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І. ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
1.1. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА
Настоящият доклад съдържа резултатите от извършена цялостна предварителна (ex
ante) оценка на въздействието на политиката на правителството, насочена към
усъвършенстване на процеса на вземане на решения по регулиране и подобряване на
качеството на законодателството в България.
Оценката на въздействието е извършена по инициатива на работната група,
създадена в началото на месец февруари 2015 г. с основна цел разработване на Концепция
за практическо въвеждане на оценката на въздействието на законодателството в
българския нормотворчески процес, чиито функции и мандат след приключване на
работата по концепцията бяха разширени със задачата разработване и предлагане на
различни варианти на действие, обезпечаващи задължителното извършване на оценки на
въздействието при планирането и разработването на законодателни промени от всеки от
субектите с право на законодателна инициатива у нас - Народното събрание и
Министерския съвет.
В центъра на оценката е поставена Концепцията за практическо въвеждане на
оценката на въздействието на законодателството в нормотворческия процес, която
предвижда ОВ да бъде поставена като задължителен механизъм в основата на
нормотворческия процес, включително при необходимост, чрез изменение и допълнение
на Закона за нормативните актове, Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Оценката е натоварена с ключовата задача да определи кои биха били найподходящите мерки от страна на държавата – административни, регулативни, структурни,
информационни или други, които биха осигурили приложението на онова, от което
българското позитивно право се нуждае вече повече от 2 десетилетия - задължително,
неотменимо и неизбежно прилагане на механизма на ОВ във всички случаи, в които се
планира и предлага ново законодателство като онзи утвърден в ЕС аналитичен подход за
изследване на възможните икономически, социални, екологични и други последици от
различни варианти на действие за разрешаване на съществуващи проблеми, който
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гарантира, че процесът на вземане на решения и приемане на законодателство се базира на
доказателства и данни.
Оценката на въздействието е изготвена от група български експерти, преподаватели
и учени в сферата на правото, социологията на правото, социологията и други, обединени
в авторски колектив от Центъра за оценка на въздействието на законодателството
(www.ria.bg; www.regulatoryreform.bg) - българско юридическо лице с нестопанска цел в
обществена полза, учредено през 2011 г. Основната мисия на Центъра е да насърчава
въвеждането на правилата на доброто управление, по-доброто законодателство и смарт
регулирането в България. Водещият принцип за дейността на центъра е „Колкото помалко, толкова повече1”

1.2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА
1.2.1. Методология
При изготвянето на ОВЗ бе използвана разработената от Центъра за оценка на
въздействието на законодателството детайлизирана методология за извършване на оценки
на въздействието на законодателството, която е базирана на:
1. Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството прието с Решение № 549 на Министерския съвет от 25 юли 2014 година2;
2. Ръководство за извършване на оценка на въздействието на Министерския съвет от
2009 г., публикувано на Портала за обществени консултации на МС3;
3. Ръководство за оценка на въздействието в България, изготвено по проект ФАР BG0103.01 “Стратегическо планиране и координация” в резултат на тясно сътрудничество
между администрацията на Министерския съвет на Република България и консорциум от
експерти4;
4. Насоки за оценка на въздействието от 2015 г. – дял ІІІ от Насоките за по-добро
управление на Европейската комисия от 19.05.2015 г.5
От Англ. „less is more“, подход използван в правното регулиране, още през 2005 г. във Великобритания,
основан на схващането, че колкото по-малко правила се приемат от държавата, толкова по-голяма е
свободата за избор на модели на поведение от адресатите на регулирането
2
Източник: http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=176&y=&m=&d=
3
Източник: http://www.strategy.bg
4
Източник: www.mi.government.bg/files/useruploads/files/.../guide_ob.pdf
5
COM(2015) 215; SWD(2015) 110
1
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5. Насоки за оценка на въздействието на Европейската комисия от 2009 г.6;
6. Насоки за оценка на въздействието на законодателството, приети от
Правителството на Великобритания в техния актуален вариант;
7. Наръчник за оценка на въздействието на британското Министерство за бизнес,
иновации и умения;
8. Инструментариум за оценка на въздействието на британското Министерство за
бизнес, иновации и умения от 2011 г. и други 7.
1.2.2. Методика
Методиката за извършване на настоящата пълна предварителна оценка на
въздействието включва два отделни инструментариума:
- методи и инструменти за събиране на данни и информация и
- методи и инструменти за анализ на данни и информация.
1.2.2.1. Методи и инструменти за събиране на данни
При извършването на оценката са прилагани качествени и количествени подходи за
събиране на данни с цел набиране на максимално обхватна база от информация. От
съществуващите множество похвати бяха използвани следните основни методи и
инструменти:
- документален анализ;
- проучвания.
Документален анализ
Документалният анализ бе в основата на оценката и включваше преглед на всички
релевантни документи. Той бе използван още от самото начало на оценителния процес и
предостави първоначалната ресурсна база от информация за контекста, целите и задачите
на оценката на въздействието.

6
7

Източник: http://regulatoryreform.bg/ресурси
Източник: http://regulatoryreform.bg/ресурси
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Проучвания
Проучванията бяха извършени чрез стандартизирани социологически инструменти –
въпросници, целящи индивидуално обследване на мнението на заинтересованите лица, без
да бъдат част от специализирано социологическо проучване.
1.2.2.2. Методи и инструменти за анализ на данни и информация
При изготвянето на настоящата ОВ бяха използвани самостоятелно и в комбинация
следните методи и инструменти за анализ на събраните данни и информация:
- SWOT анализ (от англ. strengths, weaknesses, opportunities, threats);
- Качествен анализ (качествени изследвания);
- Бенчмаркинг;
- Многоспектърен анализ.
SWOT анализ (анализ на силните и слаби страни, възможностите и заплахите)
SWOT анализът изследва силните и слаби страни на конкретен елемент. Той
спомогна за постигане на оптимална достоверност на резултатите от изследваните
подходи на регулиране и за получаване на разумна увереност относно надеждността на
предлаганите мерки за повишаване на ефективността на регулирането и свързаните с тях
възможности и заплахи.
Качествен анализ
Качественият анализ се основава на сортирането и групирането на данни и
определянето на тенденции, теми и модели от наличната информация. За целите на
конкретната ОВЗ бяха използвани някои от основните подходи за провеждането на
качествен анализ като:
- Кодиране и абстракция - определяне на категориите на понятията, които се
използват за класифициране на данните и групиране на свързаните категории;
- Матрици за данни - идентифициране на основни теми или измерения, сортиране на
данни и извеждане на модели от данните;
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- Качествен времеви анализ на данни - хронологично подреждане на данни за
осигуряване на профил на дейностите и събитията, с които се идентифицират случайните
взаимовръзки.
Бенчмаркинг
Бенчмаркингът е процес на идентифициране на собственото представяне или това на
оценяваната политика, програма или проект с това на най-добрите в съответната област,
разгадаване на пътищата, по които те са го достигнали и възприемане и адаптиране на
техния опит за подобряване на собствените резултати. Той включва сравняване на
различни положения, които са обект на дадена интервенция и се извършва въз основа на
конкретни показатели за изпълнение.
Многоспектърен анализ
При извършването на настоящата оценка на въздействието бе използвана
комбинация от описаните по-горе методи за анализ на събраната информация, т.нар.
многоспектърен, наричан още многоаспектен, мултикритериен или „кръстосан” анализ.
Той позволи извършването на сравняване на данните, получени чрез различните методи за
събиране на информация, проверка на тяхната валидност и постоянство, което гарантира
свеждане до минимум на субективността, пристрастията и несигурността при
оценяването.

1.3. КОНТЕКСТ НА ПОЛИТИКАТА
1.3.1. Европейски контекст на оценяваната политика (policy)
На 19 май 2015 г. Европейската комисия обяви своята нова Програма за по-добро
регулиране, озаглавена „Програма за по-добро регулиране: засилване на прозрачността и
контрола с цел по-добро законотворчество в ЕС”. Тя беше представена като цялостен
пакет от реформи, обхващащ целия цикъл на изготвяне на политики, който ще направи
процеса на вземане на решения в ЕС по-открит и по-прозрачен, ще подобри качеството на
новите закони посредством по-добри оценки на въздействието на законодателните
предложения и измененията и ще насърчи постоянния и съгласуван преглед на
действащото законодателство на ЕС, така че политиките на ЕС да постигат целите си по
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най-ефективния и ефикасен начин. По повод на нея, първият заместник - председател на
Комисията, отговарящ за по-доброто регулиране, междуинституционалните отношения,
върховенството на закона и Хартата на основните права Франс Тимерманс заяви следното:
„Настоящата комисия е решена да промени както това, което ЕС прави, така и
начина, по който го прави. Следователно по-доброто регулиране е един от водещите ни
приоритети. Ние се вслушваме в тревогите на гражданите и предприятията — особено
МСП — които се притесняват, че Брюксел и неговите институции не винаги създават
правила, които те могат да разберат или да приложат. Искаме да възвърнем доверието им
в способността на ЕС да създава висококачествено законодателство. По-доброто
регулиране няма за цел създаването на „повече“ или „по-малко“ правила на ЕС, или
подкопаването на високите ни социални и екологични стандарти, увреждането на нашето
здраве или накърняването на основните ни права. Целта на по-доброто регулиране е да
гарантира, че ще постигнем амбициозните цели на политиките, които сме си поставили, по
най-ефикасния начин.“
„Трябва да извършваме задълбочена оценка на въздействието на законодателните
предложения, включително на съществените изменения, внесени по време на
законодателния процес, така че политическите решения да вземат предвид
различните фактори и да се основават на обективни данни. И въпреки че за
политиците е характерно да се съсредоточават върху нови инициативи, трябва да
посветим поне също толкова внимание на прегледа на действащото законодателство
и на определянето на областите, в които може да бъде постигнато подобрение или
опростяване. Трябва да бъдем откровени по отношение на това кое работи и кое не.
Решенията, вземани от институции на ЕС, засягат всички нас и поради тази причина
предлагаме мерки, които ще отворят процеса на вземане на решения в ЕС, като предвидят
по-голяма прозрачност и по-голям контрол и предоставят повече възможности на хората
да представят своите становища.”
Предвижда се пакетът от мерки за по-добро регулиране да се прилага пряко от
Комисията при извършваното от нея подготвяне и оценяване на законодателството и в
сътрудничество с Европейския парламент и Съвета. За тази цел Комисията ще започне
преговори с Парламента и Съвета за ново междуинституционално споразумение за подобро законотворчество.
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По-голяма прозрачност и повече консултации
Комисията планира да отвори още процеса на разработване на политиките си за поголям обществен контрол и участие посредством уебпортал, където инициативите ще
могат да бъдат проследявани, както и посредством нови обществени консултации, когато
се извършва оценка на съществуващи политики или се обмислят възможности за нови
предложения. Ще има и нови възможности за предоставяне на коментари от
заинтересованите страни през целия цикъл на политиката, от първоначалната пътна карта
до окончателното предложение на Комисията. След като Комисията е приела дадено
предложение, всеки гражданин или заинтересована страна ще разполага с 8 седмици, за да
предостави обратна информация или да направи предложения, които ще бъдат включени в
законодателните дебати в Парламента и в Съвета. Този прозрачен подход ще се прилага и
за вторичното законодателство под формата на делегирани актове и актове за изпълнение.
За първи път проектите на мерки, които изменят или допълват действащо законодателство
или които съдържат специфични технически разпоредби, ще бъдат достъпни за
обществеността в продължение на 4 седмици преди приемането им. Това ще даде
възможност на заинтересованите страни да направят коментари преди приемането на
мерките от Комисията или от експерти от държавите членки.
Редовен преглед на действащото законодателство
Програмата за състоянието на регулирането и правоприлагането (РЕФИТ) 8,
посредством която се прави оценка на действащото законодателство на ЕС с цел
повишаване на неговата ефективност и ефикасност, се планира да бъде подсилена, без да
се излагат на риск целите на политиките. Тя ще има по-специфични цели, свързани с
разглеждането на най-сериозните източници на неефективност и ненужна тежест, и също
така ще определя в количествено изражение разходите и ползите, когато това е възможно.
COM (2012) 746 final. От англ. Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT), което на български
език в официален превод звучи като регулаторна пригодност - непознато и неясно за българската правна
действителност понятие, което по тези причини е и лишено от смисъл. Английският термин „fitness” в
специфичния контекст означава правилност, годност, способност, уместност, готовност на регулирането да
отговори на реалността. На български език то може да бъде адаптирано преведено като „състояние” в
смисъла на адекватност на регулирането на ЕС за справяне с предизвикателствата на действителността и на
способност за постигане на целите поставени пред него, какъвто е и смисъла на т.нар. “fitness checks” –
проверки за съответствието, които имат за цел да проверяват дали действащите правни норми отговарят на
целите на регулирането, т.е. са “fit for purpose”.
8
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Комисията вече работи активно за намаляване на тежестта в области като ДДС,
обществените поръчки, бизнес статистиката и химическите вещества. В момента се
извършват цялостни оценки и в други области. РЕФИТ ще стане основна част от
годишната работна програма на Комисията и от политическия й диалог с другите
институции.
Комисията планира да създаде постоянна и приобщаваща платформа за диалог със
заинтересованите страни и държавите членки, в рамките на която ще се обсъждат
начините за подобряване на законодателството на ЕС в контекста на РЕФИТ.
Платформата РЕФИТ ще събере експерти на високо равнище от бизнеса, гражданското
общество, социалните партньори, Икономическия и социален комитет, Комитета на
регионите и държавите членки. Посредством нея ще бъдат събирани предложения за
намаляване на регулаторната и административната тежест, произхождащи от практиката,
и ще бъдат представяни конкретни идеи. Комисията ще отговаря на всички предложения и
редовно ще обяснява какви последващи действия възнамерява да предприеме.
Намаляване на тежестта – имате думата! („Lighten the Load — Have Your Say“)
Комисията за пореден път поема ангажимента за по-широко вслушване в
становищата на заинтересованите страни по всяко време посредством онлайн
инструмента, наречен „Намаляване на тежестта – имате думата!”, чрез който тя желае да
чуе мненията на всички относно това как да направи европейското законодателство по ефективно и ефикасно. Чрез опростена форма за онлайн контакт, в която лицата са
поканени да опишат своя проблем, да дадат предложения за усъвършенстване и прогноза
относно това какво биха спестили ако предложенията им бъдат приети, Комисията
планира до получи широк набор от сигнали и предложения, които да могат да бъдат
ползвани за идентифицирането на действия, насочени към опростяване и намаляване на
тежестите в рамките на програмата РЕФИТ.
Подобряване на оценките на въздействието и повишаване на контрола на
качеството
Без да се засягат политическите решения, Комисията планира да укрепи подхода си
към оценките на въздействието и оценяването с цел подобряване на набора от
11
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обективни данни, който е в основата на всички законодателни предложения. Поспециално, действащият от 2006 г. насам Комитет по оценка на въздействието към
Комисията ще бъде преобразуван в независим Комитет за регулаторен контрол. Неговите
членове ще имат по-независим статут и половината от тях ще бъдат наети извън
Комисията. Комитетът ще има засилена роля при проверката на качеството на оценките на
въздействието във връзка с новите предложения, както и при проверките за пригодност и
оценките на действащото законодателство.
Комисията също така предлага оценки на въздействието да се извършват по време
на целия законодателен процес, а не само когато Комисията подготвя своето
предложение. Призоваваме Европейският парламент и Съветът да извършват оценки на
въздействието на съществените изменения, предложени от тях в хода на законодателния
процес. По искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията може да бъде
създадена ad hoc независима група от експерти, която ще анализира дали дадено изменено
предложение е практично за прилагане, дали създава разбираеми права и задължения за
заинтересованите страни и дали избягва непропорционалните разходи. Оценката й следва
да бъде завършена и публично оповестена в разумен срок от време, за да може да бъде
взета предвид в процеса на формулиране на решения в рамките на политиките.
Ново междуинституционално споразумение за поемането на общ ангажимент от
страна на институциите на ЕС
Комисията заема категоричната позиция, че по-добро регулиране може да се
постигне само, ако то е споделен ангажимент на Комисията, Съвета и Европейския
парламент. Затова на 19.05.2015 г. Комисията внесе в Парламента и Съвета предложение
за ново междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество, като целта е
по него да се постигане съгласие преди края на 2015 г. В проекта на новото
междуинституционално споразумение се предлага следното:
- общ ангажимент на трите институции към програмата РЕФИТ;
- извършване на оценки на въздействието по време на целия законодателен
процес;
- непрекъснато наблюдение на резултатите от прилагането на нормативната уредба
на ЕС и извършване на по-задълбочено оценяване;
12
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- координиране на годишното и многогодишното планиране, включително
консултации относно работната програма на Комисията;
- по-голяма прозрачност относно тристранните преговори и
- съвместни усилия за намаляване на необоснованото свръхрегулиране при
транспонирането на законодателството на ЕС от държавите - членки.
1.3.2. Оценяваната политика (policy) в контекста на регулирането в ЕС
По-добро регулиране
На 19.05.2015 г. ЕК обяви новите Насоки за по-добро регулиране9. Според тях
европейските политики и законодателство засягат живота на 500 милиона жители на
Съюза и неговите милиони фирми. В момента съществува значително по обем
законодателство, което трябва да продължи да бъде в крак с променящата се
действителност и с политическите и социални промени и технологични постижения.
Европейската комисия има ключова роля в това начинание като се има предвид правото й
да инициира ново законодателство и нейната отговорност да гарантира правилното
прилагане на правото на Съюза.
Действията на ЕС трябва да водят до проста, ясна, стабилна и предвидима
регулаторна рамка за бизнеса, работниците и гражданите и да

продължават да

добавят стойност и когато проблемите еволюират, появяват се нови разрешения и се
променят политическите приоритети. Това е от ключово значение за подпомагане на
растежа и създаването на работни места, което ще даде възможност на ЕС да гарантира
собствената си конкурентоспособност в глобалната икономика - при запазване на
социална и екологична устойчивост. Вземането на решение за това кога и как трябва да се
предприеме, преразгледа или отмени дадено действие на ЕС в крайна сметка е
политически избор. Качеството на този избор, обаче, може да се подобри, ако се спазват
принципите и се следват практики на „по-добро регулиране” при изготвянето,
прилагането и оценяването на политиките и мерките.
„По-доброто регулиране” означава изготвяне на такива политики и законодателство
на ЕС, които постигат своите цели при минимални разходи. По-доброто регулиране не се
отнася до регулирането или дерегулиране. То е начин на работа, който гарантира, че
9

COM (2015) 215; SWD (2015) 110
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политическите решения се изготвят по открит и прозрачен начин, информирани са от найдобрите налични доказателства и са подкрепени от широкото участие на заинтересованите
страни. То е необходимо, за да се гарантира, че интервенциите на Съюза зачитат общите
принципи на субсидиарност и пропорционалност, т.е. че той действа само, когато е
необходимо и по начин, който не надхвърля това, което е необходимо за разрешаване на
проблемите.
Как да регулираме по-добре?
В своите нови насоки, Комисията детайлизира ключовите елементи на вземането на
решенията и формулирането на политики, които осигуряват по-добро регулиране, които
са:
- предварително планиране и политическа подкрепа;
- консултации със заинтересованите страни;
- оценяване;
- проверка на състоянието;
- оценка на въздействието.
Предварително планиране и политическа подкрепа
Доброто регулиране започва с добро планиране. Доброто планиране обхваща
първоначалното разглеждане на една инициатива в рамките на Комисията и организацията
на подкрепящите я процеси, като оценяването на съществуващите политики, оценката на
проблемите,

намирането

на

алтернативни

решения

и

активното

участие

на

заинтересованите страни. Всички те изискват време и ресурси, за да дадат своевременни
резултати. Първата стъпка в процеса на планиране е да се определи обхвата на
планираната инициатива и да се потърси политическа подкрепа (валидиране) за
развиването на идеята по-нататък. Основните инструменти за планиране, използвани в
този процес, са плановете (графиците) за действие и пътните карти.
Консултации със заинтересованите страни
Консултациите със заинтересованите страни са съществен елемент от подготовката
на политики и техния преглед. Разработването на добри политики се базира на
14
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откритостта. С участието си заинтересованите страни набавят информация и данни за
оценяванията, оценките на въздействието и политическите решения. Планирането на
консултациите със заинтересованите страни е добра практика и следва да бъде направено
в една опростена, кратка стратегия за консултация, която идентифицира и е насочена към
съответните заинтересовани страни, за да събере всички относими доказателства и
мнения.
Важно е консултациите да започват колкото е възможно по-рано и да са възможно
най-широки, за да се постигне максимална полза от тях и да се насърчи подхода на
включването, при който всички заинтересовани страни имат възможност да допринесат за
навременното разработване на ефективни политики. В същото време консултациите са
един непрекъснат процес и допитването до заинтересованите страни по време на целия
цикъл на формулирането на политики е от ключово значение. Трябва да се отделя
достатъчно време за консултациите, за да се стимулира информираното и ефективно
участие в тях на всички заинтересовани групи и да се гарантира даването на обратна
връзка на респондентите за това как са били използвани техните данни и мнения.
Откритите обществени консултации са от съществено значение за оценките на
въздействието, оценяванията и проверките на състоянието.
Оценяване и проверка на състоянието
Изготвянето на политики трябва да се основава както на ретроспективни оценявания
на представянето, така и на оценки на въздействието, които са ориентирани към бъдещето.
И двете изследват как даден проблем (и причините, които са в неговата основа) е
разрешен или трябва да бъде разрешен за постигане на желаните цели като се държи
сметка за разходите и ползите. И двете се основават на интегрирания подход, който
обхваща въздействията във всеки от стълбовете на устойчивото развитие - екологичен,
социален и икономически и по този начин допринасят за интегрирането на устойчивостта
като основна насока при изготвянето на политиките на ниво Съюз.
Оценяванията събират доказателства, за да се оцени доколко дадена конкретна
интервенция е проработила, като се отчитат предишни прогнози, направени в рамките на
предварителната оценка на въздействието, както и това дали е имало непланирани или
неочаквани ефекти, които не са били предвидени от оценката на въздействието или от
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акта приет от законодателя. Оценяването също така прави заключения за това дали
регулаторната намесата на ЕС продължава да бъде оправдана или трябва да бъде
променена, за да се подобри нейната ефективност, релевантност и съгласуваност, дали
трябва да се премахнат създадени прекомерни тежести от регулирането или
несъответствия или просто актът следва да бъде отменен.
Проверката на състоянието е цялостно оценяване на областта, в която действа
политиката, която обикновено се отнася до това как няколко свързани законодателни акта
са допринесли (или съответно не са) за постигането на целите на политиката. Проверките
на състоянието са особено подходящи за идентифициране на припокривания,
непоследователности, синергии и кумулативни въздействия на регулирането.
Оценка на въздействието
Оценките на въздействието събират доказателства, включително резултати от
предишни оценявания, чрез които може да се изследва дали дадено бъдещо законодателно
или незаконодателна действие на ЕС е оправдано и как то може да бъде така разработено,
че да доведе до постигане по-най добрия начин на желаните цели на политиката. Оценката
на въздействието трябва да определи и опише проблема, който следва да бъде разрешен,
да установи целите, да формулира варианти на политиката и да оцени техните
въздействия. Система за оценка на въздействието на Комисията следва интегрирания
подход, който оценява екологичните, социалните и икономическите последици от
определен набор от варианти на политиката като по този начин интегрира устойчивостта
като основна линия, която трябва да бъде следвана при формулирането на политиките на
Съюза.
Контрол за качество
Чрез работните документи на Комисията се очаква да бъдат представяни резултатите
от всички оценки на въздействието, оценявания и проверки на състоянието. Качеството на
тези документи ще се проверява от Борда за контрол на регулирането, който ще оценява
всички оценки на въздействието и всички по-важни оценявания и проверки на
състоянието. Бордът ще издава становища, въз основа на изискванията на новите Насоки
за по-добро регулиране на Комисията. От Генералните дирекции се очаква да променят
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своите доклади като отразяват мненията на Борда. При оценките на въздействието,
положително становище от Борда ще е необходимо, преди да започне официалната
междуведомствена консултация. Официалната междуведомствена консултация трябва да
провери как коментарите на Борда са били интегрирани и какво е качеството на
изготвената инициативата или законодателното предложение.
Подпомагане на изпълнението и наблюдение
Максимални ползи от намесата на ЕС могат да бъдат постигнати само ако
политиката бъде приведена в изпълнение и се прилага по правилния начин. Обратното,
бизнесът може да бъде обременен с тежести, надхвърлящи предвиденото в европейското
законодателство, ако държавите - членки налагат неоправдани допълнителни задължения
(ефектът на т.нар. „позлатяване”10) или прилагат законодателството неефективно. Ето
защо е важно въпросите относно привеждането в изпълнение и прилагането на
законодателството или политиките да се имат предвид още на етапа на тяхното
разработване, включително в процеса на оценка на въздействието и свързаните
консултации със заинтересовани страни. Също така важно е да се идентифицират
начините за подпомагане на държавите - членки, във фазата на транспониране, т.е. при
привеждането на националното законодателство в съответствие със законодателството на
ЕС чрез получаване на така наречените „планове за изпълнение”, най-често под формата
на работни документи на службите на Комисията, които също трябва да бъдат предмет на
междуведомствена консултация заедно с оценката на въздействието и предлаганата
интервенция. Проверките за транспонирането и проверките на съответствието са също
ключови инструменти, използвани за наблюдение на правилното прилагане на
законодателството на ЕС.
Смарт регулиране

От англ. “gold-plating”, понятие, с което се обозначават случаите, в които държавите - членки се
престарават при въвеждането на изискванията на правото на ЕС в националното си законодателство като
предвиждат изисквания, надхвърлящи предписаното от европейските норми, което води до регулативна
намеса с по-висок интензитет от планираната от ЕС и оттам до ненужно ограничаване на правата и
свободата на избор на адресатите на законодателството.
10
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Смарт (Разумното, Интелигентното) регулирането беше политиката на ЕК, действала
от 2010 г. до май 2015 г., която имаше за цел да формулира основните тенденции в
развитие на правото на ЕС в този период и да посочи новите подходи и инструменти при
разработването на законодателството на Съюза. Съобщението на Комисията до
Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите от 8 октомври 2010 г., озаглавено „Смарт регулиране в
Европейския съюз” 11 предвижда, че целият жизнен цикъл на една политика по регулиране
на Съюза, от създаването на законодателен акт до неговото изпълнение, прилагане,
оценяване и преразглеждане трябва да се гради върху силните страни на системата за
оценка на въздействието. Целта на смарт регулирането, като течение, очертаващо
насоките за развитие на правото на ЕС, бе да гарантира, че разработваното и прилагано
законодателство от Съюза е с възможно най-добро качество.
Предварителните оценки на въздействието на политиките и мерките по
регулиране, които Европейската комисия систематично планира и провежда, бяха
разглеждани като инвестиции с многократна възвръщаемост във формата на по-добро
качество на новото законодателство. От друга страна, ЕК поставяше особен акцент
върху действащите нормативни актове на Съюза като инструменти, които създават найголемите ползи и загуби. Затова политиката на смарт регулирането изискваше отдаването
на още по-голямо значение на последващите оценки на въздействието, които оценяват
функционирането и ефективността от прилагането на съществуващото законодателство.
Основните механизми за подобряване на съществуващото законодателство на ЕС,
включени в политиката на смарт регулирането, бяха опростяването на законодателството
на ЕС и намаляването на административната тежест. От началото на 2013 г. те бяха
включени в т.нар. Общ подход на Комисията за управление на качеството на
законодателството и оценката на ползите и разходите от съществуващото регулиране,
който залагаше изцяло на последващата оценка на въздействието на законодателството
като ключов механизъм за неговото реализиране. От този момент нататък, като принципна
гаранция за възможно най-добро качество на новото законодателство се възприемаше
именно този нов подход на Комисията, при който решенията относно необходимостта от
приемане на ново законодателство се основават на предхождащ анализ на ползите и
11

COM(2010) 543.
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разходите от съществуващото такова, който взема предвид всички икономически,
социални и екологични аспекти на регулирането.
Политиката на смарт регулиране на практика постави началото на разглеждането на
процеса по законодателстване в ЕС като един непрекъсваем цикъл от оценки на
въздействието. При нея вземането на решение за приемане на определена мярка по
регулиране се базира на предварителната оценка на въздействието, която е основана на
резултатите от извършена последваща оценка на въздействието на съществуващите
правни норми, които са били приети в резултат на предхождаща предварителна оценка на
въздействието и т.н.12
Програма за състоянието на регулирането и правоприлагането (РЕФИТ)
Програма за състоянието на регулирането и правоприлагането е приета от ЕК в края
на 2012 г. и е основана на разбирането, че актуалната икономическа ситуация изисква
законодателството на ЕС да бъде по-ефективно и ефикасно в постигането на целите,
поставени от общите политики по регулиране като демонстрира ясна добавена стойност и
допринася за постигане на максимални ползи при минимални разходи и насърчава
спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Крайният резултат
трябва да бъде проста, ясна, стабилна и предвидима регулаторна среда за бизнеса,
работниците и гражданите. Процесът РЕФИТ винаги започва с набелязване (мапинг),
насочено към идентифициране на сферите на регулиране и законодателните актове, които
в най-висока степен позволяват опростяване на правилата и намаляване на разходите,
свързани с регулирането на бизнеса и гражданите, без да се нарушават целите на общата
политика, която се реализира чрез тях. Набелязването следва да посочи областите, в които
е необходимо оценяване13 на действащото законодателство, включително на разходите и
ползите от регулирането.

Повече по темата виж в: Димов, Тони. Смарт регулирането в Европейския съюз, Правото - изкуството за
доброто и справедливото, 20 години Юридически факултет, Университетско издание "П. Хилендарски",
2013, с. 668 - 677.
13
От англ. „evaluation”, което се използва за означаване на последващата оценка на въздействието, за
разлика от “assessment”, което се употребява или като общо понятие за оценка или като специален термин за
означаване на предварителната оценка, затова използваната дума „оценяване” е по-подходяща, като
разграничаване от „оценка”.
12
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Според Комисията, законодателството на ЕС не може да изпълнява своето
предназначение, ако не се прилага и спазва ефективно. От съществено значение е
постоянно да се държи сметка за правоприлагането на всеки етап от цикъла на
разработване на политики. Държавите - членки носят основната отговорност за
прилагането на правото на ЕС.
Сътрудничеството между Комисията и държавите - членки е от ключово значение, за
да може всички ползи от законодателството на ЕС да се реализират с минимални разходи
за

гражданите,

работниците

и

предприятията.

