ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОЦЕНКА
НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Обн., ДВ, бр. 97 от 25.11.2014 г., в сила от 25.11.2014 г., доп., бр. 13 от 17.02.2015 г.,
изм., бр. 86 от 6.11.2015 г., в сила от 6.11.2015 г., изм. и доп., бр. 86 от 1.11.2016 г., в сила
от 4.11.2016 г.
(Извлечение)
Чл. 41. (1) Неправителствени организации могат да представят писмени становища по
законопроектите, които се разглеждат от водещите комисии.
(2) Докладът на водещата комисия за първо гласуване съдържа и резюме на
постъпилите становища от неправителствените организации.
(3) По предложенията, внесени от народни представители за второ гласуване,
председателят на водещата комисия може да изиска становище от неправителствени
организации.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.) Становищата от
неправителствените организации се публикуват на сайта на водещата комисия на
интернет страницата на Народното събрание и се предоставят на членовете на
комисията.
(5) Комисиите са длъжни да отговорят на постъпилите предложения и жалби от
неправителствени организации.
(...)
Глава осма
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНE НА ЗАКОНОПРОЕКТИ И ДРУГИ
АКТОВЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 73. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.) Законопроектите с
мотивите към тях и предварителната оценка на въздействието се внасят до
председателя на Народното събрание на хартиен носител и в електронен вид и
незабавно се регистрират в публичен регистър "Законопроекти". Когато
законопроектите се внасят от Министерския съвет, към тях се прилагат:
а) справка за съответствие с европейското право – при хармонизация;
б) справка за отразяване на получените становища по съответния законопроект;
в) справка за съответствието с Конвенцията за защита на правата на човека и
основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
Когато законопроектите се внасят от народни представители, предварителната
оценка на въздействието e съгласно методологията, приложение към правилника.
(2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици, включително и
финансови, от прилагането на законопроекта.
(3) В мотивите на законопроектите, които са свързани с членството на Република
България в Европейския съюз, се посочва конкретна част от правото на Европейския съюз,
която налага съответното регулиране.
(4) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.) Законопроектите, към

които не са приложени мотиви и/или предварителна оценка на въздействието, не се
разпределят по реда на чл. 74 от председателя на Народното събрание до
отстраняване на нередовността, за което вносителят се уведомява. В този случай
срокът по чл. 74, ал. 1 започва да тече от деня на отстраняване на нередовността.
(5) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.) Законопроектите, към
които не са приложени справките по ал. 1, не се разглеждат от Народното събрание до
отстраняване на нередовността, за което председателят на водещата комисия
уведомява вносителя. В този случай срокът по чл. 75, ал. 3 спира да тече.
(6) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.) За всеки законопроект се
образува информационно досие, което отразява процеса на обсъждане на проекта в
Народното събрание и се попълва служебно до приемането или отхвърлянето му.
(...)
Чл. 79. (1) (Предишен текст на чл. 79, доп. – ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 4.11.2016
г.) Законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, може да бъде внесен и разгледан
повторно само след съществени промени в основните му положения, което се отразява в
мотивите, и не по-рано от три месеца след отхвърлянето му. Изречение първо не се
прилага, когато законопроектът е свързан с въвеждане на изисквания на правото на
Европейския съюз или със започната процедура за неизпълнение на задължения,
произтичащи от правото на Европейския съюз.
(2) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.) Разпоредби на законопроект,
който е отхвърлен на първо гласуване, не може да бъдат внесени и разгледани повторно по
реда на чл. 80, ал. 1, ако не са спазени условията по ал. 1, с изключение на тези, които се
отнасят до редакционни или правно-технически поправки.
(3) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.) Предложения, направени
по реда на чл. 80, ал. 1, които са отхвърлени от Народното събрание, не може да бъдат
внесени и разгледани повторно като законопроект, ако не са спазени условията по ал.
1, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически
поправки.
Чл. 80. (1) (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.) Народните
представители могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения в
приетия на първо гласуване законопроект или изработения общ законопроект съгласно чл.
78, ал. 2 в 7-дневен срок от приемането му, съответно от предоставянето му на народните
представители, които се аргументират съгласно методологията, приложение към
правилника. Предложенията се отправят чрез председателя на Народното събрание до
председателя на водещата комисия и се вписват в публичен регистър на Народното
събрание. По изключение Народното събрание може да реши този срок да бъде удължен
най-много с три седмици или намален, но не по-кратък от три дни.
(2) (Нова – ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.) При внасяне на
предложения по ал. 1 по законопроекти, свързани с въвеждане на изисквания на
правото на Европейския съюз, или със започната процедура за неизпълнение на
задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз, народните
представители посочват причините за приемането, целите и очакваните резултати и
прилагат анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. По предложенията
председателят на водещата комисия изисква становище от Министерския съвет или

