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;
- модел на стандартните разходи;
- 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 и минималното съдържание на частичната и цялостната
предварителна оценка на въздействието. 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. За тяхното провеждане се регламентира
консултационен документ, както и неговото минимално съдържание.
Наредбата определя и общата уредба за извършване на последваща оценка на
въздействието. Предвижда се при изготвянето на последваща ОВ да се даде акцент, както
на новите закони, кодекси и подзаконови нормативни актове на Министерския съвет, така
и на тези които са най-често изменяни и допълвани и на тези, на които е извършена
цялостна предварителна оценка на въздействието. В наредбата са определени етапи при
нейното извършване - определяне на цели на последващата оценка на въздействието;
изследване на причините за нормативната промяна; оценяване на въздействията от
нормативната промяна.
Определени са и етапите на самото оценяването на въздействията от нормативната
промяна - определяне на обхвата и структуриране на оценката; събиране на данни,
включително чрез консултации със заинтересованите страни; анализ на събраните данни;
оценка и формулиране на изводи; изготвяне на доклад за извършената последваща оценка;
осигуряване на публичност на извършената оценка.
Промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация
Промените предвиждат да бъдат регламентирани законодателната и оперативната
програма на Министерския съвет, техните образци и начинът, по който се организира
тяхното изготвяне. Предвиден е също и механизмът, по който ще се включват проекти на
нормативни актове в тях – след изготвяне на частична оценка на въздействието.
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Предвиден е също и редът, по който ще се извършва съгласуването на извършените
предварителни оценки на въздействието от администрацията на Министерския съвет. В
изпълнение и на заложеното в приетата от Съвета за административната реформа
Концепция за въвеждане на оценката на въздействието в нормотворческия процес на
Министерския съвет, съгласуването на частичните оценки на въздействието ще се
извършва преди включването им в законодателната или оперативната програма, като
администрацията на Министерския съвет ще проверява тяхното качество и най-вече
изразената в тях преценка за необходимостта от извършване на цялостна ОВ. При
съгласуването администрацията на Министерския съвет ще изразява становище, при което
ще съгласува без препоръки частичната оценка на въздействието; ще отказва да съгласува
частичната оценка на въздействието, като отправя препоръки за допълване, подобряване
на нейното качество и/или с препоръка за извършване на цялостна оценка на
въздействието. Срокът за съгласуването на частичните оценки преди включването им в
програмите е 14 дни.
Относно съгласуването на цялостните оценки на въздействието е предвидено то да
се извършва преди стартирането на междуведомствената съгласувателна процедура по чл.
32-34 от УПМСНА, като за това е предвиден срок от седем дни. Администрацията на
Министерския съвет ще следи за нейното качеството и пълнота съгласно Наредбата за
обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, за което ще изготвя
становище, чрез което ще съгласува без препоръки цялостната оценка на въздействието;
ще отказва да съгласува цялостната оценка на въздействието, като отправя препоръки за
допълване, подобряване на нейното качество и/или за съобразяване с на изискванията на
Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието.
Администрацията на Министерския съвет ще може да откаже да съгласува
цялостната оценка на въздействието два пъти.
Промените в УПМСНА предвиждат също и опростяване на финансовата обосновка
по приложение № 2.1. към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“ от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация. Това се предлага с цел постигане на
по-голяма ефективност и недопускане дублиране на дейности в държавната
администрация, тъй като елементи от финансовата обосновка е предвидено да намерят
отражение при извършването на предварителна оценка на въздействието.
Оценка на въздействието и обществени консултации
На проекта на наредба беше изготвена частична предварителна оценка на
въздействието съгласно предложения в проекта на наредба формуляр.
Проектът на наредбата беше публикуван заедно с частичната оценка и
консултационен документ на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.
Получените предложения и коментари бяха разгледани, като приетите предложения бяха
отразени в наредбата, а неприемането на останалите беше мотивирано.
Наред с това бяха получени по официален път и по ел. поща коментари от бизнес
организации, неправителствени организации и Националното сдружение на общините в
Република България. Получените предложения и коментари също бяха разгледани, като
приетите предложения бяха отразени в наредбата, а неприемането на останалите беше
мотивирано.
Проектът на Постановление за приемане на Наредбата за обхвата и методологията
за извършване на оценка на въздействието беше публикуван на Портала за обществени
консултации за нови 14 дни като получените предложения и коментари бяха разгледани.
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Приетите предложения бяха отразени в наредбата, а неприемането на останалите беше
мотивирани.
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. 5 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като направените
бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка.

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)

4