Силата

на

националния

административен капацитет и качеството на националната правна рамка имат пряк
ефект върху това дали целите на дадена публична политика на ЕС могат да бъдат
постигнати на ниво държава - членка. При транспонирането и прилагането на
законодателството на ЕС, включително разпоредбите относно дейностите, финансирани
от бюджета на ЕС, държавите - членки носят отговорността да гарантират, че тяхната
правна рамка е ясна и достъпна.
За да се осигури качество на регулирането на ЕС, правото на Съюза и националните
норми, с които то се прилага трябва да бъдат управлявани по начин, който гарантира, че
то продължава да постига ефикасно целите на публичните политики, които се реализират
чрез тях. Управлението на качеството на законодателството означава да се гарантира, че
то е възможно най-ясно, достъпно и лесно за спазване. Усилията за постигането на тази
цел включват опростяване, кодифициране, преработване и консолидиране на
нормативни текстове, както и намаляване на обема на законодателството чрез
отмяна на остарелите разпоредби.
РЕФИТ – настояща ситуация и перспективи
В средата на 2014 г. ЕК извършва своеобразен преглед на постиженията на
Програмата за състоянието на регулирането и правоприлагането, започнала през 2012 г.
Според Комисията, въвеждането на общо правило, което да се прилага във всички
държави - членки, може да бъде много по-лесно и по-ефикасно от наличието на сложна
система от променящи се правила в една и съща област на национално и регионално
равнище. Именно в това се състои предизвикателството законодателството да бъде
просто: да не се надхвърля това, което е необходимо за постигането на целите на
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отделните политики и да се избягва припокриване на равнищата на регулиране.
Комисията се стреми да преодолее това предизвикателство именно посредством
Програмата РЕФИТ, чиято цел е да бъде установена проста, ясна и предвидима
регулаторна рамка за предприятията, работниците и гражданите14. Тя е насочена към
намаляване на бюрокрацията, премахване на регулаторната тежест, опростяване на
законодателството и подобряване на качеството му, така че да могат да се постигнат
целите на политиките, а предимствата, предоставяни от законодателството на ЕС, да се
използват при възможно най-ниски разходи, минимална административна тежест и пълно
спазване на Договорите. Изводът, който Комисията прави е, че действията, реализирани
по програмата РЕФИТ, засилват ползите от регулирането на равнище ЕС, като заменят 28
различни национални мерки с една - единствена мярка на ЕС, което опростява
регулаторната среда за бизнеса и гражданите в Европа.
Държавите - членки носят важната отговорност за навременното изпълнение и
пълното прилагане на законодателството на ЕС. Органите на държавите - членки са
тези, които трябва да използват възможностите за опростяване, предлагани от
законодателството на ЕС и да гарантират, че законите на ЕС се прилагат на
национално, регионално и местно равнище по възможно най-ефективния и ефикасен
начин. Смята се, че една трета от административната тежест, свързана със
законодателството на ЕС, е резултат от мерките за прилагане на национално
равнище15.
Платформата РЕФИТ
На 19.05.2015 г. Европейската комисия взе решение за създаването на Платформата
РЕФИТ16. Решението се основава на Съобщението „По-добро регулиране за по-добри
резултати – Програма на ЕС”17, в което Комисията се ангажира да осигури прозрачен
подход към нейните действия, насочени към по-добро регулиране. Този подход предвижда
включването на държавите - членки и заинтересованите страни в постоянен диалог
SWD (2013)401 final, 1 август 2013 г.
COM (2009)544: „Програма за действие за намаляване на административните тежести в ЕС – Планове за
намаляване по сектори и действия за 2009 г.“
16
C(2015) 3261 final
14
15

17

COM(2015) 215

21
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

R I A.B G

относно това как да се подобри законодателството на Съюза в контекста на изпълнението
на Програмата за състоянието на регулирането и правоприлагането.
Платформата ще събира и оценява предложения от всички налични източници,
включително от нейните членове, за това как да се намали регулаторната и
административна тежест. Тя ще поставя на обсъждане предложения, свързани с
административните и общите разходи за спазване на законодателството, налагани на
гражданите, публичната администрация и бизнеса, особено на микропредприятията и
малките и средни предприятия, произтичащи от законодателството на Съюза и неговото
прилагане в държавите - членки.
Платформата ще включва експерти на високо равнище от органите на държавите членки с опит в областта на по-доброто регулиране и заинтересованите страни с
практически опит в областта на политиките на Съюза. Европейският икономически и
социален комитет и Комитета на регионите ще бъдат представени от по един техен
експерт високо ниво. Интересите на социалните партньори, малки и големи фирми и
потребителите, здравни и екологични организации, включително неправителствени
организации също ще бъдат представени в нея.
Платформата ще се състои от две групи: „Правителствена група”, която включва по
един назначен представител на всички държави - членки - експерт на високо равнище от
публичната администрация и „Група на заинтересованите страни”, която ще се състои от
до 20 експерти, двама от тях, представляващи Европейския икономически и социален
комитет и Комитета на регионите и останалата част от представители на бизнеса,
включително малките и средни предприятия, както и от социалните партньори и
организациите на гражданското общество, които имат пряк опит в прилагането на
законодателството на Съюза. Експертите от групата на заинтересованите страни ще се
назначават в лично качество или като представляващи общия интерес на определен брой
заинтересовани страни. Платформата ще се председателства от Първия заместникпредседател на ЕК, а групите ще се ръководят от председателя на Борда за контрол на
регулирането или от негов заместник.
1.3.3. Национален контекст на оценяваната политика (policy)
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В България все още се знае малко и недостатъчно за вземането на решения базирано
на доказателства и за оценката на въздействието на законодателството, въпреки наличието
на наченки на нейна правна уредба. Липсват достатъчно информация и научни разработки
по темата, както и процедури, наръчници и ноу - хау за нейното извършване на практика.
Българският законодателен процес е лишен от инструментите, които биха могли да
гарантират неговото качество, да измерват ефектите от неговото прилагане и по този
начин да поставят законодателството и законодателния процес в изцяло нов контекст като
един от многото алтернативни подходи за реализиране на последователни, целенасочени и
трайни национални политики по регулиране или дерегулиране на определени субекти,
сектори или групи от обществени отношения.
Действащото българско законодателство не урежда оценката на въздействието на
законодателството като единен механизъм за многоаспектен анализ на очакваните ефекти
от приемането на ново законодателство или на промени в действащата правна уредба.
Оценката на въздействието на законодателството не е уредена и не се прилага и при
разработването и приемането на нови политики, инициативи, стратегии и концепции на
национално, регионално или местно ниво. Оценка на въздействието не се извършва
последователно и по отношение на предложения за актове, политики и законодателство на
ЕС. Тя се прилага спорадично и частично, което означава липса на всякаква полза от нея.
Основно изискване за ефективност на ОВЗ е нейното планирано, системно и
последователно прилагане.
От гледна точка на законодателната власт, рядкото и непоследователно прилагане на
ОВЗ означава изначален, предварителен отказ от търсене на оптимален резултат от
предлаганото, приеманото и прилаганото законодателство, който е необясним. От гледна
точка на държавната администрация непознаването и неприлагането на механизма на ОВЗ
се обяснява с наследената съпротивата на административния апарат срещу реформите.
В този смисъл ОВЗ съществува в България само в зародиш и понастоящем не може
да се говори и за наличието на изградена и действаща българска система за ОВЗ. С всичко
това сравнително лесно би могло да се обясни ниското качество на днешното българско
законодателство и факта, че актуалната ситуация с приеманите нови нормативни актове
става все по-проблемна. Много често днешните нормативни актове и най-вече законите
демонстрират стремеж към обективно невъзможното обхващане на всички прояви на
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реалността и максимална казуистичност, което води до свръхрегулация, припокриващи се
правни норми, парцелирано и непоследователно законодателство, постоянни нормативни
кръпки, откриване на нови празноти в правото, несъответствия между приемани,
отменяни или изменяни мерки за регулиране и други.
Въпреки това, благодарение на постоянния обмен на практики и информация с ЕС и
като резултат от реализирането на значителен по обем проекти, финансирани от
оперативните програми на ЕС, особено тези, насочени към повишаването на
административния капацитет, в България от края на 2011 г. започва бавен и постепенен
процес на навлизане на ниво централна администрация на елементи, понятия и процедури
от механизма на ОВЗ, прилаган в ЕС. В публичното пространство по различни поводи
започва да се говори за необходимостта от въвеждането на ОВЗ у нас. В резултат от това,
през 2012 г. в рамките на изпълнението на свои проекти или инициативи, няколко
български министерства възлагат пилотно извършване на поредица от оценки на
въздействието – предварителни и последващи на законопроекти и действащи норми в
различни сфери на регулиране, което безспорно е добра практика, поставила началото на
проправянето на пътя към въвеждане на механизма на ОВЗ в България18.
Отдел за изследване и анализ на ефекта от законодателството
В средата на м. август 2013 г., по инициатива на Председателя на 42-то Народно
събрание започна изграждането на ново звено към администрацията на Парламента,
наречено Отдел за изследване и анализ на ефекта от законодателството, което да следи по
собствена инициатива за това как приетите закони и законодателни изменения
функционират на практика, какви са основните групи проблеми, които възникват при
прилагането на дадена правна норма, как еволюцията на тълкуването на правната норма се
отразява на ефективността на нормативния акт, би спомогнало за своевременното и
правилно идентифициране на сферите, в които има потенциал за оптимизиране на едно
или друго законодателно решение. За постигане на основните си задачи се предвиждаше
звеното да съсредоточи дейността си в следните основни направления: мониторинг на
правоприлагането, проучване на обществения отзвук от законодателството, изследване на
институционалното
18

взаимодействие

с

цел

подобряване

на

качеството

на

За повече информация: http://www.strategy.bg/Publications/List.aspx?lang=bg-BG&categoryId=16
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законодателството и други. Идеята за създаването на Отдел за изследване и анализ на
ефекта от законодателството към Парламента остана реализирана единствено на ниво
концепция.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове
В края на м. август 2013 г. на страницата на Министерството на правосъдието бе
публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните
актове, в който се предвиждаше създаването на нова глава втора, озаглавена „Оценка на
въздействието”. С него се предлагаше създаването на няколко нови разпоредби, които да
представляват новата законова регламентация на оценката на въздействието в България.
Предлаганата уредба бе в няколко основни насоки.
1. Предвиждане на задължително извършване на оценка на въздействието, която
следва да съпровожда изготвянето на проект на кодекс или закон.
2. Провеждане на разграничение между стандартна оценка на въздействието и пълна
оценка на въздействието.
3. Законопроектът изисква основните изводи от оценката на въздействието да се
включват в мотивите.
4. Оценката на въздействието следва да се извършва от органа, който отговаря за
изготвянето на проекта на кодекса или закона.
5. Контролът за съответствието на оценката на въздействието с изискванията на
закона се извършва от звено от администрацията на Министерския съвет.
6. Министерският съвет с наредба определя методологията за извършване на
стандартната и пълната оценка на въздействието и тяхното минимално съдържание се
„оформя” по образци, приложени към наредбата.
Със законопроекта се предлагаше и допълнение към чл. 26 от ЗНА, като
публикуването на проектите на нормативни актове, мотивите, съответно докладите към
тях, както и на справките, отразяващи резултатите от обществените консултации, да се
извършва и на Портала за обществени консултации към Министерски съвет. Това би
повишило значително възможностите на гражданите и заинтересованите страни за
навременно информиране и представяне на становища по проектите на нормативните
актове, изготвени в рамките на изпълнителната власт.
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Накрая, в мотивите към законопроекта се посочваше, че предвид необходимостта от
обезпечаване на готовността на всяко едно ведомство за създаване и обучение на
структурно звено за извършване на ОВ ще е необходим определен период от време,
поради което в Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предвижда
отлагателно действие на разпоредбите, регламентиращи материята относно оценката на
въздействие. Съдбата на този законопроект приключи на ниво обществено обсъждане.
Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството в
България
В края на м. февруари 2014 г. със заповед на тогавашния министър - председател на
България бе създадена междуведомствена експертна група за актуализиране на
ръководството за извършване на оценка на въздействието на законодателството в
България от 2009 г. Междуведомствената група се председателстваше от секретаря на
Съвета за административна реформа в администрацията на Министерския съвет и се
координираше от заместник министър – председателя по икономическото развитие.
При разработването на новия вариант на Ръководството за изготвяне на оценка на
въздействието на законодателството в Република България са ползвани най-добрите
примери на правно регулиране на механизма на ОВ и практики на извършване на оценки
на въздействието, актуално действащи в Европейския съюз и в отделни държави – членки.
В резултат от това, новото българско ръководство за изготвяне на оценки на
въздействието на законодателството напълно възприема интегрирания подход за
извършване на оценки на въздействието, прилаган цяло десетилетие от Европейската
комисия и се придържа към основните процедурни етапи и ключови аналитични стъпки на
механизма, следвани от Комисията при оценка на въздействието на мерки за регулиране и
инициативи на ниво Съюз. Ръководството за изготвяне на оценка на въздействието на
законодателството в Република България бе прието с Решение № 549 на Министерския
съвет от 25 юли 2014 г. като част от изпълнението на Стратегията за развитие на
държавната администрация 2014-2020 г. и мярка 2 от Плана за изпълнение на Стратегията
за развитие на държавната администрация за периода 2014 – 2015 г.
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1.4. АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ
1.4.1. Анализ на законодателството на Европейския съюз
1.4.1.1. Първично право
Първичното право на ЕС не съдържа експлицитна уредба на оценката на
въздействието на законодателството и това е обяснимо предвид неговия характер на обща
конституционна правна конструкция с най-висша юридическа сила, създавана директно
от държавите - членки чрез преговори на техните правителства. В същото време всички
основни източници на правото на ЕС, към които спадат неговото първично и вторично
(наричано още производно) законодателство и общите принципи съдържат значителен
брой норми и правила, даващи правното основание и очертаващи рамката за извършване
на оценка на въздействието на политиките и нормите на Съюза. Това са разпоредбите,
отнасящи се до съгласуваността на политиките и прозрачността в дейността на Съюза,
тези изискващи провеждането на широки консултации със заинтересованите страни от
Комисията при формулирането на политиките и приемането на правни норми, принципите
за примат и директна приложимост на правото на ЕС и други.
Договорът за Европейския съюз и оценката на въздействието
ДЕС, както и ДФЕС, съдържат няколко основни вида разпоредби, които в обобщен
вид според тяхното съдържание могат да бъдат групирани по следния начин:
- преамбюл и уводни разпоредби;
- разпоредби относно институциите и органите на ЕС;
- материалноправни разпоредби, съдържащи същностната уредба на Съюза, даващи
правния фундамент и рамката на всички аспекти на интеграционния процес –
политически, икономически, социални и други;
- преходни и технически разпоредби, свързани с влизането в сила, изменението,
срока на действие на Договорите и други подобни. Във всяка от първите три групи
разпоредби на ДЕС и ДФЕС могат да бъдат открити норми относно оценката на
въздействието на политиките и нормите на Съюза.
Преамбюлът на ДЕС, без да излиза от типичното съдържание за такава част от
международен или междуправителствен договор, съдържа философските, моралните,
политико - социалните, икономическите и всякакви други подбуди на учредителите на
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Съюза за неговото създаване, както и общите уводни разпоредби, отнасящи се до
високодоговарящите се страни и техните представители. Още в тази част на ДЕС може да
бъде открит един акцент, който Договорът поставя върху устойчивото развитие на
икономиката, обществото и околната среда, което е триадата, стояща в основата на
Стратегия „Европа 2020” и която е еманация на трите стълба, стоящи в основата на
оценката на въздействието – икономически, социален и екологичен.
Акцентирането върху твърдата решимост на договарящите държави за постигането
на напредък в областите на трите стълба на ОВ – икономически, социален и екологичен,
при спазване на принципа за устойчиво развитие, не е случайно. Въпреки своя
декларативен характер, разпоредбите от Преамбюла на Договорите имат безспорно
призната юридическа стойност, която служи за основа при тълкуването на духа на
Договорите и за отправна точка при запълването на празноти в правото на ЕС.
Член 11 от ДЕС, намиращ се в Дял ІІ „Разпоредби относно демократичните
принципи”, съдържа правното основание и рамката за участие на гражданите и техните
организации в процесите на вземане на решения на ниво Съюз и за поддържане на
редовен диалог между тях и институциите на ЕС, основан на принципите на откритост и
прозрачност.
В член 12 от ДЕС, като една от новостите в първичното право на Съюза въведена с
Договора от Лисабон, е уредена рамката за т. нар. политически контрол на националните
парламенти спрямо Комисията, наричан още механизъм за „ранно предупреждение”. Във
връзка с него е предвидена новата роля на националните парламенти активно да
допринасят за доброто функциониране на Съюза като биват информирани от Съюза, чрез
неговите институции, за проектите на законодателни актове, като следят за спазването на
принципа на субсидиарността и участват в рамките на пространството на свобода,
сигурност и правосъдие в механизмите за оценка на изпълнението на политиките на
Съюза в това пространство. В този контекст, в стремежа си да акцентира върху
максимално пълното включване на националните парламенти във вземането на решенията
на ниво Съюз, ДЕС имплицитно регламентира и елементи, които са ключови за оценката
на въздействието, каквито са:
- информираност относно стартиращи политики и инициативи, законодателни и
незаконодателни актове и други;
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- провеждане на консултации с всички заинтересовани страни, в конкретния случай с
националните парламенти на държавите - членки и
- извършване на оценка на приети политики на Съюза, в случая в рамките на
пространството на свобода, сигурност и правосъдие.
Договорът за функционирането на Европейския съюз и оценката на въздействието
ДФЕС, подобно на ДЕС, не съдържа разпоредба, която изрично да изисква
извършването на оценка на въздействието на политиките и инициативите на Съюза.
Въпреки това, той урежда достатъчно детайлни изисквания спрямо характера и същността
на политиките и действията на Съюза и неговите институции, голяма част от които на
практика биват постигани точно чрез механизма на ОВ в ЕС. Като основно материално
правно основание в горния смисъл може да бъде определен член 7 от Дял II „Разпоредби с
общо приложение” на ДФЕС, според който: „Съюзът следи за съгласуваността между
различните свои политики и действия като отчита всички свои цели и се придържа към
принципа на предоставената компетентност.”
Формалните (процедурните) правила относно начина на формулиране на политики и
тяхното реализиране на ниво Съюз се съдържат в член 15 от ДФЕС, който експлицитно
регламентира основните принципи на доброто управление: откритост и прозрачност при
вземането на решенията в Съюза. Договорът предвижда, че всички институции, органи,
служби и агенции на Съюза следва да работят при възможно най-голямо зачитане на
принципа на откритост, което да служи за насърчаване на доброто управление и като
гаранция за участието на гражданското общество при вземането на решения.
Принципите за откритост и прозрачност на органите и институциите на ЕС,
осигуряването на участие на гражданското общество и общата насока за насърчаване на
доброто управление, експресивно уредени в ДФЕС представляват основните формални
(процедурни) гаранции за извършването на оценки на въздействието на политиките и
дейностите на Съюза.
1.4.1.2. Вторично право
За разлика от първичното право на ЕС, където могат да бъдат намерени единствено
норми, даващи общата правна рамка на ОВ, вторичното право на ЕС, наричано още
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производно, изобилства от конкретни норми и правила, директно уреждащи оценката на
въздействието и насърчаващи нейното извършване по отношение на политиките и
инициативите на Съюза. Вторичното право включва различните актове (регламенти,
директиви, решения, препоръки и становища), приемани от институциите и органите на
Съюза на базата на първичните източници на правото на ЕС. Наред с тях важни от гледна
точка на формулирането на стратегиите на Съюза са приеманите от неговите институции
„Бели книги”, „Зелени книги”, „Планове за действие” и други, които са актове без
правнообвързващ характер. Освен тях, институциите и органите на Съюза издават и
публикуват голям брой актове с незадължителна юридическа сила, наричани „гъвкаво
право”19, които имат важна консултативна стойност и практическа функция, каквито са
съобщенията, резолюциите, становищата, насоките и други. Като вид механизъм,
включващ съвкупност от практики и процедури, оценката на въздействието е обект на
детайлно регулиране именно в тази част от вторичното право на ЕС, наричана гъвкаво
право.
Няма институция или орган на ЕС, който по един или друг повод да не се е
произнесъл в своите актове относно оценката на въздействието или отделни нейни
компоненти. В сила са поредица от междуинституционални споразумения, сключени
между отделни институции на Съюза, които целят подобряване на тяхната координация
при извършването на оценки на въздействието. Консултативните органи на Съюза –
Европейският икономически и социален комитет и Комитетът на регионите – в редица
свои становища изразяват позициите си по отношение на механизма за ОВ, прилаган от
Комисията.
Оценката на въздействието в актовете на Европейската комисия
Комисията в качеството й на почти стопроцентов монополист върху законодателната
инициатива в Съюза и като институцията, която носи основната отговорност за качеството
на законодателството и за ефективността на по-голяма част от политиките на ЕС, има найголям принос към правната уредба на оценката на въздействието, като е приела найважните актове в тази сфера.

19

От англ. „soft law”
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Насоките за оценка на въздействието от 2015 г., представени в дял ІІІ от новите
Насоки за по-добро управление на Европейската комисия от 19.05.2015 г., представляват
официално приетото и прилагано общо ръководство за извършване на ОВ от службите и
персонала на Комисията. Те заместват съществувалите преди тях насоки от 2009 г., и
съдържат най-доброто от целия опит на Комисията при извършването на оценки на
въздействието. Те се състоят от основно тяло и от приложения, представени в новия
Инструментариум „По-добро регулиране” и представят в практически план същността на
ОВ, ключовите аналитични и процедурни стъпки при нейното извършване, основните
органи и институции, ангажирани с нейното извършване и други.
Оперативните насоки относно съобразяването с основните права при ОВ от
Комисията20 от 2011 г., във формата на работен документ за персонала на Комисията,
допълват горните основни насоки като част от инициативите, предвидени в Стратегията за
ефективно прилагане на Хартата на основните права в ЕС21, наричана Стратегия за
Хартата, приета от Комисията през октомври 2010 г. Целта на оперативните насоки е да
служат за ръководство на службите на Комисията относно това как основните права
следва да бъдат отчитани като критерии и оценявани при извършването на ОВ, както и да
насърчат осъществяването на политиката на Комисията за смарт регулиране в ЕС.
Оценката на въздействието в актовете на Европейския парламент
Европейският парламент, като институцията представляваща гражданите на ЕС и в
качеството му на един от двата органа, формиращи т. нар. съвместен законодател на
Съюза (заедно със Съвета на ЕС) , има пряко отношение към качеството на европейското
законодателство и политики и към процесите на тяхното приемане, прилагане,
изпълнените и оценяване.
В различни свои актове, най-често резолюции и по различни поводи, ЕП представя
своето подробно становище относно тенденциите за по-доброто регулиране, по-доброто
законодателство и оценката на въздействието като инструментариумът, заемащ централно

От англ. Operational Guidance on taking account of Fundamental Rights in Commission Impact Assessments,
SEC(2011) 567 final – Брюксел 06.05.2011 г. http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/sec_2011_0567_en.
21
Вж Илиева, Ирена. Хартата за основните права на човека в Европейския съюз, сп. Правна мисъл, БАН, кн.
1/2001, с. 72 – 80.
20
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място във всички тях. Изложението по-долу представя само малка част от тях, като са
подбрани най-актуалните и пряко свързаните с ОВ актове.
Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно гарантиране
независимостта на оценките на въздействието22 е първият акт на ЕП, който на базата на
реформата в първичното право, свързана с приемането на Договора от Лисабон и Хартата
на основните права на Европейския съюз, отчитайки водещите актове на Комисията в
сферата на ОВ, каквито са Насоките за оценка на въздействието от 2009 г. и Съобщението
„Смарт регулиране в Европейския съюз“ от 2010 г., прави задълбочен анализ на
практиката на извършването на оценки на въздействието от Комисията и отправя сериозни
препоръки към целия механизъм на ОВ. Основното разбиране на ЕП по отношение на
оценките на въздействието е, че те представляват механизъм за систематично оценяване
на очакваните последици от законодателните действия и имат положителен принос към
цялостното повишаване на качеството на законодателството на ЕС. Оценките на
въздействието играят водеща роля както при приемането на нови законодателни актове,
така и при опростяването и преработването на действащи законодателни актове като
служат за подобряване на анализа на социалното и икономическото въздействие, на
въздействието върху околната среда и здравето, както и на съвместимостта въвежданите
мерки по регулиране с основните права. По този начин ОВ допринасят за намаляването на
бюрокрацията и за гарантиране на последователност и съгласуваност на политиките на ЕС
при постигане на основните цели, определени от Съвета на ЕС.
Принципната позиция на ЕП е, че използването на независими оценки на
въздействието в Европейския съюз следва да бъде подкрепяно и насърчавано. Невинаги,
обаче, провежданите от Комисията ОВ постигат необходимото ниво на качество и често
служат по-скоро за оправдаване на дадено законодателно предложение, отколкото за
обективно разглеждане на фактите. На базата на тази своя позиция ЕП отправя конкретни
препоръки, валидни като цяло за оценките на въздействието на ниво ЕС, по- важните от
които са следните:
1. Законодателните органи на ЕС следва да използват по-често ОВ като важно
помощно средство през целия цикъл на разработване на политики, за да могат да
22

2010/2016(INI) - http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20110259+0+DOC+XML+V0//BG.
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извършват

по-ефективна

оценка

на

икономическите,

социалните,

екологичните

въздействия и свързаните със здравето и основните права на гражданите последици от
техните потенциални решения, като отчитат, че анализът на разходите и ползите е само
един от критериите;
2. ОВ следва да се извършват в началните етапи от разработването на политиките, да
са изцяло независими и да се основават на обективен и обоснован анализ на
потенциалните последици. В процеса на тяхното извършване е препоръчително
включването на външни експерти от всички области засегнати от политиките, както и на
заинтересованите групи с цел да се гарантира независимост и обективност. Окончателният
резултат и контролът върху механизма и качеството на ОВ, обаче, следва да останат
отговорност на институциите на ЕС, за да се осигури провеждането им по един и същ
висок стандарт;
3. Максималната прозрачност при изготвянето на ОВ, включително ранното
публикуване на подробни пътни карти на предлаганото законодателство, гарантират равен
достъп до законодателната процедура на всички заинтересовани страни;
4. ОВ е подходящ инструмент за проверка на съответствието на предложенията на
Комисията с принципите на субсидиарност и пропорционалност, както и за по-ясното
излагане пред съзаконодателите на Съюза и широката общественост на причините за
избора на определена мярка;
5. ОВ не следва да се съсредоточават изключително върху анализа на разходите и
ползите, а да вземат под внимание редица критерии, в съответствие с интегрирания
подход, като по този начин се предоставя възможно най-всеобхватна представа на
законодателните органи;
6. ОВ задължително трябва да включват проверка на икономическата ефективност на
всички програми и мерки, налагащи разходи на своите адресати, при което следва да
бъдат проучени евентуалните последици за малките и средните предприятия чрез
последователното и неизменно прилагане на теста за МСП, предвиден в „Закона за малкия
бизнес23“ за Европа от 2008 г.;
Вж. Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален
комитет и Еомитета на регионите „Мисли първо за малките!“ „Small Business Act“ за Европа COM(2008) 394
- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:BG:PDF.
23
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7. Иманентна част от всяка ОВ следва да бъде задълбоченият анализ на варианта да
не се предприемат действия (т.нар. нулев вариант).
Оценката на въздействието в Междуинституционалните споразумения
Междуинституционалните споразумения са вътрешни договори между отделни
институции на Съюза, по силата на които те се съгласяват да работят съвместно за
постигането на определени общи цели. За да обезпечат тяхното постигане те приемат
общи принципи и механизми на коопериране.
Междуинституционалното споразумение „За по-добро законотворчество" от 2003
година24, действащо между ЕП, Съвета и Комисията е един от основополагащите актове за
днешните тенденции в развитието на правото на ЕС като поставя основните отправни
точки на неговото подобряване. По силата на това споразумение ЕП, Съветът на ЕС и
Комисията се съгласяват върху това, че е налице нужда от повишаване на качеството на
изготвянето на закони в Съюза чрез въвеждането на серия от нови инициативи и
процедури, чиито основни цели са:
1. По-добра координация на законодателния процес. Трите институции се съгласяват
да гарантират по - добра обща координация на тяхната законодателна дейност като форма
на създаване на солидна основа за по-добро законотворчество в рамките на Европейския
съюз;
2. Мотивиран избор на законодателния инструмент и правното основание.
Комисията се задължава да обяснява и обосновава пред Европейския парламент и Съвета
избора си на всеки законодателен инструмент и правното основание за неговото приемане
като част от своята годишна работна програма или в рамките на нормалните процедури за
диалог;
3. По-голяма прозрачност и достъпност. Трите институции потвърждават важността
на по-голямата прозрачност и необходимостта от разширяване на достъпа до информация
на обществеността при всеки етап от своята законодателна работа;
4. Насърчаване използването на алтернативни методи за регулиране. То може да се
реализира чрез въвеждането на:

24

2003/C 321/01 – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:321:0001:0001:EN:PDF.
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- съвместното регулиране като механизъм, чрез който законодателен акт на Съюза
възлага постигането на целите, определени от законодателната власт на лицата, които са
признати за водещи в дадената област, като икономически оператори, социални партньори
или неправителствени организации и
- саморегулирането като възможност за икономическите оператори, социалните
партньори и неправителствените организации да приемат помежду си и да прилагат общи
насоки на европейско ниво, по-специално кодекси на практика или секторни
споразумения;
5. Повишаване на качеството на законодателството. Трите институции потвърждават
приноса, който ОВ има за повишаване на качеството на законодателството на Съюза,
особено по отношение на неговите обхват и съдържание. Според тях Комисията следва да
продължава да прилага подхода на предварителната интегрирана ОВ за основните аспекти
на проектите на нормативни актове, съчетавайки в един общ документ представянето на
социалните, икономически и екологични въздействия. Резултатите от оценките следва да
бъдат изцяло и свободно достъпни за ЕП, Съвета и широката общественост. В
обяснителните меморандуми към своите предложения, Комисията следва да посочва и
начина, по който ОВ са повлияли върху съдържанието на самите предложения;
6. Опростяване и намаляване на обема на законодателството. За да стане
законодателството на Съюза по-лесно за разбиране и за прилагане, трите институции се
единодушни в разбирането си, че преди всичко трябва да се актуализира и намали обема
на съществуващото законодателство, след което то значително да се опростят.
Междуинституционалният общ подход за оценка на въздействието от ноември
2005 г. е продължение на Междуинституционалното споразумение „За по-добро
законотворчество”, сключено между ЕП, Съвета и Комисията и е фокусиран изцяло върху
оценката на въздействието. Документът поставя началото на дългия процес, който е
актуален и днес, свързан с разработването и въвеждането на общ единен механизъм за ОВ,
задължителен за институциите на Съюза. Според него, Европейският парламент, Съветът
и Комисията, в съответствие със своите ангажименти, поети в Междуинституционалното
споразумение за по-добро законотворчество, се ангажират да започнат да спазват общ
подход при извършването на оценка на потенциалните въздействия на законодателството,
което те разработват и приемат като гарантират, че решенията им се вземат след
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внимателен анализ на наличните доказателства. В тази връзка, Комисията се задължава да
продължи да извършва оценки на въздействието върху основните елементи на проекти на
нормативни актове и по-специално тези, включени в годишната й законодателна и работна
програма. Паралелно с това Европейският парламент и Съветът се ангажират да
извършват преглед на ОВ, извършени от Комисията и да бъдат отговорни за оценката на
въздействието на техните собствени „съществени” изменения. Дефинирането на това
какво представлява „съществено” изменение се прави за всеки конкретен случай (ad hoc) и
спада към правомощията на институцията, която отговаря за извършването на ОВ. Това
дефиниране, обаче, трябва да се съобразява с общия ангажимент на трите институции за
насърчаване извършването на оценки на въздействието и за предприемане на активни
действия за по-доброто законотворчество като цяло.
Оценката на въздействието в актовете на Европейския икономически и социален
комитет
Основната функция на Европейския икономически и социален комитет в ЕС е да
участва в нормотворческия процес при изготвянето на вторичното право на Съюза чрез
приемането на консултативни становища, адресирани до различните институции като в
Договорите са предвидени изрично случаите и въпросите по които ЕП, Съветът и
Комисията са длъжни да се консултират с него.
В Становището на Европейския икономически и социален комитет относно
„Съобщение

на

Комисията

до

Европейския

Парламент,

Съвета,

Европейския

икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Разумно регулиране в
Европейския съюз”25, ЕИСК е представил подробно своята позиция относно политиката
на смарт регулирането и е дал препоръките си до Комисията. ЕИСК одобрява новия курс
на Комисията, описан в Съобщението „Смарт регулиране в ЕС”, а също и в документите
относно Стратегията „Европа 2020” във връзка със задълбочаването на политическите,
законодателните и административните процедури. Този курс, според него, води до порационално и адекватно създаване и прилагане на правото на Съюза през целия цикъл на
разработване на политики, от първоначалния замисъл за промяна през прилагането на
2011/C 248/15 от 15 юни 2011 г. –
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:248:0087:0091:BG:PDF.
25
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мерките, с които тя се реализира от страна на компетентните органи в държавите - членки
до окончателното оценяване на изпълнението на тези мерки от страна на крайните
адресати.
Според ЕИСК контролът върху оценката на въздействието трябва да продължи да се
извършва от Борда за оценка на въздействието, който отговаря за това. Като алтернатива
може да бъде създадена вътрешна институция с представители от всички държави членки. Правомощията на БОВ, обаче, следва да бъдат допълнени чрез включване на
задължението той да може по собствена инициатива да изисква извършването на оценки
на въздействието.
Предвид факта, че финансовата и икономическа криза е в основата на едно
проглеждане за необходимостта да се преосмисли ролята на регулирането на пазарните
фактори ЕИСК счита, че към новата програма за „смарт регулиране” трябва да се подходи
по сектори, а сред секторите, на които следва да се отдели специално внимание, са
финансовият, здравеопазването и социалното осигуряване. Съществен елемент от смарт
регулирането са саморегулирането и съвместното регулиране, както и предварителното
установяване от Комисията на това какво може да бъде решено по-добре с помощта на
актове с незадължителна юридическа сила („soft law”) вместо да се прибягва
до регулиране чрез приемането на законодателство.
Основните причини за разпространеното сред държавите – членки непълно
прилагане на правото на Съюза, според ЕИСК, са:
1. неправилното или частично инкорпориране на правилата на Съюза в националните
правни системи, където много често същите биват приемани като нежелани,
противоположни на традициите и практиките и противоречащи на националните
интереси;
2. липсата на политическа воля у националните власти да изпълняват и да налагат
изпълнението на правилата на Съюза, считани за „чужди” на тяхната правна система и
национална традиция;
3. постоянната тенденция към правилата на Съюза да се добавят нови разпоредби,
които са излишни („позлатяване”26) или да се избират само някои части от правилата на

26

От англ. „gold-plating”.
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Съюза („бране на череши”27) до такава степен, че да се окаже целесъобразно да се
препоръчва освен таблиците за съответствие, държавите – членки да бъдат задължавани да
посочват изрично кои предписания в техните закони за транспониране представляват
случаи на свръхрегулиране;
4. наличието на недостатъчна специализирана подготовка на националните органи, в
чиято компетентност е тълкуването и прилагането на достиженията на правото на Съюза;
5. по-ограниченото специализирано обучение на някои съдии и други действащи в
съдебната система лица (адвокати, съдебни служители и други) в областта на съюзното
право, което в някои случаи води до погрешно прилагане, до неприлагане на правилата,
транспонирани в националните законодателства или до припокриващо правоприлагане,
при което се прилагат „паралелни” на европейските правила от националното
законодателство;
6. необходимостта от разширяване на обхвата на мерките за административно
сътрудничество по такъв начин, че да бъдат включени организациите на гражданското
общество в частност организациите за защита на потребителите.
Оценката на въздействието в актовете на Комитета на регионите
Комитетът на регионите е другият консултативен орган на Съюза, който подобно на
ЕИСК подпомага дейността на Съвета, Комисията и ЕП със становища. Договорите
уреждат значителен брой случаи, при които в рамките на законодателния процес
консултациите с КР са задължителни.
В

Становище

на

Комитета

на

регионите

относно

„Интелигентното

регулиране“28, КР излага подробно позицията си относно тенденциите в развитието на
правото на ЕС изобщо. Според него, по отношение на обществените консултации
Европейската комисия и другите институции на ЕС следва да отделят по-конкретно
внимание на местното и регионалното самоуправление, когато изготвят законодателни
актове, оценяват тяхното въздействие или планират начините за изпълнение на
европейските политики. Налице са негативни сигнали, че от отворените консултации се
възползват добре организираните и разполагащи с достатъчно ресурси респонденти или
От англ. „cherry-picking” – термин, с който се обозначава негативното явление на подборно транспониране
само на изгодните за националните държави разпоредби от директивите на ЕС.
28
CdR 353/2010 fin - 11.10.2011 г. – http://edz.bib.uni-mannheim.de/edz/doku/adr/2010/cdr-2010-0353-en.pdf.
27
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малки групи, изразяващи специални интереси. Затова следва да се поставя силен акцент
върху отговорите на представителните сдружения на местните и регионалните власти. По
отношение на административните и финансови тежести, КР смята, че Комисията се
концентрира изключително върху пряката тежест на законодателството на ЕС за малките
предприятия.
Въпреки че признава, че това е важна пречка пред икономическия растеж, като
припомня факта, че тежките изисквания за отчетност по отношение на националните,
регионалните и местните власти в крайна сметка се превръщат в административни
тежести за гражданите и предприятията на национално или регионално равнище, КР
счита, че тежестта за местните и регионалните органи също следва да бъде разглеждана и
целенасочено намалявана.
Във връзка с оценката на въздействието, КР подчертава, че според Договора от
Лисабон във всеки проект на законодателен акт на ЕС трябва да се съдържа оценка на
потенциалното му въздействие, в която да се вземат предвид и местните и регионалните
нива. При усилията за опростяване и подобряване на европейското законодателство
трябва да се постигне баланс между извършването на предварителни оценки на
въздействието и на последващи оценки на изпълнението, като същевременно се внимава
такива действия да не водят до допълнително административно натоварване на
различните равнища на управление.
Ключовите предложения на Комисията с по-голямо очаквано въздействие, според
КР, трябва да се придружават от оценка на въздействието още на ранен етап, особено
когато се цели лицата, отговорни за вземането на решенията да бъдат своевременно
информирани относно обхвата на конкретните варианти на политики. В допълнение към
целта на ЕС за териториално сближаване (член 3 от ДЕО), както хоризонталните клаузи на
Договора от Лисабон за социалните и екологичните изисквания (съответно член 9 и член
11 от ДФЕС), така и триадата на Стратегията „Европа 2020“ налагат изготвянето на
оценки на въздействието, в които по балансиран начин се анализират последиците от
регулирането от гледна точка на икономиката, обществото и околната среда.
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1.4.2. Анализ на българското законодателство
Действащото българско законодателство не урежда оценката на въздействието на
законодателството като единен механизъм за многоаспектен анализ на очакваните ефекти
от приемането на ново законодателство или на промени в действащата правна уредба.
Оценката на въздействието на законодателството не е уредена и не се прилага и при
разработването и приемането на нови политики, инициативи, стратегии и концепции на
национално, регионално или местно ниво. Оценка на въздействието не се извършва
последователно и по отношение на предложения за актове, политики и законодателство на
ЕС.
Фрагментарна и непълна уредба на ОВЗ, отнасяща се единствено до нейни отделни
аспекти, може да бъде открита в екологичното ни законодателство във връзка с
нормативно закрепената оценка на въздействието върху околната среда в Закона за
опазване на околната среда. От 2011 г. Законът за пътищата съдържа легална дефиниция
на оценката на въздействието върху пътната безопасност, определена като стратегически
сравнителен анализ на въздействието на нов път или на съществено изменение на
съществуващата пътна мрежа върху безопасността на пътната мрежа. Законът за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност изисква при планирането,

изготвянето или

внасянето на

законопроект, който предвижда въвеждането на лицензионен, регистрационен или
удостоверителен режим за извършване на стопанска дейност или на уведомителен режим
за извършване на отделна сделка или действие, да бъде представяно мотивирано
становище, което съдържа оценка на въздействието, което режимът оказва върху
регулираната стопанска дейност.
Елементи на уредба на ОВЗ се съдържат и в действащия Закон за нормативните
актове, приет през 1973 г. с промени от 2007 г. и в Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на
ЗНА, издаден от Председателя на Държавния съвет на Народна Република България от
1974 г., с последни изменения от 2007 г. Според глава трета от Закона за нормативните
актове, озаглавена „Изработване на проекти на нормативни актове”, изработването на
проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост,
стабилност, откритост и съгласуваност. Преди внасянето на проект на нормативен акт за
издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на
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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. Министърът - вносител на проект на нормативен акт, който
подлежи на разглеждане от Министерския съвет, го изпраща за съгласуване на органите,
чиито правомощия са свързани с предмета на регулиране на предлагания акт или които са
задължени да го прилагат, които изготвят становища в 14-дневен срок.
Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася
за обсъждане и приемане от компетентния орган. Мотивите, съответно докладът,
съдържат:
1. причините, които налагат приемането;
2. целите, които се поставят;
3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;
5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Проект на нормативен акт,
към който не са приложени мотиви, съответно доклад, не се обсъжда от компетентния
орган.
В Глава втора „Изготвяне на проектите за нормативни актове” от Указ № 883 за
прилагане на ЗНА, в разпоредби, които не са променяни от неговото приемане през 1974
г., е записано, че изготвянето на законопроекта обхваща:
1. изготвяне на първоначален проект;
2. обсъждане на проекта;
3. изготвяне на втори проект, когато се наложат съществени изменения на
първоначалния проект.
Съобразно характера и обсега на предложените изменения могат да се изготвят и
обсъждат и следващи варианти на проекта. Органът, който отговаря за изготвяне на
законопроекта, го изпраща заедно с мотивите на заинтересуваните министерства, други
ведомства или обществени организации, които организират неговото обсъждане и дават
мотивирано становище. Този орган може да поиска становище по законопроекта и на
научни организации или специалисти по споразумение с тях.
В глава седма „Проучване на резултатите от прилагането на нормативните актове” от
Указ № 883, също в текстове с непроменена и до днес редакция от 1974 г., е предвидена
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уредба на нещо подобно на последваща ОВ, като се казва, че органът, на който е
възложено изпълнението на акта или до чието ведомство той се отнася, организира след
влизането му в сила периодично проучване на резултатите от неговото прилагане.
Органите, до които са отправени искания за сведения или за съдействие във връзка с
проучването, са длъжни да изпратят сведенията или да окажат съдействието на органа,
който организира проучването. За резултатите от прилагането на нормативния акт се
прави доклад, в който се предлагат и промени на уредбата, ако са необходими. Дори само
годините на приемане на тези актове и факта, че тяхното изпълнение се възлага на
Държавния съвет, респективно на Председателя на Държавния съвет на Народна
Република България, са достатъчно показателни за тяхната съвременност и актуалност.
Устройствен правилник на МС и на неговата администрация, 2013 г.
В резултат на стартиралия нов обществен дебат и инициативи, посветени на оценката
на въздействието на законодателството, с изменения в Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация от м. август 2013 г. за първи път
изрично е предвидено изискването за извършване на Стандартна оценка на въздействието
върху стопанската активност и заетостта29. В новия чл. 30а (отм.) от Устройствения
правилник се предвижда, че дейността на Министерския съвет се осъществява въз основа
на оперативна работна програма за 3-месечен период. Тя, наред с останалите елементи,
включва и списък със законопроектите за одобрение и планираните за приемане за
периода подзаконови актове, възложени със закон на Министерския съвет, за които
вносителят следва да изготви стандартна оценка на въздействието върху стопанската
активност

и

заетостта

по

образец

съгласно

приложение.

Приложението

към

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
представлява формуляр, съчетаващ традиционно възприетите в ЕС ключови аналитични
стъпки за извършването на частична ОВЗ, с елементи от също толкова широко прилагания
Стандартен модел на разходите за остойностяване на основните икономически ползи и
разходи. Така уредената в подзаконов нормативен акт на българското правителство ОВЗ
може да бъде дефинирана като предварителна, частична ОВЗ, включваща анализ на
ползите и разходите със специфичен фокус върху стопанската активност и заетостта.
29

ДВ, бр. 74 от 2013 г. от 23.08.2013 г.
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За да се обезпечи реалната приложимост на нововъведения механизъм за извършване
на Стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта, с
изменение на чл. 35 от Устройствения правилник е предвидено, че въпросите за
разглеждане от Министерския съвет се внасят с придружително писмо, подписано от
съответните длъжностни лица и включващо, наред с всичко останало, писмен доклад от
вносителя и стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта,
когато изготвянето на такава е предвидено в оперативната работна програма.
Със същите изменения на Устройствения правилник, в самостоятелно приложение
към

него,

е

представен

и

нов

формуляр

за

Финансова

обосновка

на

проектопредложенията, който също съдържа елементи на европейския модел за ОВЗ, като
разглежда нулев сценарий, алтернативни варианти на политиката, анализ на риска и
други. В своя край Формулярът за финансова обосновка изисква идентифициране на
крайните резултати от приемането, изпълнението и прилагането на проектопредложението
за обществото и посочването на индикатори за измерване на постигнатите крайни
резултати – стойностни и натурални.
През м. август 2014 г. след идването на служебното правителство на проф. Георги
Близнашки, разпоредбите, уреждащи оперативната работна програма за 3-месечен период
на Министерския съвет, са отменени, с което са отменени и текстовете, които
предвиждаха случаите, в които стандартната оценка на въздействието на стопанската
активност и заетостта е задължителна. Стандартната оценка на въздействието върху
стопанската активност и заетостта не е отменена като такава, запазен е и старият
формуляр, който трябва да бъде следван при нейното извършване, като в устройствения
правилник се споменава, че такава следва да бъде извършвана, когато изготвянето на
такава е предвидено в законодателната програма на Министерски съвет. С това
елементите на задължителност и изискванията за предварително планиране на частичната
оценка на въздействието на законодателството, каквато представлява тази върху
стопанската активност и заетостта бяха отменени, с което нейната приложимост и
ефективност понастоящем са поставени под въпрос.
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Правилник за организацията и дейността на 42-тоНародно събрание, 2013 г.
В приетия в средата на м. юли 2013 г. Правилник за организацията и дейността на 42 то

Народно събрание, в чл. 72, ал. 2 бе предвидено, че в мотивите към внасяните в

Парламента законопроекти вносителят дава становище относно очакваните последици,
включително и финансови, от прилагането на законопроекта30. Ключов по отношение на
приложимостта на тази правна уредба, беше подходът на тълкуване, който парламентът
щеше да приложил спрямо нея, разширително или стеснително. Ако поставеното
изискване беше разчетено като задължение на всеки вносител, това означаваше, че
изготвяне на становище за очакваните последици от предложението, което становище е
базирано на доказателства, оценени по безспорен, експертно обоснован и прозрачен
начин, щеше да се очаква от всеки субект с право на законодателна инициатива в
България. Тясното тълкуване на разпоредбата означаваше приложимост на разпоредбата
единствено при законодателна инициатива, упражнена от отделен народен представител.
Във всички случаи тази нова уредба се нуждаеше от допълнителни разяснения,
разработване на подробни изисквания за съдържание и форма, предвид риска от това тя
лесно да се превърне в част от стандартните мотиви към законопроектите, включващи
най-често субективна преценка на вносителя или на група лица, обединени от общи
интереси. Такива не бяха създадени и с това може да се обясни нейната недостатъчна
приложимост и липсата на всякаква информация относно нейната ефективност.
Правна уредба на обществените консултации в България
Предизвикателствата, пред които днес са изправени гражданите и обществата на ЕС
и особено тези от държави - членки на ЕС като България, са основно свързани с дефицита
на доверие във властта и ясния стремеж за възможно най-неопосредено влияние върху
вземането на решенията на всички нива на държавно управление. Българските граждани,
както всички останали европейски граждани, имат право на пряко участие и ефективно
участие във формулирането на политики по въпроси от общосъюзно и общонационално
значение, които ги засягат и най-директният инструментариум за това са обществените
консултации. Българското общество днес ясно изразява желанието си да играе активна

30

ДВ. бр. 53 от 18 Юни 2013 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 12 Юли 2013 г.
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роля в обсъждането на актуалните въпроси от дневния ред на държавата и нейното
управление и да бъде реален коректив на публичната власт.
Механизмът на обществените консултации е фокусиран, целенасочен и директен
способ за оказване на влияние при вземането на решения. От гледна точка на държавата,
те са индикатор за нивото на демократичност на управлението, показател за нейната
легитимността на упражняваната власт и гаранция за прозрачността и отчетността на
институциите пред гражданите. Те създават благоприятна среда за открит и равноправен
процес на включване на гражданите при обсъждането на важни въпроси, което е
предпоставка за повишаване на приноса на обществото за социалната справедливост,
демокрацията и устойчивото развитие. Днес у нас е налице почти пълна липса на
информация относно обществените консултации като механизъм за оказване на влияние
от гражданите при формулирането на основните национални и местни политики.
Българското общество не е достатъчно запознато със същността и процеса на
обществените консултации, както и с възможностите, които те предлагат. Много често
гражданите, в желанието си пряко да оказват влияние върху вземането на решенията, се
ориентират към много по-сложни, понякога невъзможни инструменти на влияние като
създаване на различни неформални образувания, доброволни формации, групи в интернет
и други.
Българското законодателство има традиции в правната уредба на обсъжданията на
нормативните актове преди тяхното приемане. Изминали са повече от 40 години от
приемането

на

първата

нормативна

уредба

на

обществените

консултации

по

законопроекти у нас. В глава ІІ „Изготвяне на проектите за нормативни актове” от Указ №
883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове31, чл. 13 в неговата
първоначална редакция, действаща и днес, предвижда че изготвянето на законопроектите
преминава през етапите на разработване на първоначален вариант, обсъждане на проекта
и разработване на втори проект, когато се наложат съществени изменения в
първоначалния. УПЗНА от 1974 г. в същата глава урежда и две категории
институционални субекти, които участват в процедурата по обсъждането: органът, който
отговаря за изготвяне на законопроекта и съставителят. В първата категория субекти
попадат органите, които са задължени да изпращат законопроектите заедно с мотивите на
31

Държавен вестник, бр. 39 от 1974 г.
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заинтересуваните страни. Сред тях, според тогавашните разбирания на законодателя, са
министерствата, другите ведомства и обществени организации, които организират
неговото обсъждане и дават мотивирано становище. Във втората група влизат
съставителите,

които

отговарят

за

отразяване

на

необходимите

изменения

в

законопроекта, следващи от обсъждането и които го представят в новия му вариант пред
първия орган, този, който отговаря за изготвянето на законопроекта.
По изключително актуален начин днес звучи 40 – годишната разпоредбата на чл. 15,
ал. 2 от УПЗНА, която урежда възможността органите, които отговарят за изготвяне на
законопроектите, да искат становище по тях и от научни организации или специалисти по
споразумение с тях. Актуално, защото в Стратегията за развитие на държавната
администрация (2014 - 2020 г.) „Работим за хората”32 се казва следното: „Налице е
недостатъчно участие на представители на академичната общност и авторитети от
юридическата практика, с които да се консултира „фината настройка“ на правната рамка,
включително и фината настройка към завареното право на транспонираните общностни
норми.”
Въпреки, че е трудно да гадаем доколко ефективно е било приложението на това
законодателство, особено в първите 2 десетилетия, в които то е действало, може да се
каже, че правната уредба преди 2007 г. като цяло е била доста по-ясна от настоящата.
Преди промените в Закон за нормативните актове от 2007 г. е съществувал пълен синхрон
между понятията и процедурите по изготвяне на нормативните актове, уредени в
законовия нормативен акт ЗНА и в подзаконовия акт по неговото приложение – УПЗНА.
С измененията на ЗНА от 2007 г., в действащата разпоредба на чл. 26, ал. 2, в сила от
1 януари 2008 г.33, беше предвидено, че преди внасянето на проект на нормативен акт за
издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го 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. Почти безспорно възприето днес, както в административната, така
и в съдебната практика, е разбирането че нормата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА е императивна и
в приложното й поле попада всеки проект на нормативен акт, който предстои да бъде
32
33

Виж повече на http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=891.
Държавен вестник, бр. 46 от 2007 г.
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издаден или приет. Самата терминология, използвана в текста на новата разпоредба,
обаче, не е безспорна и би могла да доведе до проблеми в правоприлагането предвид
съществуващите възможности за нейно противоречиво тълкуване в няколко насоки.
Първо, глава ІІІ от закона е с променено заглавие и съдържание, като вече урежда не
единствено изготвянето на законопроектите, а и изработването на проектите на
нормативни актове, т.е. нейното приложно поле е значително разширено. Второ,
едновременно с промените в ЗНА със същия брой на Държавен вестник са направени
изменения и в УПЗНА, като цялата глава, посветена на планирането на законопроектите и
част от разпоредбите, отнасящи се до изготвянето на нормативни актове са отменени, но
разпоредбата на чл. 13, която включва обсъждането на законопроектите като етап от
тяхното изготвяне, е запазена. Всичко това води до извода, че с промените от 2007 г. в
ЗНА законодателят, от една страна, е предвидил общата процедура за обсъждане на
проекти на нормативни актове от заинтересованите страни, които могат да представят
предложения и становища. От друга страна, оставяйки в сила част от разпоредбите на
УПЗНА, той е запазил процедурата, приложима за изготвянето на законопроектите, част
от която е тяхното публично обсъждане, която се явява специална спрямо общата, уредена
в закона.
Трето, въвеждането за първи път с измененията на ЗНА от 2007 година на
задължение за публикуване на проектите на нормативни актове води до заключението, че
новото законодателство има за цел да разшири и обогати процедурата, предвидена в
частично запазената стара уредба. Така обсъждането на законопроекти, предвидено по
УПЗНА, след измененията на ЗНА от 2007 г., вече не се осъществява единствено чрез
изпращането им заедно с мотивите на заинтересованите министерства, ведомства и
обществени организации, но и по нов, сравнително по-организиран начин, чрез
публикуването им в интернет заедно с мотивите или доклада към него, като за целта е
предоставен и минимален 14 – дневен срок, в който всички заинтересовани лица могат да
дават предложения и становища.
Ретроспективният анализ на правната уредба на обсъжданията на проекти на
нормативни актове в България сочи на ясно очертана тенденция на бавно, но константно
разширяване на нейното приложно поле, което е свързано и с увеличаване на
демократичността на процеса, при който адресатите на законодателството имат все повече
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възможности да изразят своето становище в процеса на вземане на решения, т.е. преди
приемането на нормативните актове. Целта на законодателя с приемането на изменение в
тази част от ЗНА е била да създаде възможност не за простото оповестяване на
нормативни актове, които предстои да бъдат съгласувани и приемани в рамките на
изпълнителната и законодателната власт, а за създаване на възможност на всички
заинтересовани страни да дадат мненията си по тях по предвиден от закона начин и в
определен от него срок. Този извод следва освен от самата редакция на разпоредбата на
чл. 26, ал. 2 от ЗНА, която завърша с думите „за предложения и становища по проекта”, но
и от създадената практика по неговото прилагане, основно свързани със създаването на
портала за обществени консултации на Министерски съвет www.strategy.bg, който действа
от началото на 2008 година. Още от неговото стартиране, на портала се публикуват
проекти на закони за изменение и допълнение, проекти на постановления на Министерски
съвет, проекти на наредби, предлагани от отделни министерства, проекти на национални
стратегии, на програми и планове за действие, доклади за изпълнението на стратегии, за
състоянието на определени сектори от обществения живот и други. Обществените
консултации на портала на Министерски съвет са разделени на две големи групи:
национални и регионални - областни и общински. Консултацията по всеки акт е
структурирана в максимално опростен и достъпен вид, представена таблично с
наименование на акта, сфера на действие, целева група, дата на откриване и дата на
приключване на консултацията и т.н. Порталът има и функция за уведомяване, подобна на
тази на сайта за обществени консултации в ЕС.
Разглежданата правна уредба, която действа и понастоящем, има няколко същностни
недостатъка. Първо, предвиденият в нея минимален срок за обществени консултации от
14 дни е твърде кратък. Той в сравнение с възприетия в ЕС днес минимален срок от 12
седмици може да бъде определен като нищожен. Второ, тази правна уредба се отнася
единствено до процеса на нормотворчество, който се развива в рамките на централната
изпълнителна власт. Би могло да се приеме, че в тази си част ЗНА може да се прилага по
аналогия и по отношение на нормативни актове с местно значение, изготвяни и приемани
от органите на местното самоуправление или местната администрация. По никакъв начин,
обаче, не би могло да се стигне до извода, че в нейното приложно поле попадат и случаите
на законови нормативни актове, които са предложени като резултат от право на
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законодателна инициатива, упражнено от отделен народен представител. Трето, въпреки
императивния характер на изследваните разпоредби няма механизъм, който да направи
тяхното прилагане задължително и на практика те по-често не се спазват. До момента не е
известен случай от законодателния процес на България след въвеждането на тази уредба
през 2007 г., при който да е било отказано завеждането на законопроект в деловодството
на Народното събрание, поради неспазена процедура за обществено обсъждане по ЗНА. В
този смисъл, докато не бъде предвидено изрично в закона, че провеждането на
обществени консултации специално по законопроектите е основание за тяхната
допустимост в Народното събрание, обвързващият характер на законодателството, което
ги урежда, е до голяма степен условен.
Бавно проправящата си път, проследената дотук исторически установила се
тенденция на разширяване на тематичния обхват и приложно поле на правната уредба на
обществените консултации у нас се запазва и в идеите на законодателя за бъдещи промени
de lege ferenda. През м. март 2013 г., в 41-то Народно събрание беше внесен проект на
Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, в който се
предвиждаше допълване на уредбата, отнасяща се до процеса на провеждане на
обществените консултации в България. С него вносителят, в лицето на Министерски
съвет, предложи въвеждане на задължително публикуване на проектите на нормативен
акт, чиито съставители са органите на изпълнителната власт, и на Портала за обществени
консултации към Министерския съвет. Законопроектът за първи път предвиди и
задължително публикуване в интернет на справка за постъпилите

предложения и

становища от съставителят на проект на нормативен акт в 14-дневен срок след
приключване на публичното обсъждане. Съдбата на този проект приключи с неговото
разпределяне към водещата за него Комисия по правни въпроси.
Още през 2009 г. Съветът за административна реформа към Министерски съвет на
Република България прие Стандарти за провеждане на обществени консултации в
България. Те представляват един добре структуриран и обхватен документ на българското
правителство, в който по изчерпателен начин е описан алгоритъмът, който трябва да бъде
следван при извършването на обществени консултации, който включва следните стъпки:
Стъпка 1. Предварително планиране на консултациите;
Стъпка 2. Идентифициране на заинтересованите страни;
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Стъпка 3. Подготовка на консултационните документи;
Стъпка 4. Избор и прилагане на консултационна процедура;
Стъпка 5. Анализ на отговорите и интегриране на отговорите в ОВ;
Стъпка 6. Осигуряване на обратна връзка.
Стандартите съдържат ясно и задълбочено описание на методите за провеждане на
обществените консултации у нас като ги разделят на пасивни и активни консултационни.
Пасивните консултационни методи включват:
- публикуване в Интернет;
- проучвания на общественото мнение и
- проучвания на бизнеса и анкетни проучвания.
Посочените активни консултационни методи в стандартите за провеждане на
обществени консултации в България са:
- преки интервюта със заинтересованите страни;
- фокус групи;
- групи за допитвания до бизнеса;
- консултативни комисии;
- публични дебати и национални форуми;
- други интернет инструменти;
- отворени дни, пътуващо шоу, изложения.
На практика в България са налице повече от елементите, необходими за една
успешно работеща система на обществени консултации. Въпреки това, тяхното
провеждане до момента не е ефективно и причините за това са в няколко насоки. Първо,
липсва обвързваща правна уредба, която да наложи на лицата, вземащи решенията,
задължено да провеждат обществени консултации. Те не са задължени да отчетат
получаването на становищата на гражданите и техните организации. Липсва и механизъм,
чрез който властта да може да се отчете по какъв начин е взела предвид мненията,
събрани в рамките на обществените консултации, при окончателното формулиране на
решението или политиката. В този смисъл на механизма му липсва достатъчно откритост,
прозрачност и отчетност.
Второ, още веднъж подчертано, сериозен проблем на актуалната система на
обществени консултации са кратките срокове, в които те трябва да приключат. В България
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гражданите и техните организации разполагат най-често със срок от 2 до 3 седмици, който
е крайно недостатъчен за един ефективен процес на консултация, който е изключително
кратък в сравнение със срока от 12 седмици, предоставян за консултациите в ЕС. Трето, на
българските обществени консултации им липсва планирането и структурирането на
изследването. Публикуването на нормативни и ненормативни актове за обществени
консултации не се прави по предварителна програма или план, а е по-скоро спонтанно и
хаотично. Липсва и социологическият инструмент. Обществените консултации в България
не се провеждат чрез предварително подготвен документ за консултация, който да
фиксира темата и параметрите на изследването. На българския портал за обществени
консултации се публикува самият акт, който предстои да бъде приет и с няколко
изречения се обяснява какво налага неговото обсъждане и приемане, което понякога е
твърде объркващо и неясно. Четвърто, у нас лисва доверие в системата на консултациите
като цяло. Поради непрозрачността и неефективността на провежданите от държавата
обществени консултации, фирмите, гражданите и гражданските организации нямат
чувството и очакването, че реално оказват някакво влияние върху съдържанието на
нормативни актове, стратегически документи и други и в този смисъл нямат стимул за
участие в консултациите.
Следователно, от една страна, необходимо е да се работи в посока изграждане на
принципно ново отношение на българското общество към обществените консултации. От
друга страна, наложително е и създаването на нова работна култура сред органите на
властта, включваща широко прилагане на обществените консултации при вземането на
решения, особено в сферата на законодателството. Нужно е и усъвършенстване и
повишаване на ефективността на действащата система на обществени консултации в
България, което да допринесе за по-целенасочено и реално осъществяване на комуникация
с обществото и публичен контрол върху законодателството, при който адресатите на
нормативните актове да започнат да разпознават своите интереси в провежданите
национални политики от държавата.