от съответния ресорен министър.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.) Проектът на доклад
за второ гласуване се публикува на сайта на водещата комисия на интернет страницата на
Народното събрание в еднодневен срок след изтичане на срока по ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.) По предложенията,
внесени от народни представители, председателят на водещата комисия може да изисква
становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър.
(5) (Предишна ал. 4, Изм. – ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.) В 14-дневен
срок от приемането на законопроекта от водещата комисия тя внася в Народното събрание
доклад, който съдържа:
1. направените в срока по ал. 1 писмени предложения на народни представители и
становището на комисията по тях;
2. (доп. – ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.) предложенията на комисията по
обсъждания законопроект, включително когато тя приеме такива по повод предложение на
някои от нейните членове, направено по време на заседанията; предложенията на
народните представители, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или
правно-технически поправки, се аргументират.
(6) (Предишна ал. 5, Изм. – ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.) Докладът по
ал. 5 се публикува незабавно на сайта на водещата комисия на интернет страницата на
Народното събрание.

Приложение към чл. 73, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.)

Методология за извършване на предварителна оценка на въздействието на
законопроектите
Елементи на оценката

Примерна аргументация
Формулират
се
обществените
отношения,
които
законодателната
инициатива си поставя да регулира.
Необходимо е да бъде направено кратко
представяне на обществените отношения
Основания за законодателната инициатива
и причините, довели до законодателната
инициатива.
Обосновава
се
необходимостта от приемането на
законодателната инициатива.
Оценката на въздействието включва
кратко описание на заинтересованите и
засегнатите групи от приемането на
законодателната инициатива (бизнес в
Заинтересовани групи
дадена област/всички предприемачи,
неправителствени
организации,
граждани/техни
представители,

Анализ на разходи и ползи

Административна тежест и структурни
промени

Въздействие върху нормативната уредба

държавни органи, други), степента в
която тя ги засяга, както и тяхното
отношение
към
законодателната
инициатива.
Посочва се очакваното въздействие на
законодателната
инициатива
върху
конкретни
групи
и
обществени
отношения, както и използваните
методи за тяхното определяне, като
например – изследвания, обществени
консултации, сравнителни анализи и
други.
Описват се икономическите, социалните
и другите разходи в резултат на
предприемане
на
законодателната
инициатива,
включително
върху
заинтересованите групи. Описва се кои
разходи
се
очаква
да
бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
Описват се икономическите, социалните
и другите ползи в резултат на
предприемане
на
законодателната
инициатива,
включително
върху
заинтересованите групи. Описва се как
очакваните
ползи
отговарят
на
формулираните цели.
1) Включват се предвижданите и
необходими административни промени,
като закриване, сливане или създаване
на нови административни структури.
2) Представя се информация за
административната
тежест,
която
предполага съответната законодателна
инициатива. Посочва се дали се
въвеждат или се изменят регулаторни
режими и такси. Определя се дали те
облекчават или не регулаторната среда.
Включва
се
информация
за
необходимостта от непосредствени или
последващи
промени
в
други
нормативни актове в резултат от
приемането
на
законодателната
инициатива.

Забележка. Предварителната оценка на въздействието на законопроектите не
е задължително да се оформя в табличен вид.

