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1. Коментар от t_st59
Приема се
„По повод социалните въздействия, считам този текст за
недостатъчно коректен - "Чл. 22. (3) Анализът на социалните
въздействия включва оценка на въздействието върху демографското
развитие на населението и различните социални групи." По-скоро
следва да бъде - "Анализът на социалните въздействия включва и
оценка на въздействието върху демографското ....."
2. Коментар от komentator.bg
Защо липсва доклад? Припомняме че, чл.26, ал.2 от ЗНА изисква
"преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или Приема се
приемане от компетентния орган съставителят на проекта го по принцип
публикува на интернет страницата на съответната институция заедно
с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се
предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по
проекта". Моля публикувайте и проекта на доклад. Как иначе да
разберем защо се предлага изменението?
3. Коментар от София Консулт
Кой кого информира? В чл. 26 ал.1 се посочва, че за всички варианти Приема се
на
действие,
ОВ
трябва
да
дава
подробности частично
относно задълженията за информиране на бизнеса, гражданите,
централната и местна администрация. По принцип когато говорим за
задължения за информиране се има предвид задължения за
информиране на администрацията от бизнеса, а не за информиране на
бизнеса от администрацията. В този смисъл не би ли трябвало да
отпаднат думите бизнеса и гражданите оттук. Освен това вижте и
понятието местна администрация. Вероятно трябва да използвате
териториална, защото така ще се включат и областните

Отразено е.

Ръководството не е нормативен
акт и не се налага публикуването
на доклад.

Задължението
за
информиране
представлява
задължение,
възникващо
по
силата на законова разпоредба,
което
изисква
предоставяне
информация и данни на държавни
органи или на трети лица/страни.
Думата
„информация”
се
разглежда в по-широкия смисъл,

администрации, които ще бъдат изключени ако кажем местна
администрация.

4. Коментар от София Консулт
Посочва се, че в чл.26 стесняваме нещата до задължения за
информиране, а в чл. 27 текстът е общ.
Предлага се чл.27 да се обвърже с Наръчника към Методологията за
усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на
административни услуги, и по –специално т.2.3 от методологията.

и
включва
разходите
за
обозначаване,
отчитане,
мониторинг и оценка във връзка с
предоставянето на информацията
и
съответната
регистрация.
Думите централна и местна
администрация за заличени.
Приема се
по
принцип.

5. Коментар на екип на Центъра за оценка на въздействието на
законодателството.
Приема се.
„Ние от Центъра за оценка на въздействието на законодателството
можем да си позволим да кажем, че новото Ръководство за
извършване на оценка на въздействието на законодателството в
Република България, 2014 г. е един от редките примери на акт,
провеждащ интегрирано, обхватно и пълно политиката на смарт
регулирането от ЕС в България просто защото изследваме тази
материя
от
повече
от
7
години.
Ръководството е едновременно умно, новаторско и супер актуално.
1. Умно – защото съумява да вземе най-доброто от британския модел
и европейския подход, да го адаптира към българската среда и да го
предаде в най-подходящите езикови форми. Така например вместо в
него да се говори за политически избори (от англ. policy choices),
опции на политики (от англ. policy options) и политически
предложения (от англ. policy proposals) се употребяват изрази като

Логиката на чл. 27 спомага на
извършващите
оценка
на
въздействието да се насочат към
специфичните аспекти на оценка
на
спазването
на
законодателството от гражданите
и бизнеса.

възможности за действие, варианти на действие и предложения за
актове.
2. Новаторско – защото за първи път в българската правна
действителност и нормотворчество провежда нови подходи на
мислене и законодателстване като този на вземането на решения,
базирано на доказателства, налагането на обществените консултации
като задължителен източник на информация преди вземането на
решения, идеята за пропорционалност на обхвата и задълбочеността
на анализа при оценката на въздействието, последващия мониторинг
и оценяване на законодателството след определен период на негово
действие
и
други.
3. Супер актуално – защото в деня, в който на портала за обществени
консултации на МС беше обявено за обсъждане ръководството,
пристигна новината, че ЕК също стартира обществена консултация
относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на
въздействието,
която
ще
продължи
до
края
на
м.
септември:
http://ec.europa.eu/smartregulation/impact/consultation_2014/index_en.htm
.
Ръководството за извършване на оценка на въздействието на
законодателството в Република България, 2014 заслужава адмирации
и трябва по-скоро да стана част от българското законодателство, която
задължава властимащите преди да вземат каквото и да е решение по
регулиране да доказват по прозрачен и обоснован начин пред
обществото, че ползите от тях са повече от загубите и че чрез тях по
оптимален начин се постига разрешаване на съответните проблеми в
обществото.