51
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

R I A.B G

Ръководството за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството в
Република България, 2014 г.
Ръководството за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството в
Република България се състои от три големи дяла, посветени на: понятията и правилата,
процедурните етапи и ключови аналитични стъпки при изготвянето на ОВЗ. То обхваща
общо десет глави, като включва и въведение, терминологични бележки и приложения,
съдържащи специфични правила и формуляри за доклад с ОВ, резюме на доклада и МСП
– тест. Още във въведението на Ръководството се казва, че то е предназначено за
представителите на администрацията на централно и местно ниво, които изготвят оценки
на въздействието на законодателството. То може да бъде ползвано и като наръчник с
основни насоки за извършване на оценки на въздействието в рамките на изпълнителната и
законодателната власт в България, както за предложения за промени в националното или
местното законодателство, така и за анализ на нерегулаторни мерки.
Глава първа на Ръководството е посветена на същността на оценката на
въздействието на законодателството и операционализирано я определя като инструмент за
изследване на ефектите от различните варианти на действие за разрешаване на
съществуващи проблеми от гледна точка на разходите, ползите и рисковете, свързани с
тях, който гарантира, че процесът на вземане на решения се базира на доказателства и
данни, събрани чрез консултации със заинтересованите страни. Предвижда се, че освен за
предложения, от които се очаква да имат значителни последици, един проект на
нормативен акт трябва да бъде придружен от оценка на въздействието и когато това е
предвидено в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет. Оценка
на въздействието е необходима и когато се приемат мерки на национално ниво за
осигуряване на прилагането на пряко приложимите актове на ЕС. Когато става въпрос за
транспониране на директиви на ЕС или за приемане на мерки за прилагането на актове на
ЕС, оценка на въздействието може да бъде извършена при спазване на условията,
залегнали в съответния акт на ЕС. Оценката на въздействието обхваща специфичните
национални аспекти на въвежданото европейско законодателство, когато за съответните
европейски актове няма изготвена оценка на въздействието.
Ключовите аналитични стъпки на оценката на въздействието са:
1. дефиниране на проблема;
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2. определяне на целите;
3. разработване на основни варианти на действие;
4. анализ на въздействията на вариантите;
5. сравняване на вариантите;
6. мониторинг и оценяване.
Глава втора от Ръководството урежда критериите за установяване на подходящия
обхват и ниво на детайлизиране на анализа в оценката на въздействието. Нивото на
задълбоченост на анализа се определя според значимостта на проблема и броя на
засегнатите страни за всеки отделен случай. За определяне на дълбочината на анализа в
оценката на въздействието трябва да се дадат отговори на основни въпроси, като:
1. какви са възможните последици и колко вероятно е тяхното настъпване;
2. каква е значимостта на вероятните последици и какъв е техният обхват;
3. колко важна от гледна точка на обществените интереси е инициативата.
Според Ръководството, екипът за изготвяне на оценката на въздействието, въз основа
на своите експертни знания, предишен опит, наблюдение на пазарите, развитието на
обществената ситуация и предварителни контакти със заинтересованите страни отговаря
за определянето на значимостта на въздействията и посочва онези от тях, които се
нуждаят от специално внимание в оценката на въздействието. Отправна точка за
подходящото ниво на задълбоченост при оценката на въздействието са отговорите на
горните въпроси, които се задават във фазата на идентифициране на икономическите,
социалните и екологичните въздействия от извършването на оценката.
Глава трета от Ръководството регламентира общите правила относно събирането на
информация и консултирането със заинтересованите страни при изготвянето на ОВЗ. В
нея се казва, че нуждите от информация и необходимостта от събиране на данни за целите
на оценката на въздействието се идентифицират във възможно най-ранен етап. Доброто
качество и достоверността на данните е от съществено значение за всяка ОВ. При
извършването на оценка на въздействието следва да се ползват научни становища,
информация от съществуващите електронни бази данни, библиотеки, общности и мрежи и
признати външни експерти, когато има нужда от неутралност и екипът не разполага с
необходимата специфична експертиза. Обществените консултации със заинтересованите
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страни са ключов инструмент за събиране на данни и доказателства за изработване на
надеждно законодателство с високо качество.
Глава четвърта е посветена на процедурните етапи при извършването на оценка на
въздействието, които са както следва:
1. планиране на оценката на въздействието и съставяне на екип за изготвяне на
оценката на въздействието;
2. провеждане на ранни неформални консултации и сондирания;
3. изготвяне на доклад с оценката на въздействието и резюме на доклада с оценката
на въздействието;
4. представяне на проект на доклада с ОВ заедно с резюме на ОВ в администрацията
на Министерския съвет;
5. провеждане на официални обществени консултации;
6. финализиране на доклада при спазване на евентуалните препоръки от
администрацията на Министерския съвет за повишаване на качеството на оценката на
въздействието.
Според Ръководството, оценката на въздействието започва на възможно най-ранен
етап от разработването на предложението. При нейното планиране трябва да бъде
предвидено достатъчно време за консултиране и анализ, така че администрацията да може
да изпълни навреме задълженията си, включително тези по транспониране на европейско
законодателство с цел избягване откриването на наказателни процедури срещу страната.
Екип за разработване на оценка на въздействието се създава за всяка оценка и участва във
всеки един етап от нейното извършване. Той задължително прави преглед на
окончателния проект на доклада с оценката на въздействието преди той да бъде
финализиран.
В следващ раздел от глава четвърта се съдържат указания относно доклада с ОВ,
като в Ръководството се казва, че за всяка оценка на въздействието се изготвя доклад,
обобщаващ резултатите от работата по оценката на въздействието, който е самостоятелен
документ, написан е на ясен и разбираем език и представя подробни подкрепящи го
материали в приложения. Изготвя се в стандартен формат по формуляр и има следното
съдържание:
1. Процедурни въпроси и резултати от обществените консултации;
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2. Дефиниране на проблема;
3. Цели;
4. Варианти на действие;
5. Анализ на въздействията;
6. Сравняване на вариантите;
7. Мониторинг и оценяване.
Резюмето на доклада с ОВЗ е отделен документ, който също се изготвя по образец и
който:
1. прави обобщение на описанието на проблема и целите;
2. съдържа списък на всички набелязани варианти, оценени в детайли;
3. представя основните икономически, социални и екологични въздействия на всеки
вариант, където е приложимо;
4. описва резултата от сравнението между вариантите с посочване на критериите за
сравнение и предложението за избор на вариант.
Дял трети от Ръководството урежда последователно в самостоятелни глави
ключовите аналитични стъпки при извършването на оценка на въздействието. Според
глава пета от него, дефинирането на проблема преминава през следните няколко
аналитични фази:
1. описване на естеството на проблема и основните причини за неговото възникване;
2. определяне на всички засегнати от проблема страни;
3. изясняване дали проблемът се нуждае от намеса на държавата;
4. използване на резултатите от предишни последващи оценки на въздействието, ако
такива са налични в съответната област. Тази част от оценката следва:
- да описва естеството на проблема по ясен начин, подкрепено с представяне на
надлежни доказателства;
- ясно да излага мащаба на проблема;
- ясно да определя основните причини за възникване на проблема;
- ясно да представя кой е най-засегнат от него;
- да описва как проблемът се е развил с течение на времето и как съществуващите
актове и инициативи му влияят;
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- да идентифицира ясна базисна позиция, т.е. да посочва как е вероятно този проблем
да се развие в бъдещето, ако не се предприемат действия от страна на държавата;
- ясно да идентифицира направените предположения, рисковете и несигурността,
които съществуват.
Според глава шеста от Ръководството, при определянето на целите следва да се
стремим те да са:
1. насочени към решаване на проблема и неговите причини;
2. СМАРТ (КИПРИ), т.е. конкретни, измерими, постижими, релевантни, изчислени
времево34;
3. съвместими с действащото законодателство и съществуващите стратегически
документи на национално и европейско ниво.
Глава седма на Ръководството съдържа насоки относно различните варианти на
действие. Според нея, вариантите трябва да са тясно свързани с причините за проблема и с
целите. При определянето им следва да се търси подходящото ниво на амбициозност, като
се вземат предвид съществуващите ограничения от гледна точка на разходите,
действащото законодателство или приоритетите на държавата. Процесът на определяне
започва с изготвянето на разширен списък от варианти – регулаторни и нерегулаторни, за
които има вероятност да постигнат предложените цели. Този първоначален списък
постепенно се стеснява чрез преценка на вероятните въздействия на всеки от вариантите,
за да се стигне до краткия списък, който следва да се анализира в дълбочина.
Глава осма от Ръководството е посветена на анализа на въздействията на вариантите,
който представлява един постепенно надграждащ се процес на:
1. определяне на прякото и непрякото икономическо, социално и екологично
въздействие на предложенията и изясняване на това как всяко от тях се реализира в
действителност;
2. определяне на засегнатите страни и начинът, по който те са засегнати;
3. оценяване на въздействията спрямо текущото състояние в качествено,
количествено и парично изражение, когато това е възможно;
Понятието SMART (от англ.) в случая е употребено двояко – думата „smart” означава „умен, разумен,
интелигентен” и в същото време думата SMART, изписана с главни букви представлява съкращение на
Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-dependent.
34
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4.

определяне

и

оценяване

на

административната

тежест

и

ползите

от

усъвършенстване на правилата или практиките;
5. преценка на рисковете и колебанията при избора на вариант на действие,
включително оценяване на спецификите при транспониране, когато става въпрос за
европейски предложения.
Анализът на въздействията включва три основни стъпки:
1. определяне на икономическите, социални и екологични въздействия;
2. качествена оценка на по-значимите въздействия;
3. задълбочен качествен и количествен анализ на най-значимите въздействия.
Според Ръководството, оценката на въздействието обикновено включва и
специфичните аспекти на икономическите, социални и екологични въздействия като:
1. оценка на въздействията върху основните права;
2. специфичните социални въздействия;
3. въздействия върху малките и средните предприятия;
4. въздействия върху конкуренцията;
5. въздействия върху потребителите;
6. външни ефекти на транспорта, които включват оценка за въздействието на шума,
замърсяването на въздуха, емисиите от въглероден диоксид и злополуките на
транспортните дейности;
7. въздействия на регионално и местно ниво;
8. въздействия на европейско и международно ниво.
Глава девета на Ръководството разяснява начина на сравняване на вариантите. Това е
процес, при който се извършва:
1. претегляне на положителните и отрицателните въздействия на всеки вариант на
базата на критерии, пряко свързани и извлечени от целите на предложението;
2. представяне на съставните и съвкупните резултати, където е възможно;
3. представяне на сравнения между вариантите по категории на въздействие или
според заинтересовани и засегнати страни;
4. сравняване на вариантите спрямо сценария „без намеса“;
5. представяне на обобщен преглед на всички положителни и отрицателни
икономически, социални и екологични въздействия на анализираните варианти, базиран
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включително на резултати от сравнително - правни изследвания на добри подходи и
практики, на научени уроци и провали от други държави от и извън ЕС;
6. идентифициране на препоръчителен вариант. Преценката на вариантите през
призмата на разходите и ползите от тях осигурява стабилна рамка за анализ.
В последната глава десета от Ръководството намират място разпоредби, относно
предвиждането на правила в ОВ за бъдещия мониторинг и оценяване на предложенията.
Тези правила имат за цел да:
1. дефинират основните индикатори за успешно постигане на ключовите цели
вследствие на въвеждането на промяната в законодателство или взетото нерегулаторно
решение;
2. представят в общи рамки възможните мерки за мониторинг и оценяване на
въведената

промяната

в

законодателство

или

взетото

нерегулаторно

решение.

Индикаторите служат за измерване до каква степен инициативата е прилагана правилно и
доколко нейните цели са били постигнати. Чрез правилата за бъдещия мониторинг и
оценяване се гарантира, че самите мониторинг и оценяване ще бъдат извършени
планирано във времето и по начин, по който резултатите от тях ще могат да се използват
като изходни данни за бъдещи оценки на въздействието. В правилата за мониторинг се
посочва кога се извършва мониторинг и оценка и кой е отговорен за това.
В края на своята основна част Ръководството дава дефиниции и на някои от
използваните от него термини, като:
1. „Вариант без намеса” - вариантът, при който се изследва дали проблемите или
проблемните обществени отношения не биха могли да бъдат разрешени без нормативни
промени;
2. „Вариант фаворит” - вариантът, който изглежда най-приложим и предпочитан от
всички или от по-голямата част от участващите в оценката или в обществените
консултации;
3. „Краен, екстремен вариант” - радикалният вариант, който води до премахването на
проблемите или до премахването на причините за проблемите, но при чието реализиране
разходите надвишават ползите;
4. „По-малко значи повече“ - принцип в общата политика за интелигентно
регулиране, намерил място в процеса по законотворчество, който изисква преди
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приемането на нови норми и правила да се извърши усъвършенстване, опростяване,
кодифициране или отмяна на съществуващите.
1.4.3. Сравнителноправно изследване
Оценката на въздействието днес се разглежда, както като вътрешен процес, който
цели да подпомогне съответните публични органи при изготвянето на предложения за
политики или мерки за регулиране, така и като продукт, предназначен да служи на
законодателите или на създателите на политики в техните последващи решения като ги
улеснява и при разясняването на тези свои решения пред заинтересованите страни.
Невинаги, обаче, е лесно да се прецени какъв е действителният ефект на ОВ, разбирана и
като процес и като продукт, върху качеството на вземаните решения. Това отчасти се
дължи и на многото различни механизми за ОВ, възприети сравнително наскоро в
отделните държави – членки на ЕС.
Оценката на въздействието на законодателството във Франция
Системата за ОВЗ във Франция е въведена през 1995 г., но ОВЗ рядко се прилага до
2009 г., когато е предвидено конституционно изискване за нейното извършване. Целта на
ОВЗ там е преди всичко да се намали „законодателната инфлация”. Методологията на
ОВЗ се основава като цяло на същите аналитични стъпки, като тези при другите системи,
но от гледна точка на дълбочината на анализа на въздействията по-скоро се ограничава до
изследване на предпочитания вариант на политиката. При настоящата законодателна
система на Франция законодателна инициатива имат Правителството и Народното
събрание35 като ОВЗ е задължителна само в случаите, когато законодателните актове се
предлагат от Правителството. Тази задължителност, обаче, не покрива целия спектър от
френското

законодателство,

като

т.

нар.

конституционно

законодателство

и

законодателството в сферата на финансовото планиране са изключени от нейния обхват.
Изключени от полето на задължителност са и законопроектите, приемани във връзка с
извънредно положение.
Според Насоките за ОВЗ на Франция, процедурата за провеждане на ОВЗ започва с
изготвянето на документ от министерството със законодателна инициатива, който
35

От френски Assemblée Nationale.
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очертава предложението. Преди започване на процедурата по ОВЗ, предлагащото
министерство провежда консултации с Кабинета на Министър-председателя за
установяване на следното:
- обхвата на ОВЗ;
- търсения принос от други министерства и външни органи, и
- подробен времеви график.
От този момент нататък, процесът на ОВЗ стартира и се извършва паралелно с
изготвянето на предложението, като докладът с оценката и законодателното предложение
се внасят едновременно в Държавния съвет36. Така процесът по ОВЗ започва на
сравнително ранен етап от цикъла на разработване на политики, което съдържа в себе си
потенциал за по-голямо влияние на оценката при самото формулиране на политики.
При действащата институционална система във Франция, отделните министерства са
отговорни за изготвянето на документа с ОВЗ. Съществува звено за координация,
наречено Дирекция по законодателство и качеството на закона към Генералния
секретариат на Правителството37, което изпълнява следните задачи:
- координира и подпомага дейностите на Правителството, свързани с ОВЗ;
- определя, заедно със съответните компетентни министерства, условията и
изискванията, на които трябва да отговаря като обхват и цели всяка ОВЗ и
- наблюдава междуведомственото сътрудничество при провеждането на ОВЗ. В
допълнение към предоставяната техническа помощ на министерствата, извършващи ОВЗ,
Генералният секретариат може да прави собствено, макар и неформално оценяване на
качеството на ОВЗ.
Държавният съвет38 получава проектопредложението заедно с придружаващата го
ОВЗ. Той разглежда двата документа едновременно, за да прецени дали те са в
съответствие с Рамковия закон и дали не представляват риск за Правителството.
Рамковият закон предвижда, наред с всичко останало, че проучванията на въздействието
следва освен да определят и анализират целите и варианти на политиките, „прецизно” да
оценяват

икономическите,

финансови,

социални

и

екологични

последици

от

предложението, заедно с разходите и ползите за държавната администрация и съответните
От френски Conseil d'État.
От френски Secrétariat Général du Gouvernement.
38
От френски Conseil d'État.
36
37
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заинтересовани страни. В този смисъл изследването на изготвената ОВЗ от гледна точка
на спазване на Рамковия закон може да се разглежда и като по-задълбочена форма на
контрол отколкото стандартната процедурна проверка. Проверката за законодателен риск,
от друга страна, представлява по-формален правно уреден способ за контрол върху ОВЗ.
Във връзка с публичните консултации, Рамковият закон предвижда, че ОВЗ следва
подробно да описват проведените консултации преди внасянето на доклада с оценката в
Държавния съвет. Самата процедура за провеждане на консултации не е изцяло изяснена.
Народното събрание на Франция в своите вътрешни правила предвижда, че ОВЗ трябва да
бъде достъпна в електронен формат, за да има възможност да се правят коментари по нея.
Според анализа на Организация за икономическо сътрудничество и развитие, обаче,
консултациите във Франция се провеждат на късен етап от процеса на ОВЗ, като започват
преди внасянето на предложението в Държавния съвет, но след като процедурата по ОВЗ е
приключена, вместо това да става през цялото време докато се извършва ОВЗ.
Документите, включени в ОВЗ, обикновено не се публикуват преди тяхното внасяне в
Народното събрание или Сената.
Съгласно действащата френската система, ОВЗ е контролирана от редица органи на
различни етапи от процеса, въпреки че формата на контрол не е изцяло изяснена.
Държавният съвет и Народното събрание следят за съответствието на ОВЗ с Рамковия
закон. Тяхната проверка може да е както процедурна и формална, така и по-задълбочена,
целяща контрол на качеството, тъй като Рамковият закон изисква въздействията да бъдат
подробно изследвани. Контролът,

осъществяван

от

Генералния

секретариат

на

Правителството, в чиито правомощия влиза координацията и подпомагането на дейности,
свързани с ОВЗ в министерствата, по-често включва и изследване на качеството на ОВЗ,
като това негово задължение не е формално уредено. Въпреки че има прилики между
правомощията на Държавния съвет на Франция и тези на Борда за оценка на
въздействието на ниво ЕС, те значително се различават по това, че Държавният съвет не е
орган, който има изключителна компетентност да извършва контрол върху ОВЗ. Това се
отнася и за другите органи, участващи в контрола върху ОВЗ във Франция, които са
Генералният секретариат на правителството, Държавният съвет и Комисията за оценка и
контрол на публичните политики на Народното събрание. Това е особено важно да се
подчертае, защото Държавният съвет и Генералният секретариат на Правителството също
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носят отговорност за контрола върху законопроектите, което означава, че ресурсите
трябва да се разпределят между контрола за качеството на ОВЗ и контрола върху
законопроекта, което от своя страна може да означава, че на практика има риск
недостатъчно внимание да се обърне на ОВЗ в сравнение с това на самия законопроект.
Насоките за ОВЗ на Франция, които са вдъхновени от тези на Европейската комисия,
определят

основните

етапи

от

процеса

на

оценка.

Поначало

принципът

на

пропорционалност се прилага през целия процес, като шестте етапа от механизма по
извършване на ОВЗ са както следва:
- дефиниране на проблема („диагноза”) (етап А);
- определяне на целта (етап B);
- идентифициране на вариантите (етап С);
- оценяване на въздействията (етап D);
- консултации (етап E) и
- механизми за изпълнение (етап F).
Като се има предвид факта, че системата на ОВЗ в настоящата си форма е
сравнително нова, трудно е да се направи завършен извод относно влиянието, което ОВЗ
оказва при вземането на решения във Франция. В свой доклад от 2009 г. Комисията за
оценка и контрол на публичните политики към Народното събрание отбелязва, че има
възможност за подобряване приключените до онзи момент ОВЗ, освен всичко останало, и
по отношение на начина, по който в тях се представят целите и вариантите на политиката.
Докладът също така отбелязва, че ОВЗ има за крайна цел подобряване на качеството на
регулирането, както и намаляване на законодателната „инфлация” или „нестабилност”.
Това може да се осъществи само ако ОВЗ влияе върху избора на вариантите на политика.
Оценката на въздействието на законодателството в Германия
Германската система за ОВЗ действа от 80 – те години на миналия век като има за
основна цел да подобри качество на регулирането и по-специално да намали
бюрокрацията. ОВЗ в Германия започват на ранен етап от процеса на разработване на
политики и продължават през цялото време докато трае този процес, въпреки че тяхното
ниво

на

задълбоченост

се

различава

значително

в

отделните

министерства.

Междуведомствените и обществени консултации играят важна роля в системата на ОВЗ и
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като принос към анализа, и като форма на контрол. ОВЗ се използва и от вътрешните и
външните заинтересовани страни като чрез нея се набавят доказателства относно
въздействията при разработването на политики. В целия този процес участва и
независимият орган за контрол - Националният съвет за регулаторен контрол39.
В Германия законодателни промени могат да бъдат предлагани от парламентарна
група, която включва най-малко 5% от народните представители, от Бундесрата40 и, както
е в повечето случаи, от Федералното правителство. От 1996 г. е задължително
извършването на ОВЗ по федералните законодателни предложения. Има три вида ОВЗ,
като за всяко предложение може да се провеждат една или няколко ОВЗ, както следва:
- Предварителна (перспективна) ОВЗ – провежда се преди разработването на
проектопредложението за регулиране. Тя разглежда вариантите на политиката и нейните
въздействия и подпомага да се избере най-добрия вариант;
- Съпътстваща (едновременна) ОВЗ – извършва се по време на разработването на
проектопредложението за регулиране. Тя има за цел да се провери дали предложените
мерки са подходящи и дали те могат да бъдат усъвършенствани и
- Последваща (ретроспективна) ОВЗ – изготвя се след като новото законодателство
влезе в сила, като при нея времевите рамки и срокове за извършване не са напълно
уточнени. Тя следи за това дали целите са били постигнати с приемането на новите мерки
за регулиране и дали се налага тяхното преразглеждане.
Предварителната ОВЗ се провежда в началото на процеса по разработване на
политики и винаги преди провеждането на консултации по предложението със
съответните заинтересовани страни, а съпътстващите и последващите ОВЗ се провеждат
на следващи етапи - по време или след процедурата по разработване на предложението.
По законопроекти, предложени от Федералното правителство на Германия,
отговорността за провеждане на ОВЗ е на отделните министерства. Липсва правна уредба
на правила за ОВЗ на предложенията, представени от парламентарните групи на
Бундестага41. Това означава, че те не са задължени да извършват ОВЗ като липсва и
формално уредена процедура за това. Отделните министерства, правещи законодателни
предложения, контролират и наблюдават процеса на ОВЗ и се консултират с останалите
От немски Nationaler Normenkontrollrat
От немски Bundesrat.
41
От немски Bundestag.
39
40
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министерства по време на целия процес на разработване на предварителната ОВЗ.
Предлагащото министерство се консултира със съответните министерства по време на
подготовката на ОВЗ по аспекти на оценката, спадащи към техните области на
компетентност. Консултираните министерства след това оценяват резултатите от ОВЗ в
частите, които попадат в техните ресорни области. Те могат да искат допълване на
оценката и имат правомощия да блокират предложенията.
Министерството на вътрешните работи има централна роля в изготвянето на
методически насоки за ОВЗ. То има и надзорна функция по отношение на Общите
процедурни правила42 и другите държавни институции, както и принципите за изготвяне
на ОВЗ43. Въпреки това, Министерството на вътрешните работи не оказва помощ и не дава
указания при извършването на конкретни ОВЗ. След като ОВЗ е завършена, точно преди
внасянето на предложението в Кабинета, Федералната канцелария44 извършва процедурна
проверка на предложението с акцент върху неговото съответствие с Общите процедурни
правила. Федералната канцелария е единственият централен орган, пред който се
представят ОВЗ, но тя не упражнява контрол върху тях, освен чисто формална процедурна
проверка за съответствие с Общите процедурни правила.
Друг орган, участващ в контрола на ОВЗ, е Националният съвет за регулаторен
контрол, който отговаря за оценка на проектопредложенията по отношение на
административната тежест, а от скоро и от гледна точка на разходите за изпълнение на
новите мерки за регулиране и на други аспекти, каквито са: цели и необходимост от
предложенията. Понастоящем Националният съвет за регулаторен контрол на Германия
се състои от осем члена и като правомощия е интегриран в законодателния процес на
държавата като разглежда проектопредложения и ОВЗ.
Що се отнася до обществените консултациите, освен споменатите консултации
между министерства и държавни органи, консултациите с други заинтересовани страни,
като провинции45, общини и сдружения играят важна роля според Общите процедурни
правила и Насоките на Министерството на вътрешните работи. Насоките изискват

От немски Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien.
Вж. повече в OECD, „Better Regulation in Europe: Germany”,
http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/45079989.pdf.
44
От немски Bundeskanzleramt
45
От немски Länder
42
43
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провеждането на консултации веднага след като вариантите на политиката са разработени.
Те могат да са под формата както на семинари, интервюта, събиране на писмени отговори,
така и на онлайн консултация. Обществените консултации в Германия са признати за един
от източниците на данни за ОВЗ. Въпреки това, няма стандартна процедура за
консултации, като изборът на методите за провеждането им зависи от областта на
регулиране, от спецификите на проектопредложенията и от наличните ресурси.
Методологията за провеждане на ОВЗ в Германия се съдържа в няколко документа.
Насоките на Федералното министерство на вътрешните работи определят трите основни
вида ОВЗ, представени по-горе и очертават трите основни фази на всяка ОВЗ, които са:
концептуализация, изпълнение и оценяване. В случаите на съпътстваща и последваща
ОВЗ фазата на концептуализация не включва изследване на алтернативни варианти, а поскоро се фокусира върху идентифицирането на критерии за оценка и последващо
оценяване, както и на аспектите на предлаганите мерки за регулиране, които трябва да
бъдат оценени.
Насоките на Министерството на вътрешните работи се допълват от документ,
наричан „работно помагало”, който предоставя по-подробни указания за провеждане на
ОВЗ46. Основните стъпки, посочени в работното помагало са:
1. анализ на областта на регулиране;
2. определяне на целта;
3. разработването на алтернативи;
4. оценка на алтернативите и
5. документиране на резултатите.
За всяка една от тези стъпки, които съответстват до голяма степен на основните
елементи на ОВЗ очертани дотук, работното помагало предвижда „работен формуляр” с
основните въпроси, на които трябва да се отговори. Попълнените формуляри на практика
представляват документирането на

процеса на ОВЗ. Във връзка с анализа на

въздействията, който според Насоките следва да се извършва за ограничен брой избрани
алтернативни варианти, специфичните видове въздействия, изброени във формуляра,
включват:
Вж. повече в OECD, „Better Regulation in Europe:
http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/45079989.pdf.
46
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- икономически въздействия;
- въздействия върху околната среда;
- социални въздействия;
- последици за бюджета на федерално ниво;
- последици за бюджета на ниво провинции и на местно ниво;
- въздействия върху икономиката, включително върху предприятията;
- въздействия върху цените;
- въздействия върху потребителите;
- въздействие върху разходите за бюрокрация и
- въздействия от гледна точка на устойчивото развитие.
Насоките изискват също така да се оценява и осъществимостта, ефикасността и
ефективността на дадения вариант на политика. В допълнение към формулярите и
ключовите въпроси, Насоките и помагалата към тях съдържат информация относно
източниците на данни и специфични методологии за различните етапи на ОВЗ. За анализа
на областта на регулиране и разработването на алтернативни варианти, например, те
включват преглед на специализираната литература, интервюта с експерти и други. За
оценката на алтернативите варианти те реферират към проучвания, препоръчват
компютърни симулации, анализ на разходите и ползите и други.
Резултатите от ОВЗ се съдържат в обяснителния меморандум към всяко
проектопредложение. Меморандумът се предава заедно с предложението на Бундесрата и
Бундестага и се публикува онлайн. Меморандумът е насочен към широк кръг от
заинтересовани страни, включително вътрешните заинтересовани страни в рамките на
отделните министерства, политиците, взимащи решенията в Бундестага или Бундесрата,
както и към външни заинтересовани страни, като различни групи по интереси, синдикати,
медии и обществото като цяло. Нерядко обяснителни меморандуми са били обсъждани в
Парламента и ползвани от медиите в Германия. Въпреки това, липсват достатъчно данни,
които да удостоверяват колко често резултатите от ОВЗ действително са използвани и
какво е тяхното влияние от гледна точка на процеса по формулиране на политики като
цяло.
Може да се направи изводът, че тенденцията в Германия е все по-често ОВЗ да
влияят при формулирането на политики. Те се ползват, както от вътрешни, така и външни
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заинтересовани страни като ролята, която играе Националният съвет за регулаторен
контрол в процеса на ОВЗ, има своето осезаемо положително влияние и ефективно
допринася за общата цел за „по-добро регулиране”.
Оценката на въздействието на законодателството в Полша
Полската система на ОВЗ е сравнително нова. Държавата е предприела поредица от
стъпки, за да създаде условия за ефективно прилагане на ОВЗ, включително чрез широка
програма за обучения. Насоките, съдържащи методологията за ОВЗ в Полша, дават
основата за обхватна интегрирана ОВЗ, но много често в практиката извършваните оценки
на въздействието отговарят единствено на минималните изисквания. До момента има
ограничени данни относно влиянието на ОВЗ при вземането на решения в Полша.
ОВЗ е въведена в Полша през 2001 г. и е значително подобрена в периода 2006 - 2010
г., когато става част от Програмата за регулаторна реформа 2006 – 2010 г.47 Програмата
предвижда разработването и разпространяването на Насоки за ОВЗ, както и създаването
на координиращи органи и мрежи от експерти в цялото Правителство.
През 2009 г. Министерството на икономиката на Полша отбелязва, че процедурата за
ОВЗ не се използва широко и предприема поредица от стъпки, насочени към нейното
укрепване, които включват:
- обучение на държавни служители за провеждане на ОВЗ;
- създаване на електронна платформа за разпространение на методически
инструменти и добри практики и
- извършване на одит на системата за ОВЗ, включително въвеждане на последваща
ОВЗ.
Още същата година започва обучението по ОВЗ на служителите в държавната
администрация на Полша. Електронната платформа е въведена и започва да действа по
същото време. От гледна точка на нейните основни цели, ОВЗ се разглежда като
аналитичен инструмент, целящ подобряване на качеството на регулирането чрез
систематичен преглед на очакваните разходи и ползи от проектопредложенията. Според
доклади на Правителството на Полша, извършването на ОВЗ на ранен етап от процеса на
Ministry of Economy, ‘Regulatory Reform Programme 2006
http://www.mg.gov.pl/files/upload/8669/OECD_EN_internet.pdf.
47
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разработване

на

политики

подпомага

вземането

на

решения

в

сферата

на

законодателството и предотвратява въвеждането на скъпо регулиране.
Изискването за извършване на ОВЗ в Полша се прилага за всички законодателни
предложения, както и за актове на изпълнителната власт от по-ниско ниво. Изключени от
нейното приложно поле са актовете, свързани с бюджета, които следват различна
законодателна процедура, както и стратегиите, плановете за действие и различните
национални програми. По отношение на времето, действащите Насоки за ОВЗ в Полша
предвиждат оценката да се провежда в началото на цикъла по формулиране на политики
преди изготвянето на предложението. В действителност Насоките изискват изготвянето на
предложенията да става въз основа на извършената ОВЗ.
Изготвянето на ОВЗ е преди всичко отговорност на ресорното министерство, което
изготвя предложението. Когато ОВЗ препоръчва въвеждането на нови мерки за
регулиране, съответното министерство изготвя нормативния акт, който се внася в
Кабинета на Министър-председателя. Кабинетът изготвя становище относно ОВЗ като по
искане на Министър-председателя може да изготви и нова ОВЗ. Последната хипотеза а
много рядко срещана в практиката, предвид ограничените ресурси, с които разполага
Кабинетът. Становището или новата ОВЗ се връщат обратно на съответното
министерство, което дава отговори на получените коментари или на новата ОВЗ, ако има
такива и предава проекта на акта заедно с ОВЗ на:
- Правителствения център по законодателството, отговорен за правно становище по
процедурата и по същество относно законопроекта и
- членовете на Министерския съвет и на ръководителя на Кабинета на Министърпредседателя, които представят своето становище по законопроекта и ОВЗ.
Министерството на икономиката на Полша играе централна роля в процеса, тъй като
то носи отговорността за прилагането на Насоките за ОВЗ, за обученията на публичната
администрация, както и за електронната платформа за ОВЗ, съдържаща аналитични
инструменти, примери за добри практики и други необходими ресурси. Когато всички
становища по предложението са готови, предлагащото министерство е длъжно да ги
обобщи и да ги вземе предвид, след което предава новия проект на нормативен акт и ОВЗ
на Постоянната комисия към Министерския съвет. Тя има правомощията да приеме или
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отхвърли предложението или да направи свое предложение за промени в нормативния акт
и съответно в ОВЗ.
Полската Програма за регулаторна реформа 2006 - 2010 г. предлага уредба на
институционалната структура за извършване на ОВЗ в рамките на правителството, която
включва създаването или засилването на функциите на следните звена в централната
държавна администрация:
-

координационен

център,

отговарящ

за

координиране

на

процеса

по

усъвършенстване на системата за ОВЗ;
- министерски координатори, които са лица, отговарящи за обмена на информация
между министерствата и за одитиране на процеса на ОВЗ във всяко министерство и
- регулаторни звена в министерствата, които отговарят за оказването на цялостна
подкрепа за процеса. Понастоящем само министерските координатори са назначени в
отделните министерства. Те са отговорни за дейностите, насочени към „по-добро
регулиране” и нямат функции по контрол на ОВЗ.
Консултациите са откроени като важен елемент от ОВЗ в полските Насоки. Те са
възприемани, както като средства за дефиниране на цели и варианти на политиките, така и
като източник на информация за анализа на въздействията. Насоките изискват провеждане
на консултации на всички етапи от процеса на ОВЗ и посочват поредица от различни
инструменти за това, включително проучвания, фокус групи и онлайн допитвания. През
2009 г. Министерството на икономиката на Полша публикува документ, който очертава
основните изисквания и отговорности по отношение на процеса на консултации. В
допълнение към него, задачите на Програмата за регулаторна реформа за периода 2010 2011 г. предвиждат както спазването на горните нови указания относно консултациите,
така и пилотно въвеждане на система за онлайн консултации.
Методиката за провеждане на ОВЗ в Полша е представена в документа Насоки за
ОВЗ, разработен от Министерството на икономиката през 2006 година. Той посочва, че
ОВЗ следва да се извършва в съответствие с принципа на пропорционалност и че обхватът
на анализа, съдържащ се в ОВЗ, зависи от естеството на предложенията, които са обект на
оценка. Насоките включват и списък с минимални изисквания за ОВЗ, според който тя
следва да съдържа:
- идентифициране на лицата, засегнати от предлаганите мерки за регулиране;
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- резултати от консултациите;
- анализ на въздействията върху публичните финанси, конкурентоспособността,
предприемачеството и регионалното развитие и
- идентифициране на източниците на финансиране за въвежданите мерки за
регулиране.
Насоките правят разграничение между ОВЗ и задълбочена ОВЗ, където първата
представлява оценка, която отговаря на посочените по-горе минимални изисквания, а
втората се фокусира върху по-широк кръг от въздействия в следните области:
- въздействия върху пазара на труда;
- въздействия върху търговската политика и макроикономическата среда;
- социални въздействия и
- въздействия върху околната среда.
Според Насоките, задълбочена ОВЗ следва да се извършва за най-важните
предложения за нормативни актове, които могат да имат значително въздействие в
определени области. Тъй като всяко министерство трябва да реши дали ОВЗ следва да
бъде задълбочена или не, Насоките препоръчват провеждане на предварителна качествена
оценка на предлаганите мерки за регулиране, чрез която да се определи дали е необходима
задълбочена ОВЗ. Независимо от обхвата и нивото на детайлизиране на ОВЗ, основните
методологически стъпки за нейното извършване, описани в полските Насоки са:
- идентифициране на проблема и анализ;
- определяне на цели;
- идентифициране на алтернативни решения;
- консултации;
- анализ на разходите и ползите;
- план за изпълнение;
- сравнение на вариантите и препоръки.
Общото мнение е, че предвид представените характеристиките на полската система
за ОВЗ е налице значителна вероятност нейните продукти, в лицето на вече завършените
оценки, съществено да се различават помежду си като качество и съдържание. Прегледът
на малка извадка от наскоро правени ОВЗ в Полша сочи, че общата тенденция е ОВЗ да
стигат до удовлетворяване на минималните изисквания и рядко да ги надхвърлят. Има
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случаи, при които изследвани като допълнителни въздействия се оказват основните
очаквани въздействия от дадено предложение за регулиране. Въпреки това, практиката е
те да не бъдат изследвани и анализирани в детайли. В допълнение на това, много често
ОВЗ не преценяват алтернативни варианти на политиката. Това всъщност означава, че
начинът, по който са били разтълкувани минималните изисквания, и принципът на
пропорционалност са формирали извод в лицата, отговорни за извършването на ОВЗ,; че
оценките не предоставят достатъчно информация и не оказват влияние върху
формулирането на политики.
Като цяло има малко информация относно резултатите от полската система за ОВЗ.
Отчасти това се дължи на факта, че в началото след въвеждането й през 2001 г. оценката е
възприемана като нов и непознат инструментариум и по-систематично тя започва да се
прилага едва през последните години. Теоретично ОВЗ биха могли да имат осезаемо
въздействие върху политиките в Полша, тъй като те трябва да се провеждат преди
изготвянето на предложенията за политики и следва да определят дали дадено
предложение трябва да продължи да се разработва или да бъде отхвърлено. Освен това,
фактът, че основаният резултат от ОВЗ е докладът, който придружава предложенията,
внесени пред съответните отговорни лица и който също е обществено достъпен, показва,
че системата за ОВЗ в Полша създава възможността резултатите от нея да бъдат
обсъждани от вътрешни и външни заинтересовани страни. Към днешна дата, обаче,
данните за това как точно системата функционира на практика са сравнително
ограничени. ОВЗ често се извършват просто за да се удовлетворят минималните
изисквания. Това се потвърждава и от прегледа на малка извадка от приключени ОВЗ в
Полша, които съдържат относително малко информация и анализ в сравнение с примерите
за добри практики и не разглеждат подробно алтернативни варианти на оценяваните
политики. Това, от своя страна, означава, че понастоящем не са налице много
възможности, по които ОВЗ ефективно могат да влияят при вземането на решенията в
Полша. Предприетите днес усилия за извършването на одит и за провеждането на повече
последващи ОВЗ сочат, че е налице реална воля сред полските управляващи за
усъвършенстване на системата за ОВЗ в страната.
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Оценката на въздействието на законодателството в Унгария
Изискването за провеждане на ОВЗ в Унгария е в сила още от 80-те години на
миналия век, но практиката на извършване на такива си пробива път много бавно.
Страната е въвела опростена система на ОВЗ поради липсата на достатъчно умения и
ресурси за извършване на цялостна ОВЗ. В момента в Унгария се извършват ОВЗ, но
качеството им варира значително. Освен това оценките се използват само в рамките на
Правителството и тяхното влияние върху формулирането на политики е неясно. Точно
заради това, системата е в процес на преразглеждане.
Концепцията за Оценка на въздействието на регулирането за първи път е въведена в
Унгария през 1987 г., когато Законът за законодателството предвижда, че министрите са
длъжни да проучат очакваните последици от регулирането на базата на научни данни48.
На практика, обаче, по това време ОВЗ се извършва само в много редки случаи. Въпреки,
че от 1989 г. тя е задължителна, през периода 1990 - 1994 г. ОВЗ не са извършвани, а през
1997 - 1998 г. само седем законопроекта са били придружени от ОВЗ. Първите усилия за
подобряване на процеса на ОВЗ в Унгария са от 2002 г. Създадена е Дирекция за анализ на
въздействието, дерегулация и регистрация на правото в рамките на Министерството на
правосъдието, която отговаря за подобряване на качеството на регулирането. Оттогава
системата на ОВЗ получава определен тласък в развитието си, който води до приемането
на Насоките за ОВЗ през 2004 година. Въпреки това общото разбиране е, че
функционирането на новата система не е обезпечено с необходимите умения и ресурси.
Впоследствие през 2006 г. Дирекцията за анализ на въздействието, дерегулация и
регистрация на правото е премахната поради съкращения в публичния сектор.
През 2009 г. системата за ОВЗ е опростена, като са въведени „листове за оценка”,
които придружават проектите за нормативни актове и които заменят подробните ОВЗ.
Извършването на ОВЗ в Унгария е вече възприета практика, но качеството им значително
варира, поради което системата е в процес на преразглеждане и се очаква, въвеждането на
усъвършенствана методология, която да осигури по-добро и по-синхронизирано качество
на оценките. Общата цел на унгарската система за ОВЗ е да се изгради ясна представа за
общите въздействия на предложеното законодателство във всички възможни области.
Act
XI
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Legislation
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1987,
Hungary
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Разработването на проектозакони и съпътстващи ги ОВЗ в Унгария е отговорност на
министерствата, от които изхождат проектопредложенията. Законодателните предложения
се разглеждат от Министерството на правосъдието и публичната администрация.
Предложението заедно с ОВЗ се обсъжда в рамките на специална среща за формулиране
на политики, където отделните министерства могат да изразят своята позиция, както и в
срещи на ниво министри. Накрая, предложението се включва в дневния ред на
Правителството, където след обсъждане са приема или отхвърля. Министерството на
правосъдието и публичната администрация носи общата отговорност за правните
текстове, приети от Правителството. Така то играе координираща роля и по отношение на
ОВЗ, макар и да не упражнява пряк контрол върху качеството на самата оценка. При попредишната система на ОВЗ в Унгария, Дирекцията за анализ на въздействието,
дерегулация и регистрация на правото е играла централна роля в процеса на ОВЗ.
Дирекцията е координирала дейностите по ОВЗ и е давала насоки, например чрез
изготвяне на методически указания. Въпреки че Дирекцията на практика е извършвала
техническа проверка на качеството, тя не е имала официални правомощия, свързани с
контрола върху качеството на ОВЗ. След премахването на Дирекцията, отговарящият за
ОВЗ орган е Правната дирекция към Правителствения кабинет, която докладва на
Правителството дали ОВЗ е била извършена или не. Тя не е разполагала с правото да
проверява ОВЗ или сама да извършва ОВЗ. При сегашната система, въведена в Унгария от
Правителствения кабинет, се очаква да играе ролята на орган по контрол, който оценява
качеството на отделните ОВЗ.
По отношение на консултациите, законодателният процес на Унгария включва
установена система за консултации със заинтересованите страни и обществото, въпреки
че няма конкретни насоки за провеждането им. Законопроектите се публикуват онлайн с
краен срок за представяне на коментари. ОВЗ, обаче, не са открити за консултации,
поради което не могат да бъдат преценявани и вземани предвид по време на обществените
консултации.
Методологическият подход към ОВЗ в Унгария се е променил значително от 2004 г.
насам, когато са приети първите подробни Насоки за ОВЗ. Тяхното приемане е част от
усилията за създаване на по-ефективна система за ОВЗ. Те представят т. нар. „Верига на
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оценка на въздействието”, състояща се от две серии от стъпки: „професионални” и „по
управление на проекти”.
Професионалните стъпки включват:
- формулиране на намеренията на законотвореца и картографиране на проблемните
области;
- подбор на законодателството, което трябва да се анализира;
- подбор на въздействията, които трябва да се анализират;
- информация и събиране на данни;
- извършване на анализа;
- обобщаване и оценяване на резултатите;
- представяне на резултатите и
- подпомагане на процесите по разработване на проектопредложенията или по
отмяна на действащите мерки за регулиране.
Насоките за ОВЗ от 2004 г. също така целят всеобхватност и покриват специфични
методологически подходи за анализ на икономическите, социални, екологични и здравни
въздействия. В един продължителен период от време, обаче, те не са били реално
прилагани, поради липсата на достатъчно ресурси за провеждането на всеобхватни ОВЗ. В
резултат на това е въведена опростена система, която предвижда, че всяко
проектопредложение следва да се придружава от лист за оценка. Този лист е на практика
въпросник, който цели идентифициране на икономическите, социални и бюджетни
въздействия от всяко законодателство или проектопредложение за такова.
Тъй като опростената ОВЗ е въведена в Унгария като мярка срещу неприлагането на
предишната по-сложна методология за ОВЗ, простият формат на въпросник има за цел да
демонстрира, че информация относно въздействията може да бъде получена лесно и да
бъде събрана с минимален разход на човешки ресурс. От друга страна, дори листовете за
оценка да са попълнени надлежно, качеството на получените крайни резултати значително
се различава. Насоките за ОВЗ от 2004 г. в Унгария до голяма степен съответстват на
международните практики. Те съдържат основните стъпки за извършване на ОВЗ, каквито
са определянето на проблема и целите, идентифицирането на възможните варианти на
политики, анализа на въздействията и оценяването на вариантите. Сегашната опростена
система в Унгария е различна с това, че се фокусира върху очертаването на въздействието
74
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

R I A.B G

на конкретното предложение за регулиране. Това означава, че е налице по-малък
потенциал за ОВЗ за идентифициране на варианти алтернативни на този предвиждащ
мерките за регулиране и за повторна оценка на дали даден вариант включващ регулиране
е необходим. Освен това, налице е и поле за усъвършенстване на системата по отношение
на качеството и последователността на анализа на въздействията.
Резултатите от действащата система на ОВЗ в Унгария се съдържат в попълнените
листове за оценка, които се прилагат към предложенията при внасянето им в
Правителството. Документът с ОВЗ представлява част от предложението, заедно с
оперативното резюме на законодателството и не се представя никъде другаде освен пред
Правителството, както и не се публикува. В този смисъл, ОВЗ действа единствено като
източник на информация и като принос при вземането на решения от Правителството и не
е насочена към политиците, които вземат решения в Парламента или към други вътрешни
и външни заинтересовани страни.
Оценката на въздействието на законодателството в Холандия
ОВЗ в Холандия традиционно се фокусира върху оценката на разходите, свързани с
предлаганите мерки за регулиране за предприятията, за сметка на други по-широки
социални въздействия. ОВЗ в Холандия е двуетапен процес. Тази негова структура
гарантира, че предложенията за регулиране се разглеждат само, ако липсват алтернативи,
които не включват мерки на регулативна намеса от страна на държавата. Холандската
система на ОВЗ предвижда три специфични оценки на въздействията, които се извършват
във втората фаза на процеса и които изследват различни аспекти като въздействие върху
бизнеса, околната среда и административните изисквания.
Въпреки, че в холандската система за ОВЗ липсва предписание относно използването
на определен аналитичен метод, Стандартният модел на разходите намира широко
приложение. Количественото представяне на въздействията е често срещано в оценката на
въздействието върху стопанската дейност, но не и в другите специфични оценки на
въздействието. Регулаторната реформа в Холандия е в ход още от 1985 г., когато е приет
закон, който предвижда, че всички законодателни проектопредложения, внасяни в
Парламента, следва да бъдат придружавани от ОВЗ с цел да се намали административната
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тежест за предприятията49. Този подход, обаче, се определя като неефективен, тъй като на
практика единствено включва попълване на един много общ въпросник, който се опитва
да идентифицира страничните ефекти на законодателството.
Процедурата на ОВЗ в Холандия е усъвършенствана през 1994 – 1995 г., когато в
нейната основа е поставен Моделът на стандартните разходи. Той представлява
количествена методология за определяне на административната тежест, която дадена
мярка за регулиране би наложила на бизнеса. Моделът се използва за измерване на
административните последици както от ново законодателно предложение, така и за
измерване на предложенията за опростяване на действащо законодателство. Холандия е
пионер в доразвиването и прилагането на Стандартния модел на разходите, наричан в
миналото МИСТРАЛ (MISTRAL). От момента на неговото първоначално въвеждане през
1994 г. и до днес Моделът на стандартните разходи представлява ключовият фундамент на
подхода за базирано на доказателства формулиране на политики в Холандия и е
допринесъл значително за поставянето на количествения анализ на въздействията в
центъра на механизма на ОВЗ. Оттогава ОВЗ в Холандия традиционно се фокусира върху
анализа на разходите свързани с мерките за регулиране, които ще понесат предприятията
и не толкова върху по-общите социални ползи.
Задължителното изискване за извършване на ОВЗ в Холандия е въведено от
Кабинета през 2002 година. То предвижда, че всеки законопроект на Правителството,
който се очаква да има въздействие върху разходите на бизнеса и административната
тежест, трябва да бъде придружен от ОВЗ. Така на практика законодателните
предложенията на Правителството, неговите постановления и предложенията за промени
в тези актове обикновено са придружени от ОВЗ, когато тяхното въздействие се очаква да
бъде значително. Въпреки това, няма точна дефиниция на понятието „значително” в
контекст на въздействие. В уредбата на ОВЗ в Холандия също така е предвидено, че не е
необходимо да се тества предложение за регулиране чрез ОВЗ, ако изначално е ясно, че
няма друг вариант алтернативен на него, който не включва инструменти на регулативна
намеса.

Вж. повече в OECD, Better Regulation in Europe: The Netherlands, Paris, 2010 (от англ.) –
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/arquivos/OCDE2011/OECD_Netherlands_2010.
pdf
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Поради

това

мерки

за

регулиране,

въведени

с

цел

транспониране

на

законодателството на ЕС, бюджетни закони, законодателни предложения, направени от
Парламента, укази, наредби на министерства и подзаконови нормативни актове, издадени
от агенции, общини или провинции не са обект на ОВЗ. Това е причина, въпреки
наличието на задължително изискване за извършване на ОВЗ, въведено през 2002 г., броят
на проектопредложенията, придружени от ОВЗ, в Холандия все още да е ограничен и
изискването за тяхното провеждане често да се пренебрегва, особено когато приемането
на предложението е определяно като спешно.
През 2002 г. Правителството на Холандия решава да въведе процедура на ОВЗ, която
включва две отделно обособени фази с цел създаване на гаранции, че оценката се
извършва на достатъчно ранен етап и по този начин може да влияе на процеса по
разработване на законодателството.
Двете фази на холандския процес на ОВЗ са:
1. Бърз преглед50, преди изготвянето на предложението и
2. Разширена оценка на въздействието, извършвана по време на изготвянето на
предложението.
Като част от бързия преглед, министерството, изготвило предложението, проверява
дали предлаганите мерки за регулиране са желани или необходими и дали има
възможност те да бъдат заменени от алтернативни на тях нерегулативни мерки. Не се
изисква бърз преглед, ако:
- не съществуват алтернативни на предлаганите мерки за регулиране;
- предложението е в изпълнение на изисквания на регламенти на ЕС или
- предложението има ограничен обхват и не би оказало значително въздействие.
В рамките на тази фаза предлагащите министерства също така трябва да установят,
въз основа на спецификите на предложението и сферата, в която то попада, коя от трите
вида оценка на въздействието е приложима. Холандската система на ОВЗ предвижда три
специфични вида ОВЗ, които изследват различни въздействия и които са както следва:
- Бизнес оценка на въздействието, която е въведена през 1996 г. като резултат от
най-широкото и традиционно наложило се тълкуване на целите на Холандската
регулаторна реформа, която се фокусира върху определяне на ефектите на регулирането
50

От англ. quick scan.
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върху бизнеса. Впоследствие целта на тази специфична оценка на въздействието започва
да включва и измерването на въздействието на предложеното законодателство върху
бизнес средата. Дори да има чести случаи, в които се извършват всички специфични
оценки на въздействието едновременно, като цяло акцентът при холандската система на
ОВЗ се поставя върху Бизнес оценката на въздействието;
- Екологична оценка на въздействието, която има за цел да определи ефектите, които
мерките за регулиране биха имали върху околната среда, като например въздействия
върху потреблението на енергия, на емисиите на парникови газове, третирането на
отпадъци и други;
- Оценка на практическата приложимост и изпълнение, която има за цел да
идентифицира въздействията на законодателството на практика, организирането на
неговото прилагане и бюджета на прилагащите и изпълняващите законодателството
органи, включително министерства, агенции, полиция, прокуратура и съдебната власт.
В края на фазата на бързия преглед, предлагащото министерство внася пред Бюрото
за законодателни предложения първи междинен доклад, в който посочва какви
специфични оценки на въздействието следва да бъдат извършени и се произнася с
решение относно това дали фокусът на ОВЗ трябва да се промени или не. По този начин
Бюрото за законодателни предложения извършва предварителен контрол за качеството на
бързия преглед като проверява дали предлагащото министерство е преценило
необходимостта от регулиране, дали е обърнало достатъчно внимание на алтернативните
незаконодателни варианти за намеса и дали е спазило процедурните изисквания.
В следващата фаза от механизма на ОВЗ, предлагащото министерство пристъпва към
разширената оценка на въздействието, която се извършва паралелно с изготвянето на
предложението. Накрая ОВЗ се предава на отделните органи за контрол. Първо, Бюрото за
законодателни предложения разглежда процедурата, по която всяка специфична ОВЗ е
била разработена, като следи дали предлагащото министерство е спазило всички
изисквания, дали е изпълнило всяка от предвидените стъпки и проверява общото качество
на ОВЗ. Бюрото за законодателни предложения може да поиска от предлагащото
министерство да даде разяснения по определена ОВЗ или да обедини отделните ОВЗ в
една обща. Приключената ОВЗ се внася в Министерството на правосъдието, което
анализира връзката между предлаганите марки за регулиране и общите цели на
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политиката и още веднъж изследва дали тези цели не би могло да бъдат по-ефективно
постигнати чрез алтернативни мерки, които не включват регулативна намеса. Отделно от
това, Министерството на правосъдието възлага на отделни министерства да извършат
преглед на специфичните ОВЗ, които попадат в рамките на техните области на
компетентност.
След като приключи контролът върху всяка специфична оценка на въздействието,
Министерството на правосъдието обобщава получените резултати и ги представя в един
общ доклад, който синтезира коментарите по ОВЗ от различните министерства. Те се
отразяват в общ документ, който придружава законодателното предложение при неговото
внасяне в Министерския съвет на Холандия. Накрая, в случай че предложението би имало
съществен ефект върху административната тежест, ОВЗ се предава и на Консултативния
съвет по административна тежест51, който е независим, външен, консултативен орган,
който подпомага Правителството в инициативите му за намаляване на бюрокрацията. В
случаите на особено важни предложения, Консултативният съвет по административна
тежест взема участие от самото началото на цикъла по разработване на политики, за да
подпомогне предлагащите министерства в изготвянето на ОВЗ като се фокусира предимно
върху контрола на точността на прогнозите за очакваната административна тежест от
предложенията. След това той представя официален доклад за качеството на ОВЗ пред
Кабинета, в който може да одобри предложените мерки за регулиране без коментари, да
ги приеме условно с посочване на промените, които следва да се направят, да ги отхвърли
условно или да ги отхвърли изцяло.
Въпреки тези свои правомощия, като консултативен орган, Консултативният съвет
по административна тежест не може да блокира предложения, той може само да изпраща
положителни или отрицателни становища до предлагащите министерства и Кабинета,
които поначало се съобразяват с тях. По принцип Правителството винаги взема предвид
становището на Консултативния съвет по административна тежест, когато решава дали
предложението да бъде изпратено на Парламента.
Понастоящем холандското законодателство не предвижда задължение за провеждане
на официални консултации и поради това такива се извършват единствено по преценка на
министерствата, предлагащи законодателство. До края на 90-те години, когато системата е
51

От холандски ACTAL.
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била подложена на силна критика, консултациите са включвали

изключително

събирането на мнения от различни консултативни органи. През 1996 г. от Закона за
консултативните органи на Холандия отпада изискването правителствата да се
консултират с консултативни органи и постепенно министерствата започват да разчитат
на други, по-гъвкави и неформални подходи за консултации. От тогава процедурите за
консултиране са утвърдени, но няма предвидено задължение за официални консултации и
такива се извършват само в определени случаи, когато министерствата, изготвящи ОВЗ,
решат това. От друга страна, няма и достатъчно доказателства дали и как резултатите от
консултациите се ползват в процеса на ОВЗ и дали коментарите на заинтересованите
страни се включват в оценките на въздействието.
Насоките за специфичните оценки на въздействието са изготвени в сътрудничество
между министерствата и органите, които отговарят за контрола на съответната
специфична оценка на въздействието. Така насоките за Бизнес оценка на въздействието от
са изготвени от Бюрото за законодателни предложения в сътрудничество с Групата за
регулаторна реформа, насоките за Екологична оценка са изготвени в сътрудничество с
Министерството на околната среда, а тези за оценка на практическата приложимост и
изпълнение са разработени под надзора на Министерство на правосъдието. Насоките имат
за цел да очертаят процедурните стъпки, които трябва да бъдат следвани и вида на
информацията, която следва да бъде включена в докладите с ОВЗ, но те не са
задължителни и не съдържат подробности относно методите, които следва да се ползват
или нивото на детайлизиране, което следва да се постигне. Насоките за Бизнес оценката на
въздействието, например, посочват, че трябва да се наблегне върху количественото
определяне на разходите и ползите от регулирането за бизнеса, но не дават никаква
информация за това как следва да се изготвят тези прогнози и кои са методите, които
трябва да се използват.
Резултатите от първия етап на процеса на ОВЗ в Холандия, т. нар. бърз преглед се
представят в междинен доклад, който се внася пред Бюрото за законодателни
предложения.

То

проверява

дали

предлагащото

министерство

е

преценило

необходимостта от регулиране и дали е проучило достатъчно добре възможността за
въвеждане на алтернативни варианти, които не включват мерки за регулиране. Този етап
на практика включва ефективен механизъм за обратна връзка между Бюрото за
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законодателни предложения и предлагащото министерство. Този механизъм гарантира, че
предложенията за регулиране ще бъдат придвижени напред, само ако няма алтернативни
варианти за разрешаване на проблемите, които не включват регулативна намеса на
държавата. По този начин бързият преглед и контролът върху него всъщност гарантират
постигането на една от основните цели на ОВЗ, а именно запазване до възможния
минимум на регулаторната тежест върху бизнеса. Той постига това, като неотменно
следва правилото за въвеждането на регулативни мерки, само когато липсват
алтернативни варианти, които не включват такива.
Вторият етап от процеса на ОВЗ включва изготвянето на разширена оценка на
въздействието, която обръща специално внимание на въздействията на регулирането
върху предприятията, околната среда и практиките на правоприлагащите органи.
Разширените оценки на въздействието се представят на Министерството на правосъдието
и на други органи, които отговарят за контрола върху тях. На този етап Министерството
на правосъдието следи по-специално за ефективността на варианта на политика по
отношение на по-широките политически цели и преценява дали въвеждането на
алтернативи на регулирането не би било по-ефективно при постигането на тези цели.
Фактът, че Министерството на правосъдието може да одобри или отхвърли ОВЗ на тази
основа, означава че тази негова проверка представлява друг механизъм за обратна връзка.
Ако Министерството на правосъдието прецени, че има по-ефективни незаконодателни
варианти за постигане на целите, предложението за регулиране следва отново да бъде
преразгледано. Това допринася и за постигането на крайната цел на холандския процес на
ОВЗ, която е да се ограничи регулаторната тежест върху бизнеса. Обратно на процеса на
ОВЗ в много други страни - членки на Европейския съюз, холандската система на ОВЗ не
цели увеличаване на прозрачността и отчетността при вземането на решения. Тя все още
се концентрира върху намаляването на административните разходи и разходите за
изпълнение на мерките за регулиране на бизнеса.
Изводи
Прегледът на правната уредба на системите за оценка на въздействието на
законодателството в избрани държави – членки на ЕС показва, че органите, които
извършват оценката, са най-различни в отделните държави. Въпреки че отговорността за
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изготвянето на оценките като цяло е на предлагащите институции и ведомства, органите,
на които се представят резултатите от ОВЗ и тези, които отговарят за тяхната проверка, са
най-различни.
В много случаи има централизирани органи или механизми за контрол, но те рядко
са ангажирани единствено с процеса на ОВЗ. Още повече, че не винаги е ясно до каква
степен този контрол представлява контрол на качеството на ОВЗ или е по-скоро проверка
на процедурата под формата на т. нар. формална (процедурна) проверка. Що се отнася до
независимостта на контрола върху ОВЗ, органите, които отговарят за него, обикновено са
независими от автора на оценката, но много рядко такъв контрол се извършва от изцяло
външни органи, които са независими от правителството. При отделните държави – членки
на ЕС се наблюдават понякога съществени разлики в прилаганите механизми или
елементи на процеса по ОВЗ.
На първо място, в редица случаи оценката на въздействието има доста стеснен
обхват като се фокусира само върху измерването на разходите, включително в някои
случаи единствено бюджетните или върху отчитането на административната тежест за
определени групи субекти. На следващо място, от гледна точка на цикъла на разработване
на политики в отделните държави - членки на ЕС са налице разлики по отношение на вида
инициативи, които са обект на ОВЗ и етапа, на който оценката се извършва. В зависимост
от тяхната национална правна уредба едни държави започват ОВЗ на по-ранен стадий,
други на по-късен. Процедурите и методите за извършване на ОВЗ също се различават.
Изследваните държави обикновено прилагат Насоките за ОВЗ на ЕК, в частта
относно ключовите стъпки на оценката като: дефиниране на проблема, цели, варианти на
политика, анализ на въздействията и препоръки за избор на вариант. Въпреки това, в
отделни случаи държавите изследват различни видове въздействия, като някои от тях
провеждат т. нар. единна интегрирана ОВЗ, като тази, прилагана от ЕС, а други прилагат
отделни оценки, фокусирани върху определени подгрупи от въздействия, като например
случаят с оценката на въздействието на бизнеса в Холандия.
Въпреки наличието на прилики между възприетите от държавите насоки за ОВЗ,
анализът на вариантите на политиката често се извършва по различен начин и с различен
обхват и ниво на детайлизация. По отношение на контрола, от съществено значение е
контролът на качеството и проверката, да се извършват на няколко нива от структурата на
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управление, от органи, имащи достатъчно ресурси и по един достатъчно информиран и
систематичен начин.
Важно е също така становищата на проверяващите органи да бъдат вземани под
внимание, както от авторите на ОВЗ, така и от съответните лица, отговорни за вземане на
решенията. Освен това, междинните и окончателните резултати от ОВЗ следва да служат
за информиране на целия процес по изготвяне на политиката.
Сравнителното изследване показва, че съществуват различни схващания за ролята,
която ОВЗ трябва да играе при формулирането на политики в ЕС, в държавите - членки на
ЕС и извън Съюза. Има различие и при отразяването на резултатите от ОВЗ. В едни
държави – членки, както е и в ЕС, те се представят в доклад, който е официален документ,
съпътстващ предложения законопроект и често публично достъпен.
Има случаи, в които продуктът от ОВЗ е по-малко формализиран документ, създаден
за вътрешно ползване от неговите създатели или ограничен кръг от адресати, участващи
във вземането на властническите решения. Тези различия в механизмите за ОВЗ са до
известна степен отражение на факта, че тяхното създаване е било движено от различни
интереси и следователно оценката като институт, съпътстващ процесите по вземане на
решения, свързани с въвеждането на нови политики и норми могат да имат и най-често
имат различни цели и предназначение.
Днес в Европа няма утвърдена универсална „най-добра практика” на извършване на
ОВЗ. Приносът и полезността на механизма на ОВЗ за доброто управление на качеството
на законодателството и неговото прилагане в отделните държави и в Съюза са безспорни.
Показателен е и фактът, че за ефективната приложимост на ОВЗ не е задължително
наличието на детайлна правна уредба в нормативните актове. Ключови за нея са по-скоро
ясната методика и добре структурираната институционална рамка, при която има
отчетливо разпределяне на отговорностите в механизма между отделните публични
институции. Все пак, могат да бъдат отграничени отделни елементи или подходи на ОВЗ
от различните държави, които се еднакви или идентични и които могат да бъдат
идентифицирани като добри практики на ОВЗ.
Пример за елемент на механизма, който може да се определи като добра практика е
възприетото на много места започване на процеса на ОВЗ в началото на цикъла на
разработване на политиките, за да може да се информират своевременно хората, които
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отговарят за крайното решение, включително и чрез ранни обществени консултации.
Систематичното преосмисляне на различните варианти на политики, включително на
варианта „без действие”, също е пример за добра практика на извършване на оценки на
въздействието на законодателството.
1.4.4. Анализ на национални политики, концепции и стратегии
Концепция за Проект на нов Закон за нормативните актове, 2008 г.
През 2008 г. министерството на правосъдието разработва и поставя на широко
обсъждане широкообхватна Концепцията за нов Закон за нормативните актове, която се
базира на задълбочен анализ на основните на актуалните за това време проблеми на
нормотворческия процес. Такива са практиката внасяните законопроекти да не са
мотивирани, липсата на концептуален подход към уредбата на материята за определен
кръг обществени отношения, допускането на неясноти и несъгласуваност с разпоредбите
на други закони в българската правна система и други. Според Концепцията, единици са
проектите, по които се провежда предварително обществено обсъждане, не са малко
случаите, при които дори един проект на закон да е преминал през всички предвидени
процедури, при внасянето в парламента той да бъде коренно променен. Правнотехническата работа по подготовката на законопроектите е на ниско ниво като често
недостатъци има и в самата структура на законите. Няма и необходимият брой качествени
експерти, които да са обучени за писането на законопроекти. Усъвършенстването на
законодателния процес трябва да има ясна цел и рамка. Налице е остра необходимост от
подобряване на качеството на законодателството и законодателстването. Парламентът
трябва да приема нормативни актове, които съдържат ясни правила за поведение.
Концепцията ще допринесе за спиране на хаоса в писането на закони и българското
законотворчеството ще отговаря на всички европейски стандарти за качество.
Анализът на проблемите на законодателството и слабостите в законодателния процес
е послужил за базисния извод в Концепцията, че необходимите промени са многобройни
и важни и не биха могли да бъдат осъществени само с изменение и допълнение на
действащия ЗНА. За да се осъществи подобна реформа е необходимо едновременно:
- Приемане на нов ЗНА,
- Промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и
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- Комплексна програма от административни мерки, които да осигурят достатъчна
степен на подготовка на администрацията за прилагане на новия ЗНА. В Концепцията е
разписано подробно съдържанието на бъдещия ЗНА, като в раздела, посветен на
проектите на нормативни актове, е предвидено и създаването на нови разпоредби,
относно предварителната ОВ, общественото обсъждане на проектите на нормативни
актове,

съгласувателната

процедура,

взаимодействие

между

изпълнителната

и

законодателната власт и изготвянето на рамкови позиции по проекти на актове на ЕС.
Според Концепцията, изготвянето на проект на нормативен акт се предхожда от
извършване на ОВ като част от обосноваването на неговата необходимост. Чрез ОВ
се преценява социалното, икономическото и финансово влияние на проекта, както и
възможните последици и странични ефекти от неговото прилагане.
ОВ представлява становище относно социалното, икономическото и финансово
влияние на законопроекта и прогноза за възможните последици от неговото
прилагане. Тя е два вида: частична и пълна.
Предварителната частична ОВ се извършва върху предложението за планиране на
нормативна промяна - преди въвеждане на законопроекта в законодателната програма на
съответния орган. Чрез предварителната ОВ вносителят дава приблизителна оценка на
социалното, икономическото и финансово влияние на законопроекта и прогнозира
възможните последици от неговото прилагане. Предварителната ОВ очертава областите,
по които трябва да се събере допълнително по-точна информация и да се извърши
задълбочен анализ.
Предварителна пълна ОВ се извършва по отношение на вече изработен проект на
нормативен акт. Тя съдържа обобщени резултати от проведените консултации със
заинтересованите страни и съдържа окончателното експертно становище на вносителя за
социалното, икономическото и финансовото влияние на законопроекта и възможните
последици от неговото прилагане. Има значение за последващата оценка на прилагането
на законопроекта, като съдържа и указание за показателите за неговото успешно
приложение.
Вносителят на проекта на нормативен акт чрез административна структура или чрез
възлагане на външни експерти е задълженият субект, който извършва ОВ. Задължително
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се извършва предварителна ОВ само на проекти на закони и кодекси, съответно - на
актове на общинските съвети (правилници, наредби).
Основните положения относно извършването на предварителна ОВ да бъдат
предвидени в ЗНА, а в отделен подзаконов нормативен акт да се уреди методологията за
извършване на предварителната ОВ.
Контрол върху качеството на предварителната ОВ на законопроект на
изпълнителната власт се извършва от структура към МС, която да проверява, дали има
извършена предварителна ОВ и дали тя съответства на нормативно определените
изисквания.
Общественото обсъждане на проектите на нормативни актове и на ОВ, според
Концепцията, се провежда на два етапа:
- на етап предложение за планиране на нов нормативен акт или промени в
действащ нормативен акт – предложението за планиране се оповестява публично чрез
съответната законодателна програма и вносителят определя минимум 30 дни за
получаване на коментари по предложението. Може да организира и изслушвания или
кръгли маси. Взема предвид постъпилите предложения при изработване на проекта за
нормативен акт и при определяне на параметрите на ОВ;
- на етап подготвен проект на нормативен акт – текстът на проекта, заедно с
документите от съпътстващото досие също се оповестяват публично и вносителят дава
срок от минимум 1 месец за внасяне на предложения.
В рамките на обществените обсъждания се възприема принципа на писмена
кореспонденция - приемат се коментари, бележки и предложения, които трябва да бъдат
формулирани в писмен вид и подписани от съответното физическо лице или организация,
чиято позиция се защитава. Вносителят регистрира всички постъпили предложения и
коментари. Вносителят преценява дали е необходимо организирането и на дискусии,
кръгли маси или допълнителни изследвания. Срокът за обществено обсъждане е 30 дни.
Публичност на изразените становища се осигурява чрез публикуване на уеб - страницата
на съответният орган, който изготвя нормативния акт и на общия сайт за обществени
консултации на МС www.strategy.bg на проекта на нормативен акт и извършената ОВ.
Разглеждат се само становищата, които не са анонимни. В рамките на общественото
обсъждане вносителят на проекта трябва да съобщава публично колко, какви и от кого са
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получените становища по проекта за нормативен акт, както и кои становища взема
предвид и кои не, и защо. Резултатите от проведени семинари и конференции за
обсъждане на предлаганата правна уредба също се публикуват като част от досието на
проекта.
В раздела от Концепцията, посветен на проучването на резултатите от
прилагането на нормативните актове, е предвидено следното:
- във всеки закон да има предвиден орган, който отговаря за неговото изпълнение;
- регламентиране на съдържанието, реда, компетентния орган за извършване на
последваща оценка на резултатите от прилагане на законите;
- да се дефинира последващата оценка, да се определят нейният обхват, съдържание,
субект, който извършва оценката, срок, оповестяване.
- субект на задължението за извършване на оценка на резултатите от приложението
на законите е органът, на когото е възложено изпълнението на акта. За закони и кодекси,
чието изпълнение не е възложено изрично на един орган или в изпълнението му участват
множество органи, оценката на резултатите се извършва от съответното ресорно
министерство.
За нормативните актове, приемани от общинските съвети, субект на
задължението е кметът на общината, а по отношение на нормативните актове на други
органи, които са оправомощени да издават/приемат нормативни актове - самият орган,
който е издал /приел акта, следи за неговото изпълнение и извършва последваща оценка
на въздействието.
Последващата ОВ следва да е публична, да се публикува, обсъжда и да служи като
основание за промени в нормативните актове. Тя следва да включва:
- извод, дали актът е постигнал своите цели;
- анализ на неочаквани (странични) ефекти от приложението на акта;
- анализ на срещнатите трудности, които са забавили или препятстват приложението
му;
- констатация за ползите и разходите от неговото прилагане;
- предложения за отмяна, продължаване на действието или за изменение и
допълнение на нормативния акт.
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Концепцията съдържа и Предложения за изменения и допълнения в Правилника за
организацията и дейността на НС, която в обобщен вид са следните:
1. Въвеждане на задължение за публикуване на интернет – страницата на НС на
всички постъпили законопроекти и предложения от народни представители;
2. За законопроектите на народни представители трябва да важат същите изисквания,
както и за законопроекти, внесени от МС, т.е.:
- да бъдат съответно мотивирани;
- да бъдат публикувани на уеб - страницата на НС;
- да имат извършена оценка на въздействието;
- да преминат през обществено обсъждане;
- да имат извършена правна ескпертиза и
- да бъдат окомплектовани в досие с всички събрани документи от посочените по –
горе процедури.
3. Ако законопроектът не отговаря на тези изисквания, председателят на НС не го
приема за разглеждане и го връща на вносителя с указание за изпълнение на изискванията;
4. Препоръчва се да се разглежда необходимостта от създаване на специален орган
към администрацията на НС, който да подпомага народните представители при
организиране на ОВ и публичното обсъждане на техните законопроекти.
5. Въвеждане на изрична забрана за внасяне на предложения, които променят
принципите и предмета на проекта между първо и второ гласуване в НС или променят
параметрите на вече извършена ОВ на законопроекта.
6. Ако все пак такива предложения постъпят, вносителят (МС или депутат) да бъде
незабавно уведомен и да може да оттегли предложението си или да отложи неговото
разглеждане до извършването на нова ОВ на изменения вариант на своето предложение.
7. Правилата за обединяване на законопроекти трябва да се преразгледат – те
нерядко водят до принципни изменения във внесения законопроект,

създават

предпоставка за приемане на закони с неясни мотиви и прогноза за очаквани резултати.
За съжаление идеите и предложенията, заложени в Концепцията за Проект на нов
Закон за нормативните актове, 2008 г. са останали на ниво идентифициране и анализ без
предприемането на каквито и да било следващи стъпки по тяхната реализация. Те в своята
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преобладаваща част звучат изключително точно и актуално и към действителността днес в
2015 г. и могат да послужат като подсилващ фактор за реализация в настоящето.
Концепция за практическо въвеждане на оценката на въздействието на
законодателството в нормотворческия процес на Народното събрание и Министерския
Съвет, 2015 г.
Концепцията за практическо въвеждане в нормотворческия процес на Народното
събрание и Министерския Съвет е разработена в началото на 2015 г. от междуведомствена
работна група, създадена със заповед на министър-председателя, с участието на
представители на политическите кабинети на заместник министър-председателя по
коалиционна политика и държавна администрация, на заместник министър-председателя
по европейските фондове и икономическата политика и на министъра на правосъдието,
Администрацията на Министерския съвет, Администрацията на Народното събрание,
Националния център за изучаване на общественото мнение, както и представители на
неправителствени организации и академичните среди. Предложенията, залегнали в
Концепцията, се основават на съществуващите добри европейски практики и на анализ на
постигнатото в България.
Разработването на концепцията произтича от необходимостта да се създаде обща
работеща рамка за функционирането на системата за оценка на въздействието на
законодателството в Република България. Тя предвижда въвеждане на два вида оценки:
частична и цялостна. Извършването на частична оценка на въздействието ще касае почти
всички предложения за промени в нормативната уредба, а цялостна оценка на
въздействието ще се изготвя само за предложения, които биха имали значително
икономическо, социално и/или екологично въздействие.
Предвижда се оценката на въздействието да бъде в основата на нормотворческия
процес и поради това е необходимо изменение и допълнение на Законът за нормативните
актове. Процедурата по изготвянето на ОВ, обхвата на оценяване, контролът за нейното
качество и съответните срокове ще бъдат определени в Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание и Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация.
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Анализът на състоянието на правната рамка и организацията за прилагане на
оценката на въздействието в България показва неефективност и слаби резултати. Не са
постигнати целите за въвеждане на ефективна и основана на европейски практики оценка
на въздействието в работата на структурите на законодателната и изпълнителната власт.
Въвеждането на промени в Закона за нормативните актове, с който трябва да се въведат
съвременните елементи на оценката на въздействието в законодателството, е блокирано
няколко пъти през последните 15 години. Въпреки изрично определените в редица
национални стратегически и програмни документи мерки за въвеждане на оценка на
въздействието на законодателство в периода 2008 - 2014 г., и инвестираните публични
средства за институционализиране на оценката на въздействието, за възлагане
разработването на доклади и оценки, на методологии и ръководства, за обучение на
администрацията и пр., цялостен резултат не е налице.
Оценката на въздействието на законодателството все още не е намерила цялостно
уреждане

в

нормативната

уредба.

Анализът

на

съществуващото

в

България

законодателство по отношение на оценката на въздействието показва липсата на подробно
разписана единна процедура за извършване на оценка на въздействието според
критериите, заложени от Европейската комисия. Наблюдава се фрагментарност като
елементи от оценката на въздействието на законодателството се съдържат в следните
нормативни документи:


Законът

за

ограничаване

на

административното

регулиране

и

административния контрол върху стопанската дейност постановява при изготвянето на
законопроект, който предвижда въвеждането на лицензионен, регистрационен режим за
извършване на стопанска дейност или на разрешителен, удостоверителен и уведомителен
режим за извършване на отделна сделка или действие, да бъде представяно мотивирано
становище, което да съдържа оценка на въздействието.


Част от етапите на ОВ съществуват в Закона за нормативните актове (ЗНА) и

Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, приети преди повече от 40
години и претърпели последни изменения преди 8 години (юни, 2007 г.). В ЗНА е
предвидено изработването на проект на нормативен акт да се извършва при зачитане на
принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, както и съответният
проект на нормативен акт да се публикува за обществено обсъждане на интернет
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страницата на съответната институция. В

ЗНА е предвидено органът, на който е

възложено изпълнението на нормативния акт или съответната администрация да
организира периодично проучване на резултатите от неговото прилагане. Не е определен
ясно субектът на това задължение, сроковете, методологията, обхватът на нормативните
актове, на които се извършва мониторинг. Практиката показва, че органите, които са
натоварени с изпълнението на нормативните актове, рядко извършват последващи оценки
на въздействието.
В законодателството са налични и отделни правни норми по отношение на
извършването на оценка на въздействието върху околната среда. Според сега
съществуващото законодателство се изисква да бъде изготвена финансова обосновка за
отражение на законодателството/политиките върху бюджета, но не и за икономическите и
социални ефекти.
С изменения от август 2013 г. в Устройствения правилник на Министерския съвет и
неговата администрация се предвижда задължение за извършването на оценка на
въздействието върху стопанската активност и заетостта, но само тогава, когато такава е
предвидена в оперативната програма на Министерския съвет. Като приложение на
правилника бе разработен и специален формуляр, който администрациите следваше да
попълват като резюме на ОВ. Точно една година по-късно (август 2014 г.) това изискване
бе отменено за сметка на законодателната програма на Министерския съвет, отново обаче,
когато извършването на ОВ е предвидено в самата законодателна програма. Досега нито
оперативната, нито законодателната програма са съдържали подобно изискване. Въпреки
това, в периода август 2013 г. - януари 2015 г. са попълнени над 80 формуляра за ОВ. В
съдържателно отношение обаче тези оценки най-често не надграждат доклада на
вносителя - липсват данни за анализ на ефектите, сравнителна оценка на алтернативи и
доказателства за избор на решение, преценка на рисковете, на разходите и ползите и на
ефективността. Предвид изложените обстоятелства, качеството на разработените оценки
може да се определи като незадоволително. От гледна точка на практическото извършване
на ОВ основен проблем е, че оценките не се изготвят на най-ранен етап от подготовката на
законодателната инициатива, а след като проектът на нормативния акт е изцяло готов. По
този начин избраното решение за законодателна интервенция не е резултат от направената
оценка на въздействието, включваща тестване на различни варианти за действие за
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решаване на проблемите, а обратното - ОВ се приспособява към избраното вече решение.
Същевременно резултатите от редица изследвания и анализи в България показват, че
честите промени в нормативните актове са един от ключовите проблеми на гражданите и
бизнеса.
Новата предлагана система за оценка на въздействието включва разработването на
два вида оценки – частична и цялостна. За изпълнителната власт изготвянето на
частичната оценка на въздействието започва на възможно най-ранен етап – още при
идентифицирането на проблем в съществуващата политика, който трябва да се адресира и
при планирането на законодателната програма/оперативната програма на Министерския
съвет. В законодателната власт изготвянето на оценка на въздействието започва при
възникването на идеята за нормативна промяна и преди внасянето на законопроекта
заедно с мотивите към него до председателя на Народното събрание. Целта на частичната
оценка е да установи степента на въздействие на акта, да опише основните очаквани
разходи, ползи, заинтересовани страни и варианти за решаване на проблема. В повечето
частични оценки на въздействието ще има най-вече качествени оценки на очаквани
разходи и ползи. Ако резултатите от нея покажат, че проектът на акт може да окаже
значително икономическо, социално, екологично или друго въздействие, ще е необходимо
да се изготви по-задълбочена оценка, а именно цялостна оценка на въздействието.
Необходимостта от изготвянето на цялостна оценка на въздействието се отразява в
законодателната/оперативната програма на МС, а за законопроектите, внесени от народни
представители в Народното събрание, се гласува от членовете на водещата постоянна
комисия.
Частичната оценка придружава всяко предложение за нормативна промяна,
независимо дали е внесено от Министерски съвет или от народен представител/група
народни представители, с изключение на:


предложения за проекти на нормативни актове, за които със закон бъде

определено, че не подлежат на оценяване;


предложения за проекти на нормативни актове, за които вносителят по своя

преценка е изготвил цялостна оценка на въздействието. Частичната оценка не е
задълбочена, а по-скоро качествена оценка. Тя допълва с конкретни данни и информация
1) мотивите, които придружават законопроектите, внасяни от народни представители, 2)
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доклада, който придружава проекта на акт при внасянето за обсъждане и приемане от
Министерски съвет.
Частичната оценка на въздействието има за цел:


Да посочи какъв проблем се решава, заедно с неговите причини;



Да посочи какви са целите, които се преследват;



Да покаже какви са основните варианти за действие за постигане на

целите/решаване на проблема;


Да се идентифицират потенциалните ползи и разходи от всеки посочен

вариант;


Да се идентифицират заинтересованите страни;



Да се определи необходимостта от извършване на цялостна оценка.

Освен изброените цели, частичната оценка на въздействието трябва да послужи за
обосноваване на необходимостта от извършване на цялостна оценка на въздействието на
предлаганата законодателна интервенция.
Цялостната

оценка

на

въздействието

представлява

задълбочен

анализ

на

въздействието на предложения за нови политики или за промени във вече съществуващи,
за които е преценено, че могат да окажат значително икономическо, социално и
екологично въздействие. Тя се изготвя във възможно най-ранен етап – още от момента, в
който става ясно, че последствията от предложенията са значителни. Цялостната ОВ се
изготвя от отговорната администрация (когато законодателната инициатива е на МС), от
народния представител и неговия екип или от специализирано звено към администрацията
на

Народното

събрание

(когато

законодателната

инициатива

е

на

народен

представител/група народни представители).
Цялостната оценка на въздействието преминава през следните ключови аналитични
стъпки:


Дефиниране на проблема.



Определяне на целите.



Разработване на основни варианти на действие.



Анализ на въздействията на всеки вариант.



Сравняване на вариантите и препоръка за избор на вариант.



Мониторинг и оценяване.
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Цялостната оценка на въздействието следва да се извършва съгласно единна
методология, отразена в съществуващото Ръководство за оценка на въздействието на
законодателството, както в рамките на изпълнителната власт, така и в законодателната
власт. По общо мнение на работната група, действащото Ръководство е добра отправна
точка за изготвяне на реални оценки и то може само да се подобрява и обогатява спрямо
конкретните нужди в рамките съответно на изпълнителната и законодателната власт.
При изготвянето на цялостна ОВ в рамките на Народното събрание, министерствата
и останалите структури на изпълнителната власт са задължени да предоставят
необходимата подкрепа чрез информация от регистрите и информационните ресурси,
които поддържат, анализи в съответните области и други.
1.5. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
1.5.1. Представители на академичните среди52
Проф. Стефка Наумова53
Понятието “регулаторна реформа” би могло да се дефинира като съвкупност от
теоретични концепции, методологични постановки и конкретни инициативи, въз основа
на които се формулират основните начала на нормотворческия процес в България,
съдържащ в себе си определен инструментариум за реализиране на дългосрочни политики
на национално и наднационално ниво, надхвърлящи мандата на един Парламент или едно
Правителство, програмата на една политическа партия или вижданията на субектите,
имащи право на законодателна инициатива.
Преди промените от 1989 г. правото и правното регулиране в България обикновено
бяха разглеждани главно в рамките на юридическия позитивизъм като институционално
определена консервативна система, чрез която държавата чрез определени от нея
механизми и конкретни инструменти (законови и подзаконови нормативни актове)
Тази част от оценката представя резултатите от проучване на ключови национални експерти в сферата на
регулаторната реформа, проведено в средата на 2014 г. по Проект „Оценка на въздействието на
законодателството – ключов механизъм за насърчаване на вземането на решения, базирано на доказателства
в България”, реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонда за партньорство
и експертна помощ, изпълнен от Центъра за оценка на въздействието на законодателството в партньорство с
Швейцарския институт за следдипломно обучение на публичната администрация към Университета в
Лозана. Виж повече на www.regulatoryreform.bg.
53
Основоположник на науката и правната дисциплина социология на правото в България. Депутат е от 37-то
Народно събрание на Република България.
52

94
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

R I A.B G

определя общи правила за поведение, прилагани към неопределен кръг субекти, с които се
регламентират обществени отношения, подлежащи на трайна уредба. Подобен род
разпоредби се съдържат в Закона за нормативните актове (чл. 1а, чл. 3).
Модерните концепции за правото в съвременното общество излизат извън рамките
на юридическия позитивизъм и по този начин става възможно това сложно социално
явление да се разглежда като гъвкава система, адекватна на динамиката на социално икономическата среда през последното десетилетие. Такава една сложна система включва
съвкупност от регулативни мерки с ясна интервенционна логика, свързана с поставянето
на конкретни, реално постижими цели, в които да доминира търсенето на баланс между
разходите и ползите от тяхното въвеждане, съчетано със залагане на ясни индикатори за
измерване на резултатността и механизъм за следене и оценяване на тяхното постигане.
Република България следва да преодолее някои наследени традиции от миналото и да
възприеме новаторските стратегии на ЕС, което на практика означава не само новелизация
на законодателството, но и усъвършенстване на механизмите на цялостния законодателен
процес.
Проф. Красимира Средкова54
Регулаторната реформа е част от правната реформа. Според мен регулаторната
реформа е процес на усъвършенстване на нормотворческата практика с цел привеждането
й в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и указа за неговото
прилагане. Тя изисква преди всичко по-добра подготовка на проектите за нормативни
актове. Тя следва да се възлага на теоретично и практически изключително добре
подготвени специалисти. Те трябва да познават преди всичко спецификата на
регулираните обществени отношения, както и правилата на правната техника.
Подготвените проекти за нормативни актове следва да се подлагат на задълбочено
обсъждане – не толкова и не само от широката общественост, но преди всичко от
висококвалифицирани юристи извън системата на ведомствата, подготвили съответния
проект, които да се произнасят като трети незаинтересувани лица по неговото качество.
Ръководител на катедра „Трудово и осигурително право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски”. В периода 2000 - 2005 г. е член на Консултативния съвет по законодателството при председателя
на 39-то Народно събрание, а от 2005 до 2007 г. е Председател на Консултативния съвет по законодателство
към председателя на 40-то Народно събрание.
54
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Самото приемане на нормативните актове също така следва да бъде предшествано от
задълбочени обсъждания както по същество, така и особено относно правно техническото оформление.
Много важно е да се прилагат изискванията на Закона за нормативните актове
относно оценката на въздействието на съществуващите в областта нормативни актове, за
да не се получава прибързано, необмислено, необосновано и с лошо правно - техническо
качество нормативни актове.
Проф. Огнян Герджиков55
Категорично България има нужда от регулаторна реформа. Тя трябва да легне в
основата на подготовката на нормативните актове. В противен случай ще продължаваме
да бъдем свидетели на многобройни опити за прокарване на полуграмотни закони в
Парламента. Многократно съм имал поводи да критикувам качеството на законодателната
дейност. Тя се дължи на липсата на координация на съответните звена в изпълнителната
власт, които подготвят законопроектите и на липса на изграден механизъм, който да
филтрира предлаганите законопроекти. Що се отнася до правното съзнание, има първи
наченки за неговото издигане. Доказателството за това е, че все повече хора се
съобразяват с червения светофар и пешеходните пътеки.
Липсата на оценка за въздействие на законодателството води до мултиплициране на
грешките, които се отразяват във всички сфери на обществения живот. Стига се до
неконтролируеми промени в едни и същи нормативни актове, оттам – до загуба на
обществена енергия, до загуба на финансови и други ресурси и до непредвидимост на
правната

регулация.

Безусловно

има

потребност

от

учебна

дисциплина

„Законотворчество” или „Нормотворчество”.

Професор по търговско и гражданско право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Народен
представител в 39-ото и 40-ото НС. Председател е на Парламента в периода 2001 - 2005 г.
55
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Доц. Маргарит Ганев56
Още в рамките на късния социалистически режим в България съществуваха
механизми за подготовка и осигуряване на взаимно съответствие на нормативните актове,
като в рамките на тогавашния Държавен съвет съществуваше специализирано звено, в
което участваха най-авторитетните представители на доктрината. Подобна практика бе
възпроизведена и в периода 1995 – 1997 г., а след това от 2001 до 2009 чрез
Консултативния съвет по законодателство на Народното събрание. Качеството на
законодателството е приемливо, но нивото на неговото прилагане не отговаря на
очакванията.
Считам, че последователността на въвеждане на механизма на оценката на
въздействието на законодателството в България трябва да бъде – детайлна теоретична
обосновка и очаквани резултати, нормативна уредба, и по-конкретно Закона за
нормативните актове и накрая практическа реализация.
Доц. Иво Христов57
Регулацията не се свежда единствено и само до технически параметри на един
нормативен акт или до характеристиките на законодателния процес. Обществената
регулация е каскада от системни взаимосвързани действия, обединени от общи цели и
подчинени на обща стратегия.
Качеството на законодателството днес в България може да бъде определено като
мизерно. Формално страната ни е реципирала цялата европейска регулаторна рамка, така
че би следвало обществените практики в тези области да следват европейските образци.
Не ги следват. Налице е обаче същностна неподготвеност на българското общество да
приеме и упражнява тази сложна регулаторна инфраструктура. А причината накратко се
свежда до това, че българският обществен дизайн е структуриран и функционира по
принципно различен начин.
Доцент по международно право. В периода 2004 - 2007 е заместник министър на правосъдието на
Република България с ресори международноправно сътрудничество и европейска интеграция,
законотворчество, представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека и
други.
57
Доцент по социология на правото. От 1995 г. до 2009 г. е постоянен експертен съветник на правната
комисия в 37-то, 38- то, 39-то и 40-то Народно събрание на Република България.
56
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Оценката

на

въздействието

на

законодателството

изхожда

от

очевидната

предпоставка, че законодателството не е цел сама по себе си. Законът е средство за
постигане на цели и по-общо – за разрешаване на определени обществени проблеми.
Следователно ОВЗ трябва да „покрие” целия регулативен кръг от изначалния проблем,
подлежащ на разрешаване, през средствата и пътищата, които водят до това и конкретните
резултати, постигнати или непостигнати в хода на това упражнение.
Липсата на реална разгърната система за оценката на въздействието на
законодателството в България води до „декоративно” и декларативно законодателство,
което външно може да наподобява най-добрите европейски правни образци, но да не е в
състояние да произведе съответните обществени реалности. Ясно е, че реалното
внедряване на ОВЗ е кардинален елемент от сърцевинна обществена реформа, а не
поредното екзотично нововъведение, внедрено по второ направление.
Понастоящем студентите по право в нашите ВУЗ - ове, по наследена историческа
традиция биват ангажирани в една безкритична позиция спрямо т.нар. „законодател”, една
мистична фигура без реално социално съдържание. На младите хора следва да е ясно, че
законодателният процес е преди всичко борба на идеи и интереси, от които зависи нашият
живот.
1.5.2. Средата за правене на бизнес в България58
Днес бизнесът в България продължава да страда от факта, че обемът на
законодателството нараства значително и то става прекалено детайлно. Оплаква се от
остарели, неефективни и разрастващи се правни норми и мерки за регулиране. Той
изтъква фрагментираност между отделните политики, например в областта на
енергетиката и околната среда, необосновани закони, множество контролни действия и
инспекции, бюрокрация в лицето на множество агенции, които пречат на бизнеса да
инвестира своето време в иновации и повишаване на производителността. В България е
налице ниска приспособимост на бюрократичните институции към нуждите на пазара,

Тази част от ОВ се базира на находките от анализа „Регулаторната реформа изисква фокус отблизо и
превключване на бързи обороти”, чиито автор е Павел Иванов - експерт в администрацията на МС, който
има повече от 10 години опит в разработването на анализи и препоръки за подобряване на публичното
управление, включително чрез по-доброто регулиране.
58
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недостиг на средства или силно фиксирани бюджетни рамки на агенциите, които
затрудняват гъвкавата реакция към променящите се обстоятелства.
Това задължава управляващите да премахнат всички възможни пречки пред бизнеса,
като регулирането стане пропорционално и основано на доказателства, а държавата да
регулира само там, където трябва и когато има капацитет и ресурси да го прави, не във
всички области на стопанския живот. В този контекст може да се твърди, че в България е
налице свръхрегулиране. На централно ниво официално са налични около 790
регулаторни режими и още около 400 квази-режими, с наименование услуга, но
регулиращи стопанска дейност (близо 1200 режима). Някои от режимите са излишно
усложнени. Типична характеристика на регулирането в България е следното явление –
труден вход на пазара за започване на бизнес, а впоследствие много слаб контрол на
реалния пазар, а би трябвало да е точно обратното.
Към режимите на централно ниво могат да бъдат добавени и тези, администрирани
от местните власти, а те оказват значително влияние върху бизнес средата59. Направеното
от Световната банка проучване „България: административни пречки през бизнеса на
общинско ниво“ показва, че предоставянето на ключови общински услуги за бизнеса е
нееднородно. За едни и същи по същество общински услуги се прилагат различни
процедури в различни срокове, изискват се различни документи, а цените не са
разходноориентирани. Установено е, че няма видима зависимост между обема на работа,
необходим за извършване на услугата, и времето за нейното предоставяне – понатоварените общини предоставят по-бързо услуги. В общините също се забелязва
разлика в сроковете за валидност на издадените разрешения. В някои общини съществуват
практики да се изискват документи за информация, която е налична в регистрите на
същата община. Налице е ниска степен за използване на средствата на електронното
правителство и чести взаимоотношения с администрацията, което създава предпоставки за
корупция.
Безспорен факт е, че изобилното законодателстване и регулиране водят до
разрастване на корупцията и сивата икономика. Масовото, бързо и непреценено
регулиране е един от основните източници на тези два порока на съвременната
икономика. Именно регулациите са един от основните източници на тези два порока на
59

България: административни пречки пред бизнеса на общинско ниво, Световна банка, 2013 г.

99
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

R I A.B G

съвременната икономика. Редица доклади и анализи на международни институции дават
ясни доказателства, че намаляването на административните и регулаторни пречки води до
ограничаване на корупцията и намаляване на размера на сивата икономика, който през
2012 г. се изчислява на 31.9% от БВП на страната и е най-висок в целия ЕС60. Въпреки
наличието на множество режими в държавата, както е посочено и по-горе, контролът на
пазара не е на необходимото ниво след като е получено право за стартиране на стопанска
дейност. По-слабият контрол и недостатъчните съвместни инспекционни дейности на
различни органи е предпоставка за недобра дисциплина сред бизнеса и съответно
възможност за възникване на корупционни явления.
Редица проучвания през последните години показват, че основен проблем за бизнеса
и чуждестранните инвеститори е нестабилната нормативна среда. Честата промяна на
правилата на играта се оказва проблем № 1 за бизнеса в България. Ключови закони се
променят средно между 4 и 5 пъти годишно, в направено изследване за периода 2000 2014 г. се оказва, че Законът за здравето е променян 57 пъти, Законът за устройство на
територията 64 пъти, а Законът за здравното осигуряване цели 78 пъти. По данни на
Стратегията за развитие на държавната администрация броят на законите за последните 15
години се увеличава с 40% като действащите закони са 346, a броят на подзаконовите
нормативи актове е почти 3000. Това е значителен по обем законодателство, което се
нуждае от опростяване и привеждане в съответствие с изискванията на съвременните
правила за регулиране и динамиката на съществуващите обществени отношения.
По отношение на въвеждането на оценката на въздействието на законодателство,
въпреки изрично определените в първата Програма за по-добро регулиране на
българското правителство действията за въвеждане на оценката на въздействието на
законодателство в периода 2008 - 2014 г., опитите удрят на камък. В този период много
служители бяха обучени, но липсата на ясна политическа воля за промяна на начина на
правене на политики продължава да е основната спирачка пред въвеждането на
качествено и стабилно законодателство. Административните и регулаторни разходи на
бизнеса в България ще продължават да растат, ако не се предприемат коригиращи
действия и не се въведе този широко възприет в Европа интердисциплинарен подход за
Виж Shadow economy and undeclared work, източник: Schneider, F., "Size and development of the Shadow Economy
from 2003 to 2012: some new facts“, 2012
60
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вземане на решения, базирани на доказателства и данни. Министерският съвет, Народното
събрание и министрите приемат годишно значителен обем от мерки за регулиране,
посочени в таблици 1 и 2.
Таблица 1. Брой приети наредби и постановления61
Брой приети наредби
2011
2012
Нови наредби
116
177
Общо изменения и допълнения
в наредби, включително новите
наредби
341
372
Брой приети постановления на Министерския съвет
377
355
Народно
събрание
40 - то

41 - во
42 - ро

2013
85

264
313

Таблица 2. Брой приети закони от Народното събрание62
Период
Приети закони
Средно
Годишно
564
11 юли 2005 - 31 юли 2008 г.
(не е налична
188
информация до
Края на
мандата)
138
14 юли 2009 – 11 март 2013 г.
554
(непълен мандат)
138
21 май 2013 г. – 5 август 014 г.
138
(непълен мандат)

Средно годишно, като се изключи 2013 г., която се характеризира с политическа
нестабилност, се приемат средно малко над 350 наредби, приблизително същият брой
постановления, както и средно по 150 закона. Общият брой изменения в нормативните
актове е около 850 пъти годишно като голяма част от тези изменения имат преки
въздействия в икономическата, социалната и екологичната сфера и то в национален
обхват. Тази вълна от нормативни актове изисква ясно дефиниране и решаване на
проблемите съобразно особеностите на пазара и реалните проблеми на бизнеса.
Статистиката сочи, че като цяло в България администрацията има изключително широки
правомощия да разработва подзаконови нормативни, основани на законите. Това по
своята същност обаче означава права за приемане на нови мерки за регулиране, които в
Източник: „Държавен вестник“ и Система за правна информация на Министерския съвет
www.pris.government.bg
62
Източник: http://www.parliament.bg/
61
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редица случаи могат да доведат до нарастване на административната и регулаторната
тежест, която законодателят принципно не е предвидил. Поради това е важно в България
да се въведе систематичното и целенасочено извършване на оценка на въздействието на
законодателството в практиката на администрацията. Този подход среща известна
съпротива сред юристите традиционалисти и сред някои висши държавни служители, тъй
като администрацията „няма капацитет“ и не е способна да анализира. С това основно
оправдание, въпреки постоянните инвестиции в множество обучения, през последните
години е забавена регулаторната реформа и в частност въвеждането на оценката на
въздействието в България. Капацитет за оценка на въздействието се изгражда, когато има
целенасочени усилия и подкрепа от най-високо ниво във всяко едно министерство или
институция.
Именно това са причините за блокирането на приемането на изменения и в Закона за
нормативните актове от 2008 г. насам, с който трябва да се въведат съвременните
елементи на оценката на въздействието в законодателството, не тези от периода 1973-1974
година. Тази съпротива не се съобразява с основни стратегически документи, препоръки и
политики на ЕК и Световната банка, национални програми за развитие и още по-малко с
добри европейски практики. За целия период от 2008 г. насам са изготвени около 20 - 25
сравнително добри оценки. През 2013 г. беше направен опит за въвеждане в практиката
чрез

промени

в

устройствения правилник на правителството, но липсата на

административен механизъм за контрол на качеството на извършените оценки, както и на
воля за задълбочени оценки в министерствата доведе до преписване на мотиви и
упражнение за попълване на полета. Оценки се изготвят след като проектът на
нормативния акт е изцяло готов, без да се обмислят различни варианти на действие за
решаване на проблемите.
Регулирането като процес на намеса на държавата в обществените отношения
бележи трайна тенденция на нарастване през последните години, което означава, че
можем да очакваме нови приливи на вълни от регулиране. Поради това, въвеждането на
нови закони и прилагането на съществуващите трябва да е прозрачно за всички
заинтересовани страни, тъй като кумулативните разходи за бизнеса от регулирането могат
да бъдат много високи. Това е сериозно предизвикателство за България, която трябва да
съумее да се справи с натрупаните кумулативни разходи на бизнеса за съобразяване със
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законодателството и с премахването на създадените през годините регулаторни режими и
норми, тъй като голяма част от тях с течение на времето стават излишни. Доклад на
фондацията Open Europe63 показва, че кумулативните разходи за бизнеса за периода 1998 2008 г. от европейски и национални регулации възлизат на близо 4,3 милиарда евро26.
Таблица 3. Кумулативни разходи на бизнеса в България за периода
1998 - 2008 г.
Кумулативни
разходи в
Държава
млрд. евро
България
4,265

Разходи свързани с
европейското
законодателство
2,487

Разходи свързани с
националното
законодателство
1,778

% Разходи свързани с
прилагане на европейското
законодателство общите
разходи спрямо
58.3%

Това показва както важността на предварителната оценка на въздействието, така и на
постоянната

текуща

оценка

на

съществуващото

законодателство.

Потенциалът

от

реализирането на мерки за по-добро регулиране се изразява в растеж на БВП между 1 - 3,5%.
Намаляването на административната тежест с 25% в периода 2007-2012 г. в Европейския съюз

се равнява на растеж на БВП в размер на 1,4% в средносрочен план 64. В държави като
България, които не са осъществили регулаторни реформи, се счита, че преките разходи за
съобразяване с мерки за регулиране могат да надминат 10% от БВП 65, който е в размер на
около 40 милиарда евро през 2013 г.66
Българските правителства полагат усилия за облекчаване на административните
режими от 1997 г. до момента. От тогава насам са правени редица прегледи за намаляване
на административната тежест. Само през последните четири години са приети 1055 мерки
за намаляване на бюрокрацията, в общо 8 пакета, приети от правителството.
Задълбоченият анализ показва, че премахнатите бюрократични пречки, с някои
изключения, са предимно с козметичен характер. Те премахват бюрокрация, но не водят
до дълбоки промени. Основни мерки, например отпадането на изискването за нотариална
заверка на договорите за продажбата на автомобили в България, и отпадането на звездната
категоризация на самостоятелните заведения за хранене, не са реализирани.
Именно това са причините за блокирането на приемането на Закона за нормативните
63

Out of Control? Measuring a decade of EU regulation, February 2009, Open Europe,
http://www.openeurope.org.uk/Content/Documents/PDFs/outofcontrol.pdf
64
Източник: Commission initiatives to cut red tape and reduce regulatory burdens – Questions and Answers
Регулативни политики в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие: от интервенции към
регулирано управление, OECD, 200
66
По данни на Националния статистически институт за 2013 г.
65
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актове от 2008 г. насам, с който трябва да се въведат съвременните елементи на оценката
на въздействието в законодателството. Тази съпротива не се съобразява с основни
стратегически документи, препоръки и политики на ЕК и Световната банка, национални
програми за развитие и още по-малко с добри европейски практики. През 2013 г. беше
направен опит за въвеждане в практиката чрез промени в устройствения правилник на
правителството, но липсата на административен механизъм за контрол на качеството на
извършените оценки както и на воля за задълбочени оценки в министерствата доведе до
преписване на мотиви и упражнение за попълване на полета. Оценки се изготвят след като
проектът на нормативния акт е изцяло готов, без да се обмислят различни варианти на
действие за решаване на проблемите. Едно е безспорно - оценката на въздействието е част
от съвременния политически процес, нов начин на работа. Тя е процес, но инвестицията в
нея си струва, защото възвращаемостта се изразява в ефективно законодателство и добро
управление. Единствено чрез нейното въвеждане ще може да започне процес на културна
промяна в българската администрацията, която по-добре ще защитава обществения
интерес.
1.5.3. Социологическо проучване
Настоящата оценка на въздействието базира своите заключения върху част от
резултатите от емпирично социологическо изследване на тема: „Качеството на
законодателството в България днес”, проведено по поръчка на Центъра за оценка на
въздействието на законодателството през пролетта на 2015 г.67 Изследването има за цел да
установи какво е общественото мнение за качеството на законодателството у нас и дали
липсата на постоянна практика за изготвяне на оценка на въздействието на
законодателните инициативи не е основна предпоставка за ниското качеството на
законодателството, което от своя страна поражда крайната критичност към ефективността
на законодателната система. За постигане на целите на изследването са използвани
количествени методи за регистриране на степента на информираност за законодателния
процес в България и обществената оценка за неговото качество. Подборът на
изследователския метод е обусловен от спецификата на предмета на изследването. При
По Проект „Създаване на постоянно експертно звено за граждански мониторинг върху
законодателството”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://www.ngogrants.bg
67
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избора на методологията за провеждане на изследването е отчетен характерът на
поставената цел, като са спазени принципите на прецизност, висока етичност и уважение
на анонимността на респондентите.
Паспорт на изследването
Изследвана е съвкупността от пълнолетните жители на градовете - областни
центрове. За целите на проучването като методика за регистрация на информацията е
използвано полустандартизираното интервю лице-в-лице в дома на респондента.
Направена е извадка на пълнолетното население на областните градове, реализирана на
квотен принцип и възпроизвеждаща параметрите на генералната съвкупност. В 34 гнезда,
разпределени пропорционално според големината на населеното място, са реализирани
408 ефективни интервюта с пълнолетни жители на градовете-областни центрове. Във
всяко гнездо са проведени 12 полустандартизирани лице-в-лице интервюта.
Правна грамотност и информираност на гражданите за основните им права и
задължения
Висока информираност относно основните граждански права и задължения
Резултатите от изследването показват, че на декларативно ниво над три четвърти от
пълнолетните жители на градовете - областни центрове са запознати с основните си
граждански права и задължения.
Запознати ли сте с основните си:
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По-често от останалите, незапознатост с основните си граждански права декларират
респондентите със средно и по-ниско образование, както и хората на възраст между 18 и
39 години. Ниско образованите жители на областните градове по-често отговарят, че не са
запознати с основните си граждански задължения. Данните от изследването показват
наличието на пряка връзка между запознатостта на интервюираните с основните им права
и задължения и познаването на Конституцията на Република България. 94% от челите
Конституцията посочват, че са запознати с основните си граждански права, а 95% от тях –
с гражданските си задължения.
Запознатост с Конституцията на Република България
Твърде висок остава делът на незапознатите с Конституцията – над една трета (38%)
от живеещите в областните градове. Доколкото въпросът попада в категорията
„престижни въпроси“ и някои респонденти отговарят утвърдително без това да е вярно, е
твърде вероятно истинският дял на познаващите Конституцията да е по-нисък (при
проведено през 2012 г. национално представително изследване на НЦИОМ едва 22% от
пълнолетните жители на цялата страната посочват, че са чели Конституцията, като този
дял остава сравнително непроменен от 1999 г., когато делът на челите Конституцията,
отново според данни на НЦИОМ, възлиза на 19%).
Запознати ли сте с Конституцията на Република България?

По-висока от средната незапознатост с Конституцията регистрираме сред
интервюираните на възраст между 30 и 39 години, сред респондентите със средно и пониско образование, както и сред хората с нисък стандарт на живот.
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Обществена оценка за качеството на законодателството
Средната оценка, която пълнолетните жители на градовете - областни центрове
поставят на качеството на българското законодателство по скалата от 2 до 6, където 2 е
„слабо“, а 6 е „отлично“, е 3,27. Под един процент (в рамките на статистическата грешка)
от респондентите поставят отлична оценка на качеството на законодателството, а 7% от
интервюираните пълнолетни жители на градовете - областни центрове са на мнение, че то
е много добро.

Каква оценка бихте дали на качеството на българското законодателство по скалата
от 2 до 6, където „2“ е „слабо“, а „6“ - „отлично“?

Налице е пряка връзка между одобрението/съответно неодобрението към парламента
и съда и оценката за качеството на законодателството у нас. Хората, които одобряват
дейността на съда и парламента, по-често от останалите поставят по-висока оценка за
качеството на законодателството у нас.
Близо половината (49%) от одобряващите дейността на парламента оценяват като
„добро“ качеството на законодателството, 20% като много добро и едва 1,4% - като
отлично.
Като „добро“ оценяват законодателството 48% от одобряващите съда като
институция, а като много добро - 22% от тях.
Помолени да отговорят на какви условия трябва да отговаря един закон, за да бъде
оценен като добър, най-често интервюираните посочват, че:
1. законът трябва да решава проблемите на хората (82%);
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2. законът трябва да е приет след обществено обсъждане (46%);
3. законът трябва да е написан на разбираем език (40%);
4. не трябва да се налага честата промяна на закона (39%);
5. законът трябва да е придружен с предварителна оценка на въздействието (38%).
От изложения по-горе анализ, като част от настоящата оценка на въздействието,
става ясно, че всички тези изисквания могат да бъдат изпълнени, когато предлагането на
определена законодателна инициатива се предхожда от процедура по оценка на
въздействието.
„Законът трябва да решава проблемите на хората“
Най-висок дял от живеещите в областните центрове респонденти (82%) посочват, че
за тях най-важното за един закон е той да решава проблемите на хората.
Законодателството не е и не може да бъде цел сама по себе си. Законът е средство за
разрешаване на определени обществени проблеми. Данните от проведеното изследване
потвърждават изследователската хипотеза, че „липсата на реална разгърната система за
оценката на въздействието на законодателството в България води до „декоративно” и
декларативно законодателство, което външно може да наподобява най-добрите
европейски правни образци, но да не е в състояние да произведе съответните
обществени

реалности.“68

Именно

поради

тази

причина

значителен

дял

от

интервюираните посочват, че за да бъде добър, един закон преди всичко трябва да решава
проблемите на хората. Това, обаче, е процес, който предполага извървяването на един
дълъг път при предлагането на законодателна инициатива: от дефинирането на реалния
проблем и целите, които трябва да бъдат постигнати, до избора на най-добрия вариант за
постигане на поставените цели. Липсата на подобна процедура при промяна на
законодателството у нас води до формиране на устойчиви обществени нагласи, според
които законите се променят в интерес на управляващите и икономически силните на деня,
но не и в интерес на гражданите.
Помолени да изразят становището си по четири основни твърдения, свързани с целта
на законите в България, едва една пета от интервюираните (22%) са съгласни, че по-

68

Вж. Доц. Иво Христов, по-горе в раздел 1.5.1. Представители на академичните среди
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голямата част от законите са в интерес на гражданите. Според 63% българското
законодателство не е в интерес на гражданите.
Съгласни ли сте със следните твърдения относно законодателството в страната?

По-често от останалите мнението, че законите са в интерес на гражданите се
поддържа от респондентите, според които има правов ред в България, от хората във
възрастовата група 40 - 49 години и от хората със стандарт на живот над средния за
страната.
Близки дялове от интервюираните изразяват мнение, че:


по-голямата част от законите са в интерес на икономически силните – 77%;



по-голямата част от законите са в интерес на управляващите – 75%.

Качеството на законодателната дейност, липсата на обратна връзка и обоснованост,
базирана на доказателства, на предлаганите законодателни промени създават усещането за
законодателство, регулиращо отношения, които не засягат и не са в интерес на
обикновения човек, а оттам и по-мащабното чувство за неспазване на законите и липсата
на правов ред в страната.
Помолени да отговорят на въпроса: „Спазват ли се законите в България“, 79% от
интервюираните отговарят отрицателно.
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Спазват ли се, според Вас, законите в България?

67% от интервюираните с различна степен на категоричност заявяват, че в България
няма правов ред.
Според Вас има ли правов ред в България?

Позиция, че в България няма правов ред по-често от останалите изразяват хората на
възраст над 60 години, жителите на областните градове с нисък стандарт на живот и
нискообразованите. Това са социалните групи, които в най-голяма степен са изключени и
изолирани от социалните процеси в страната. Ако при дефинирането на бедността има
утвърдени, макар и дискусионни индикатори, то за социалното изключване и интеграция
не може да се каже същото. Дори преводът на все по-широко утвърждаващото се в Европа
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понятие „social exclusion” в различни документи в България може да се срещне и като
„изолация”, и като „изключване”. Според повечето от съвременните определения,
понятието социално изключване фокусира върху неблагоприятното социално положение
на индивидите и групите, което затруднява или прави невъзможно активното им участие в
икономическия, социалния, културния и политически живот, отчуждава ги и ги
дистанцира от развитието на обществото. (Duffy 1995, Walker& Walker 1997, SEU 1997).
Именно тези групи се чувстват най-лишени от достъп до правосъдие и са по-склонни да
смятат, че в България няма правов ред. Когато тези хора нямат възможност за участие при
вземането на решенията по регулиране и не са били съпричастни в тяхното разработване,
у тях се създава усещането, че законите не са в техен интерес и липса на стимули за
спазване на закона, които биха съществували при участие във вземането на решението.
Законът трябва да е приет след обществено обсъждане
Както

беше

подчертано

по-горе

в

настоящата

предварителна

оценка

на

въздействието консултациите със заинтересованите страни са съществен елемент от
подготовката на политики и техния преглед. Разработването на добри политики се базира
на откритостта. С участието си заинтересованите страни набавят информация и данни за
оценяванията,

оценките

на

въздействието

и

политическите

решения.

Въпреки

регистрирания напредък по отношение на откритостта и прозрачността на законодателния
процес, както и в консултирането на новите политики със заинтересованите страни, едва
7% от интервюираните са канени за участие в обществено обсъждане на конкретна
законодателна инициатива, а същият дял от респондентите (7%) са участвали в подобно
обсъждане.
Вие лично:
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Регистрираме изключително ниски дялове на участие в консултационни
процедури, свързани със законодателни инициативи, особено когато се има предвид,
че това са жители на областните градове, където работят и много неправителствени
организации и сдружения. Подобни ниски нива на осъществяване на обратна връзка с
хората, към които са насочени политиките, предпоставя и отношението им към
законодателството и към законодателния процес като цяло. Въвеждането на оценката на
въздействието като задължителен елемент от нормотворческата дейност ще подобри
значително взаимодействието със заинтересованите страни, доколкото обществените
консултации са задължителен елемент от нея.
Не трябва да се налага честата промяна на закона
Анализът на данните, използвани в настоящата оценка на въздействието, показва че
средно годишно, като се изключи 2013 г., която се характеризира с политическа
нестабилност, се приемат средно малко над 350 наредби, приблизително същият брой
постановления, както и средно по 150 закона. Подобна интензивност на законодателния
създава усещането за несигурност и нестабилност на обществените отношения, които
законовите норми трябва да регулират.
Помолени да отговорят колко често е нормално един закон да бъде променян, найголям дял от интервюираните посочват, че промяната трябва да се случва след три и
повече години.
Колко често, според Вас, е нормално един закон да бъде променян?
Повече от един път в годината
Един път в годината
Един път на две години
Един път на три години

2.0%
3.4%
8.3%
11.5%

Не се променя поне за три години

15.2%

Не се променя за повече от три години

39.2%

Не мога да преценя
0.0%

20.3%
10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%
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Един закон е добър, само когато е придружен с предварителна оценка на
въздействието
Според 68% от пълнолетните жители на градовете-областни центрове трябва да се
въведе изискване при внасянето в Народното събрание всички законопроекти да бъдат
придружени задължително с извършена оценка на въздействието. Въвеждането на
задължението за извършване на оценка на въздействието като част от нормотворческия
процес в България се подкрепя по-често от хората на възраст над 40 години, от
високообразованите респонденти, от интервюираните със стандарт на живот над средния
за страната, както и от тези, които следят законодателния процес у нас.
Според Вас трябва ли да се въведе изискване при внасянето в Народното
събрание всички законопроекти да бъдат придружени задължително с извършена
оценка на въздействието?

Въвеждането на подобно изискване ще реши съществена част от проблемите,
дефинирани от интервюираните по отношение на българското законодателство, а именно:


предлагането и приемането на нормативните актове в България без

ясна, основана на доказателства, представа за очакваните от тях ефекти върху
отношенията, които те са предназначени да регулират и за въздействието, което те
биха имали;


липсата на ясен концептуален подход и дългосрочно планиране на

политиките по регулиране;

113
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

R I A.B G



липсата на механизъм, който да гарантира че предлагането и

приемането на нормативни актове е водено единствено от обществения интерес и
да осигури добро качество на регулирането.
Предлагането само на законодателни инициативи, които са консултирани с всички
заинтересовани страни, тествани са всички варианти за намеса, съответно ненамеса,
изчислени са всички приходи и разходи от бъдещата интервенция и пр. ще доведе до поустойчиво, ефективно и качествено законодателство.
В заключение резултатите от проведеното емпирично социологическо изследване
потвърждават изводите от направените в настоящата оценка на въздействието анализи и
проучвания, а именно: налице е необходимост от въвеждането на оценката на
въздействието на законодателството в България, като механизъм, при който в резултат от
един прозрачен и открит анализ на най-добрите налични доказателства и информация,
събрани включително чрез обществени консултации, оценени от най-добрите експерти
чрез безспорни от научна гледна точка методи може да се определи доколко една
планирана или реализирана промяна в регулирането на дадени обществени отношения би
имала или е произвела благоприятни ефекти върху тях и какви са нейните социални,
икономически, екологични и други последици.

IІ. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ
2.1. ПРОБЛЕМИ
Днес в 21-ви век, 8 години след присъединяването на България към ЕС, националните
нормативни актове и особено законите се предлагат и приемат без наличието на ясна
представа за очакваните от тях ефекти върху отношенията, които те са предназначени да
регулират, както и върху бизнеса, неправителствените организации и обществото като
цяло. Това означава, че процесът на вземане на едни от най-важните решения за
обществото и държавата - тези по регулиране страда от системен порок, който има
многостранни проявления. По-важните от тези проявления засягат пряко качеството на
нормативните

актове

и

представляват

конкретните

проблеми

на

действащото

законодателство и нормотворчески процес у нас.
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1. Качеството на българските нормативни актове, особено на законите, може да
се определи като незадоволително. Набързо приетите закони са неизбежно некачествени.
Голяма част от внасяните през последните години законопроекти по същество не са
мотивирани. В редица законопроекти обосновката на необходимостта от приемането им е
толкова лаконична и формална, че на практика такава липсва. Често в законопроектите
има неясноти, несъгласуваност с разпоредбите на други закони в българската правна
система, декларативност, липса на нормативно съдържание, описателност вместо правила
за поведение, излишни разпоредби и в същото време законодателни празноти. За целите
на по-бързото и безпроблемно приемане на даден закон в него се предвижда издаване на
множество подзаконови нормативни актове, което е лоша практика.
2. Липсва концептуален подход към постигане на последователна и изчерпателна
уредба на обществените отношения, при който на нормативните актове да се гледа като на
мерки и инструменти за реализация на едни завършени, базирани на доказателствата и
релевантни към действителността и действащия правопорядък политики, които имат ясна
интервенционна логика и предназначеност за трайно и окончателно регулиране, което е
принципна слабост на нормотворчеството.
3. Липсва дългосрочно планиране на публичните политики. В същото време се
изработват и се приемат множество стратегии, които налагат срокове и задължения за
промени в нормативни актове без да се мотивира точно защо и какъв проблем решава
новата правна уредба.
4. Не са ясни критерии въз основа на които се изготвят законодателните
програми на МС и на отделните министерства. Това става за кратки срокове и често се
внасят проекти, които не са планирани в тях. От друга страна самите програми
принуждават съответната администрация да изготвя изменения и допълнения в
действащата нормативна уредба, без да има доказана необходимост от тях.
5. Не се провеждат предварителни обществени консултации относно планирани
действия от страна на държавата, насочени към разрешаването по оптимален начин на
дефинирани проблеми съществуващи в рамките на определени обществени отношения.
6. Несъобразяването на проектите за нормативни актове с действащи
международни актове, по които Република България е страна е честа практика.
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7. Проблемите със съответствието на законопроектите с правото на ЕС са
следните:
- константно наличие на лош, неадекватен и неотговарящ на българската правна
терминология превод на актовете на ЕС;
- неоснователно инкорпориране във вътрешни актове на регламентите, които имат
непосредствено действие, след приемането на България в ЕС;
- неоснователно преписване в буквален превод на директиви на ЕС;
- некоректно въвеждане на правото на ЕС във вътрешното ни законодателство;
- допускане на противоречия по същество между няколко законопроекта и актове на
ЕС, за които в мотивите се твърди, че се въвеждат.
8. Липсва цялостен систематичен подход към обществените консултации у нас.
Участващите лица или институции са произволно избрани, без никакви критерии за това
защо точно те са попаднали в групата на консултираните. Сроковете на консултациите са
толкова кратки, че не позволяват сериозно и задълбочено проучване и формиране на
отговорна позиция. Не са предвидени достатъчно гаранции за отчитане на изразените
становища при подготовка на проекта на нормативен акт в процеса на публичните
консултации. Не се обявява публично информация относно това колко становища са
получени, кои от тях са приети от авторите на проекта на нормативен акт, кои са
отхвърлени, с какви мотиви са отхвърлени. По този начин се обезсмисля процесът на
обществени консултации като такъв, защото авторът на проекта може произволно да
елиминира определени или всички становища.
9. Съществуват

проблеми при обсъждането и приемането на законите в

Народното събрание. Честа практика е съществени изменения в един законопроект да се
внасят между първо и второ четене в Парламента, което води до коренно изменение на
първоначално предложения нормативен акт, което представлява едно много опасно
явление на законодателстване, чрез заобикаляне на закона. Честа порочна практика е
изменението на действащ закон да се извършва с преходните и заключителни разпоредби
на друг закон, който няма нищо общо с предмета на правно регулиране на изменяния
закон.
10. Почти напълно липсва обратната връзка между законодателния процес и
дейността по правоприлагане, която да доведе до знанието на нормотвореца каква е
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оценката на участващите в практиката по прилагане и техните препоръки. Чл. 17 от ЗНА
изисква извършването на проверка на резултатите от изпълнението на нормативните
актове, което на практика представлява законово изискване за извършване на т.нар.
последващо оценяване или още последваща ОВ. Не е определен ясно субектът на това
задължение, както и не са ясни сроковете, методологията и обхватът на нормативните
актове, на които се извършва мониторинг. Практиката показва, че подобни последващи
оценявания се извършват много рядко. Когато има такива, те са спорадични и се
осъществяват при неясно зададени критерии. А тъй като мотивите за приемане на
нормативните актове често са общо и неясно формулирани, това допълнително затруднява
или напълно обезсмисля последващото оценяване, тъй като няма ясна основа за сравнение
между първоначално заложените цели и постигнатите резултати.
11. Налице са сериозни слабости в нормативните актове от правно – техническо
естество. От съществени недостатъци страда самата структура на законите. Много често
тя е ненужно, неоснователно и самоцелно раздробявана на дялове, части, глави и раздели,
което, освен че противоречи на закона води и до затруднения при систематичното
тълкуване на уредбата.
12. Лицата вземащи решенията по регулиране не мислят за правоприлагането,
когато законодателстват, което при днешната национална картина на невиждан правен
нихилизъм,

е

с

отчайващи

резултати.

Предвид

липсата,

обаче,

на

надежден

инструментариум за измерване на представянето на законодателството, за властимащите
ниското ниво на спазване и ефективност на постиганото регулиране дори не е осъзнато
като проблем.
2.2. ДВИГАТЕЛИ НА ПРОБЛЕМИТЕ
Основните заключения, които могат да бъдат изведени относно двигателите на
дефинираните от ОВ проблеми по отношение на българския нормотворчески процес и
качеството на нормативните актове са в следните насоки.
1. Определянето на правила, които регулират неограничен кръг от субекти и
необхватен комплекс от обществени отношения без ясна представа за ползата за
обществото като техен адресат е типично за тоталитарните държави, в които нормите найчесто обслужват управляващата партия, управляващите или определени кръгове от хора с
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влияние. В този смисъл, донякъде този наш проблем би могло да се определи като лошо
наследство от миналото.
2. Погледнат като липса на предварителен анализ за въздействието на един закон или
норма, този порок на българското законотворчество означава липса на ясно виждане за
преследвания обществен интерес, което автоматично води до извода, че двигател за
приемането на новите норми са други интереси: личностни, корпоративни, класови,
партийни, лобистки и всякакви други, но не и тези на обществото.
3. Възприеман като липса на периодичен или текущ преглед на ефектите от
въведеното законодателство върху обществото, този порок означава дезинтересираност на
субектите с право на законодателна инициатива и тези вземащи решенията спрямо
резултатите от техните нормотворчески усилия и действия в дългосрочен план.
4.

Преценявана

като

липса

на последваща

оценка

на

въздействието

на

законодателството, тази лоша практика на българския законодател означава липса на
отговорност, на перспективност, на дългосрочна визия и далновидност, на желание за
приемственост и трайност на провежданите политики по регулиране и оттам това е
признак за конюнктурност, политизираност, популизъм и колебливост на вземането на
едни от най-важните решения в държавата.
5. Тази практика е лоша и поради обстоятелството, че много често след приемането
на един нов закон или правилник или на нов комплекс или пакет от правни норми, минава
един продължителен период от време, понякога няколко години, докато се стигне до
извода, че така избраната нова правна уредба е неподходяща и трябва да бъде променена.
Но през целия този период от време тези норми са действали, определяли са съдбите на
хората, диктували са работата на администрацията, били са в основата за разработването
на стратегии, политики, практики, механизми и инструменти, влияли са върху
икономическата и социалната среда в държавата или най-общо казано достатъчно време
са проявявали своите негативни преки или странични ефекти, докато стане ясно, че следва
да бъдат отменени.
6. Липсата на метод за измерване на качеството на законодателството означава липса
на критерий дали изобщо един закон е добър или лош, ефективен или неефективен, дали
работата на един законодател е съдържателна и смислена или не.
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Изводът е, че е налице належаща нужда от въвеждането на задължителен механизъм,
който да гарантира въвеждането на ясен концептуален подход и дългосрочно планиране
на политиките по регулиране и да води до отстраняване на системния порок на
българското нормотворчество, свързан с липсата на ясна представя какви са очакванията
от приемането и прилагането на дадено предложено законодателство и да допринася до
повишаване на качеството на регулирането като цяло.
ДЕФИНИРАНИ ПРОБЛЕМИ
Понастоящем в България в процеса на вземане на решения по регулиране
съществува системен порок, който се изразява в това, че нормативните актове се
предлагат и приемат без ясна, основана на доказателства, представа за очакваните
от тях ефекти върху отношенията, които те са предназначени да регулират и за
въздействието, което те биха имали в социалната, икономическата, екологичната
и други сфери, включително върху бизнеса, неправителствените организации и
обществото като цяло. Липсва ясен концептуален подход и дългосрочно
планиране на политиките по регулиране, както и механизъм, който да гарантира
че предлагането и приемането на нормативни актове е водено единствено от
обществения интерес и че приетото законодателство отговаря на утвърдените
стандарти за качество на регулирането.

III. ЦЕЛИ
3.1. ГЛАВНА ЦЕЛ
Реализиране на промяна в процесите на вземане на решения по регулиране в
България, която да доведе до оптимално разрешаване на дефинираните проблеми.

3.2. СПЕЦИФИЧНИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
Специфични цели
Идентифициране на вариант на действие, който да отстрани системния порок
на вземането на решения в България, като гарантира че предлагането и приемането
на нормативни актове става единствено след като е налице ясна, основана на
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доказателства, представа за очакваните ефекти върху отношенията, които те са
предназначени да регулират и за въздействието, което те биха имали в социалната,
икономическата, екологичната и други сфери, включително върху бизнеса,
неправителствените организации и обществото като цяло.
Оперативни цели
Избраният вариант на действие следва да допринася за въвеждането на ясен
концептуален подход и дългосрочно планиране на политиките по регулиране в
България, както и да предвижда механизъм, който да гарантира че предлагането и
приемането на нормативни актове е водено единствено от обществения интерес, че
провежданите чрез тях политики не са конюнктурни или популистки, че приеманите
нормативни актове не обслужват тесни, личностни, корпоративни, партийни и други
интереси и че отговарят на утвърдените стандарти за качество на регулирането.

IV. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА
ПРОБЛЕМИТЕ
4.1. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
Българското законодателство и законодателен процес се нуждаят от въвеждането на
механизъм, при който в резултат от един прозрачен и открит анализ на най-добрите
налични

доказателства

и

информация,

събрани

включително

чрез

обществени

консултации с всички заинтересовани страни, оценени от най-добрите експерти чрез
безспорни от научна гледна точка методи, да може да се оцени доколко една планирана
или реализирана промяна в регулирането на определени обществени отношения би имала
или е произвела благоприятно влияние върху тях и какви са нейните социални,
икономически, екологични и други въздействия.
Съвременният процес на вземане на решения в ЕС залага на нови и недостатъчно
познати за нашата правна действителност подходи. На концептуално ниво такива са
подходите, при които:
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1. законодателстването е изцяло базирано на принципа на минималната регулативна
намеса на държавата в обществените отношения, свеждаща се като обем и интензитет
само необходимото за постигането на поставените цели;
2. законодателят винаги търси баланса, при който общата полза от законодателството
за обществото оправдава свързаните с него разходи;
3. законодателството залага на яснотата и простотата, за да се избегнат излишни
ограничения и е фокусирано изцяло върху ефективността и преследваните резултати;
4. законодателството се разглежда като комплекс от мерки, насочени към
разрешаване на дефинирани проблеми и постигане на идентифицирани цели, без да се
налага ненужна тежест на засегнатите страни;
5. на законодателството се гледа като на публична интервенция в частни отношения,
която има ясни социални, икономически, екологични и други параметри и води до нетни
ползи;
6. законодателството разглежда своите адресати като потребители на публичната
услуга, наречена регулиране, предоставяна им от властимащите, която трябва да е с
възможно най-добро качество;
7. на законодателството се гледа като на своеобразната възвращаемост на
избирателната инвеститура, като насрещността, която избирателите получават срещу своя
глас, която по дефиниция следва да е в техен интерес и да е с най-добро качество.
Всички тези подходи биха намерили своето приложение у нас чрез пълноценното
въвеждане на механизма на оценката на въздействието възприет от ЕС, подходящо
адаптиран към българската среда. В ЕС оценката на въздействието се е утвърдила като
инструментариум и практически подход, който съпътства разработването на политики и
законодателство. Приносът, който тя има в законодателния процес и в по-общите процеси
на формулиране на политики и вземане решения е толкова голям, че ОВ се възприема поскоро като култура на работа, отколкото като сбор от задължителни предписания за
поведение. В отделните държави - членки на ЕС въпросът с прилагането на ОВ стои по
по-различен начин. Тук определящи са спецификите на националните правни системи.
Въпреки това, съществуват общи белези и елементи на теоретичните схващания и
практическите подходи при ОВ, които са идентични почти навсякъде. Полезността на
механизма е всепризната. Неговото ранно започване и прякото му обвързване и
121
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

R I A.B G

интегриране в цикъла по формулиране на политики са утвърдени. Възможностите, които
ОВ предлага, свързани със съчетаване на емпирика и експертиза, на научен потенциал и
исторически опит при вземането на решения и то реализирани в условията на максимална
прозрачност и отчетност пред обществото са високо ценени в цяла Европа.
Въвеждането на ОВЗ в България би допринесло за насърчаване на прякото участие
на гражданите във вземането на едни от най-важните решения, тези свързани с
регулирането, правейки процеса по законодателстване максимално прозрачен и залагайки
на обществените консултации и достъпа до информация.
Оценката на въздействието е интегрална част от процеса на вземането на решения.
Като документ, тя е неразделна част от предлагания нормативен текст. Веднъж изготвена
и популяризирана, тя се превръща в средство за легитимация на взетите решения пред
обществото защото гарантира, че те са били достатъчно добре информирани, базирани на
най-добрите доказателства, консултирани със заинтересованите страни, експертно
обезпечени и научно обосновани.
Процесът на ОВЗ позволява интердисциплинарни методи, каквито са анализът на
ползите

и

разходите,

емпиричното

правно

–

социологическо

изследване,

социологическите изследвания, SWOT – анализите и други да бъдат пренесени и
приложени и на полето на законодателния процес.
Механизмът на ОВЗ позволява още при първоначалното разработване на новите
правни норми да се мобилизира ефективно съществуващият национален ресурс в
съответната сфера на регулиране, разбиран като налични научни постижения, исторически
опит, бази данни, експертиза от специализирани научни организации, академични среди,
учебни заведения и други.
ОВЗ

позволява

винаги

предварително

да

може

да

се

предвиди

какъв

административен капацитет и експертиза биха били необходими, за да може едно ново
законодателство да бъде ефективно приложено.
Въвеждането на механизма на ОВЗ у нас би поставило началото на разглеждане на
законодателния процес по принципно нов начин като демократичен инструментариум,
чрез който се реализират дългосрочни политики на национално и наднационално ниво,
които надхвърлят мандата на един Парламент или Правителство, програмата на една
политическа партия или вижданията на отделен субект със законодателна инициатива.
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Единствено чрез ОВЗ би могло да се постави началото на новото разбиране за
законодателството като на съвкупност от регулативни мерки, имащи ясна интервенционна
логика, свързана с поставянето на конкретни цели за постигане пред определен закон или
норма, включително и като мерки, държащи на обоснования баланс между разходите и
ползите от тяхното въвеждане, съчетано със залагане на ясни показатели за измерване на
резултатността и механизъм за следене и оценяване на тяхното постигане. Единствено по
този начин законодателството ще започне да бъде възприемано като най-видимия и
отчетлив резултат на едно управление, като крайния продукт, който управляващите
създават и оставят след себе си.
ОВЗ би допринесла за повишаване на нивото на отговорност на лицата вземащи
решенията в сферата на регулирането, както тези които предлагат ново законодателство
така и тези които го приемат. Тя може да бъде ползвана като най-аргументирания способ
за търсене на отговорност, включително персонална. Когато бъде направена по-обхватна
последваща оценка на въздействието на една цялостна политика по регулиране в дадена
област, например такава включваща определен брой регулативни мерки в определена
сфера, въведени в рамките на един мандат, предложени и приети от един и същ
политически субект, и се окаже че тяхното въздействие е било предимно негативно или че
тяхното приемане е довело до коренно разминаване с политически програми и платформи,
изводите от ОВЗ, като направени на основата на емпирични данни, биха били възможно
най-солидно аргументирани и субективно неповлияеми.
Обратно, когато е налице синхрон между обещания и законодателство прието от
дадена партия, на която е гласувано доверие по време на избори, изводът за правилност на
избора и за повторно даване на доверие на същата политическа сила би бил обективно и
експертно обоснован, базирайки се на положителната оценка за приетото ново
законодателство.
ОВЗ може да служи като средство за легитимация и генератор на обществено
доверие във вземаните решения, защото осигурява, прозрачност, отчетност и право на
участие на обществото в тяхното вземане.
ОВЗ може да служи за катализатор на по-ефективното правоприлагането, защото
когато решенията по регулиране са взети с участието на обществото, то като техен автор
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изгражда чувството на авторство и съпричастност към правните норми, което стимулира
тяхното спазване.
ОВЗ може да служи за стандарт или сертификат за качеството на един законопроект.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ
Проведените в рамките на изготвянето на настоящата оценка на въздействието
анализи, проучвания и изследвания водят до извода, че е налице необходимост от
въвеждането на оценката на въздействието на законодателството в България,
като механизъм, при който в резултат от един прозрачен и открит анализ на найдобрите налични доказателства и информация, събрани включително чрез
обществени консултации, оценени от най-добрите експерти чрез безспорни от
научна гледна точка методи може да се определи доколко една планирана или
реализирана промяна в регулирането на дадени обществени отношения би имала
или е произвела благоприятни ефекти върху тях и какви са нейните социални,
икономически, екологични и други последици.
ВАРИАНТ 0 – ДА НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО
ВАРИАНТ 1 – ЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ
ВАРИАНТ 2 – НЕНОРМАТИВНИ АКТОВЕ
4.2. ВАРИАНТ 0 – ДА НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО
Нулевият вариант, наричан още базисен, означава да не се предприемат никакви
действия на намеса в дадени обществени отношения. При него се изхожда от
презумпцията, че предвид спецификите на средата, каквито са например наличието на
трайно установени демократични традиции и механизми, пълноценно и последователно
спазване на принципите на правовата държава и върховенство на закона, когато
проблемите възникват на ниво държавно управление би било най-добре засегнатите от тях
обществени отношения да се оставят да се регулират сами – от самата демократична
система, т.е. да се приеме, че проблемите биха се саморазрешили без каквато и да е
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публична интервенция. Този вариант, наричан още „Не прави нищо”69 може да бъде
предпочетен и в случаите когато има достатъчно доказателства, че проблемът не е свързан
с липсата на въведени мерки по регулиране, а по-скоро с лошо правоприлагане или
недостатъчна степан на постигане на целите, поставени пред тях. Този вариант е
задължителен за анализиране и предвид основните тенденции за намаляване и
оптимизиране на регулирането, новите европейски подходи на по-доброто регулирането и
принципът „Колкото по-малко, толкова повече”70, който действа в правото на ЕС.
В конкретния случай, обаче, дефинираните проблеми и техните двигатели
съществуват в един продължителен период от няколко десетилетия. Тези проблеми са
трайни по своя характер, проявявали са се дълго и имат потенциала да продължат да
генерират своите ефекти и да се развиват в един също толкова дълъг период от време. Те
не са свързани единствено с неправилно възприет подход на регулиране или с лош подбор
на инструментите, чрез които се осъществява това регулиране, а са базисни и
фундаментални, отнасят се до основата, върху която се е градяло вземането на решения по
регулиране, разработването на законодателството, неговото приемане и прилагане.
4.3. ВАРИАНТ 1 – ЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ
Краткият списък на проблемите, дефинирани от настоящата оценка на въздействието
изглежда по следния начин:
1. Общо незадоволително качество на законите;
2. Липса на концептуален подход към постигане на последователна и изчерпателна
уредба на обществените отношения;
3. Липса на дългосрочно планиране на публичните политики, които се реализират
чрез законодателство;
4. Проблеми при планирането на законодателството, което става чрез законодателни
програми, базирани на неясни критерии;
5. Недостатъчно развит механизъм за предварително обществено консултиране на
намеренията на властимащите за регулативна намеса;
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Do Nothing Option (от англ.)
Less is more (от англ.)
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Липса на механизъм за предварително обществено консултиране на намеренията на
властимащите за регулативна намеса;
6. Проблеми при гарантирането на съответствие на нормативните актове с правото на
ЕС;
7. Проблеми при гарантирането на съответствие на нормативните актове с
действащите международни актове, по които България е страна;
8. Липса на цялостен систематичен подход към обществените консултации;
9. Проблеми при обсъждането и приемането на законите в Народно събрание;
10. Липса на обратна връзка между законодателния процес и правоприлагането;
11. Сериозни слабости от правно - техническо естество в нормативните актове.
12. Ниска ефективност на правоприлагането.
Представената дузина от проблеми сочи, че те са многостранни, многоаспектни и
засягат всички етапи от цикъла на формулирането на политики, към който спадат и тези
по регулиране. Проблеми съществуват като се започне от етапа на ранните неформални и
формални консултации на планирани интервенции за регулиране, премине се през
разработването на нормативните актове, постигането на съответствие между тях и
действащите нормативни системи и корпуси и се стигне до обратната връзка между
законодателстването и правоприлагането. Разположени в целия спектър на регулирането,
дефинираните от ОВ проблеми не биха могли да бъдат разрешени в оптимален обхват и
обем без интервенция в основополагащия нормативен акт от националното ни
законодателство, който урежда тази материя – Законът за нормативните актове.
4.4. ВАРИАНТ 2 – НЕНОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Този вариант е вариантът на интервенцията с нисък интензитет в проблемните
обществени отношения, при който не се въвежда радикална промяна, не се приемат
промени в ЗНА, а се приемат нови или се предприемат действия, обезпечаващи
пълноценното прилагане на вече приети ненормативни актове. Съвсем обосновано може
да се твърди, че този вариант вече е прилаган в България - с приемането на Ръководството
за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството на Министерския съвет от
2014 г. На практика този вариант е възможен и реално осъществим и понастоящем защото
се отнася до предприемането на фактически действия по насърчаване на прилагането и
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изпълнението на вече представяни, обсъждани и приети от държавата правила. Той би
довел до разрешаването на една част от дефинираните проблеми, например свързани с
подобряването на системата за обществени консултации, разширяване на приложимостта
на механизма на ОВЗ и евентуално би допринесъл за някакво по-задоволително качество
на законодателството. Във всички случаи, обаче, този вариант не би довел до
разрешаването на по-голямата част от проблемите и то в оптимален обем, защото е
насочен единствено към проблемите, а не към техните двигатели, а това по дефиниция
означава частично справяне с проблемите.
В основата на проблемите стои практиката на властимащите за вземане на решения
без ясна представа за очакванията свързани с тях, без ясна обосновка на публичния
интерес преследван с тях, без визия за трайност и дългосрочност на разрешенията, които
се въвеждат с тях, без идея за преследваните резултати с тяхното прилагане и за
качеството на регулирането, което се постига с тях. Това са въпроси, които имат
основополагащо значение за целия процес на законодателстване, за културата на вземане
на решения за практика по приемането, предлагането и прилагането на нормативни
актове. Тяхното пълноценно разрешаване би означавало въвеждането на радикална
промяна във възприемането на законодателстването от властимащите, в създаването на
изцяло нов алгоритъм на вземане на решения, на ново мислене при формулирането на
политики, което се нуждае от съответстващата му като интензитет промяна в
регулирането на тези процеси.
Като компонент от процеса по разработване на Ръководството за оценка на
въздействие на законодателството през 2014 г. беше проведена блиц консултация със
заинтересованите страни, под формата на непредставително социологическо проучване,
сред експертите от отделните министерства, които в 5 - годишен период от 2009 до 2014 г.
са имали възможността да участват при изготвянето на оценки на въздействието в рамките
на изпълнителната власт. Проучването беше извършено чрез социологически инструмент
– въпросник разпратен електронно, който включваше както възможност за отговори с „да”
и „не”, така и въпроси с отворени отговори. Проучването започваше с въпрос за проверка
на

обстоятелството

дали

експертите

от

централната

администрация

знаят

за

съществуването на ръководство за извършване на оценка на въздействието на
законодателството в България, преминаваше през опит за установяване на евентуалните
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практически трудности, които те евентуално са срещали при изготвянето на оценки на
въздействието и приключваше с покана към тях да дадат своите препоръки за
усъвършенстване на ръководството.
Един от показателните изводи, които бяха направени след оценка на резултатите от
проучването беше, че немалка част експерти от българската централна администрация към
средата на 2014 г. изобщо не знаеха за съществуването на Ръководството за
извършване на оценка на въздействието в Република България от 2009 г.
Прилагането на два пъти на Вариант 2 в България за последните 5 и повече години е
довело до разработването на около 25 задълбочени оценки на въздействието и на 80 - 90
попълнени формуляра за ОВ. Като цяло утвърждаването на механизъм на ОВЗ в България
сочи тенденция на силен регрес за този времеви период. Например, в периода от
приемането

на

Ръководството

за

изготвяне

на

оценка

на

въздействието

на

законодателството на Министерския съвет през 2014 г. до средата на 2015 г. има само една
официално възложена от българското правителство оценка на въздействието. Тази
тенденция е обратнопропорционална на процесите, които се развиват в същото време в
ЕС, предвид силния тласък който получи програмата за по-добро регулиране от новата
ЕК.
V. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА И СРАВНЯВАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ
За да се направи пълноценен анализ на ефектите от правната уредба до момента и на
очакванията от бъдещи промени в нея следва да се оценят постигнатите до момента
резултати, разглеждани като ползи и разходи, свързани с регулирането. Като първа стъпка
от тази дейност следва да бъдат идентифицирани основните въздействия, които
прилагането на действащия модел е произвело, след което да се предвидят основните
очаквания, свързани с реализирането на конкретните варианти на регулиране на
разглеждания кръг от обществени отношения.
Основният извод, който може да бъде направен е, че българската правна
действителност се нуждае от въвеждането на императивното задължение за прилагането
на механизъм, който да отстрани идентифицираните от ОВ двигатели на проблемите,
което следва да доведе до разрешаването и на самите проблеми.
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5.1. ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ВАРИАНТ 0
Запазването на статуквото, което е въплътено във Вариант 0 съдържа в себе си
потенциал за възпроизвеждане и мултипликация на регистрираните недостатъци на
действащата нормативна уредба.
Това означава предлагането и приемането на законодателство „на килограм”, без
ясна сметка за разходите и ползите, които то води със себе си.
Това означава волунтаристични и необосновани от гледна точка на преследвания
интерес нормативни решения, приемани като временни мерки без визия за тяхната
ефективност и устойчивост.
Това означава липса на гражданско участие във вземането на решения по регулиране,
недостатъчна прозрачност на процеса на формулиране на политики на национално ниво,
недалновидност, непоследователност и несъгласуваност на политиките по регулиране.
Това означава лошо качество на продукцията, произвеждана от избраните и
назначените от народа лица, натоварени с важната мисия да регулират обществените
отношения.
Този вариант не би могъл да допринесе и за постигане на по-високо ниво на доверие
от страна на гражданите във властимащите защото, когато процесът законодателстване е
лишен от прозрачност и отчетност той не би могъл да генерира достатъчна легитимност
на взетите решения. Когато обществото не е било участник във вземането на едно
решение по регулиране и гражданите не са били съпричастни в неговото разработване у
тях няма чувството на авторство, което значи и липсва на онези стимули за спазване на
закона, които биха съществували при участие във вземането на решението.
Този вариант е неподходящ и поради склонността на администрацията да изпълнява
единствено задължителните законови норми, а не толкова на доброволните инструменти.
Липсата на законодателно уреждане няма да съдейства за извършването на доброволни
оценки на въздействието в изпълнителната и законодателната власт. Това ще задълбочи
проблемите с качеството на законодателството.
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5.2. ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ВАРИАНТ 1
Корените на дървото на проблемите, дефинирани от ОВ, са в действащата правна
уредба. Радикалното разрешаване на проблемите преминава през премахване или
неутрализиране на техните двигатели, което изисква промяна в действащата правна
уредба. Вариант 1 предлага чрез законодателна интервенция да се предвиди задължителен
механизъм, който да гарантира въвеждането на ясен концептуален подход и дългосрочно
планиране на политиките по регулиране, който:
1. би допринесъл до въвеждането на невъзможност за вземане на решения по
регулиране без ясна представа за очакваните от тях въздействия;
2. по прозрачен начин обосновава преследвания с решенията обществен интерес;
3. предлага дългосрочни разрешения на предварително дефинирани проблеми,
избрани на базата на експертен анализ на доказателствата;
4. съдържа ясна интервенционна логика относно целените ползи, преследваните
резултати, очакваните и загуби и съществуващите рискове;
5. позволява да бъдат използвани най-добрите налични ресурси и методи при
вземането на решения;
6. гарантира високо качество на регулирането.
Анализ на разходите и ползи, свързани с Вариант 1
Разходи
Прогнозните разходи на централната администрация, свързани с изпълнението на
предлаганото въвеждане на императивно законово изискване за извършване на оценка на
въздействието на законодателството в България, определени по окрупнени показатели,
възлизат на 5 – 7 млн. лв. годишно. Изчисленията са направени въз основа на
индикативни преки и непреки разходи на администрацията по изготвянето и
съгласуването на оценките, в т.ч. разходи, свързани с външни услуги.
Прогнозата е направена при следните условия и допускания:
1. Честота на извършване на оценка на въздействието:
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Като показател за честота на извършване на дейността по оценка на въздействието се
приема броят на разглежданите и одобрени/приети от МС актове. За целта са ползвани
данни за 2012 г. Годината е избрана, тъй като е година без служебно правителство, през
която на заседанията на Министерския съвет са разгледани и одобрени/приети, както
следва:
- изцяло нови законопроекти – 14 на брой;
- проекти на закони за изменение и/или допълнение на закони – 63 на брой;
- постановления за приемане на нови или за изменение на действащи нормативни
актове – 220 на брой.
За целите на изчисленията е прието, че частична оценка на въздействието се изготвя
за всички закони за изменение и или допълнение на закони и на всички подзаконови
нормативни актове, а пълна оценка на въздействието се изготвя за всички нови
законопроекти и за около половината от законите за изменение и допълнение на закони и
от подзаконовите нормативни актове.
2. Във връзка с изчисляването на разходите труд - за заплати и осигуровки на
служителите, ангажирани с изготвянето и съгласуването на оценките, са ползвани данните
на Националния статистически институт относно средната годишна заплата за наетите по
трудово и служебно правоотношение в сектор „Държавно управление“ за 2014 г., която е в
размер на 11 772 лв. Сумата е умножена с коефициент 1.8, предвид че ангажирани с
изготвянето и одобряването на оценки на въздействието следва да са основно експерти и
ръководители с високо ниво на компетентност. Осигурителните вноски на лицата,
ангажирани с дейностите по оценка на въздействието се покриват основно от държавния
бюджет. Разходите за допълнителни възнаграждения за лицата, ангажирани с дейностите
по оценка на въздействието са около 50 на сто от разходите за техните заплати и
осигурителни вноски.
3. Разходите за външни услуги като например провеждането на социологически
проучвания за целите на изготвянето на пълна оценка на въздействието, са калкулирани
отделно, предвид че компетенциите, необходими за извършването на подобни проучвания
не са характерни за държавната администрация. Размерът на този вид разход варира от 10
000 – 30 000 лв. в зависимост от вида на нормативния акт и обема на дейностите,
необходими за извършване на проучванията.
131
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

R I A.B G

4. Непреките разходи по изготвянето на оценките на въздействието са 20 на сто от
преките разходи.
5. Времето за разработване и представяне на един проект на нормативен акт ще се
удължи средно с около 2 месеца, без отчитане на времето за провеждане на обществени
поръчки, когато такива са необходими.
Следва да се подчертае, че прогнозните разходи не включват капиталови разходи,
разходи за наемане на зали и техника за провеждане на обществени консултации, разходи
за обучение , членски внос, командировки и други подобни.
Ползи
Ползите за целите на количествения анализ представляват спестяване на разходи за
спазване на регулаторни изисквания и намаляване на административната тежест за
бизнеса и за гражданите, както и за прилагането им и осъществяването на контрола за
тяхното спазване от страна на администрацията, като се допуска, че това спестяване се
отразява в съответен растеж на БВП. Като се има предвид, че с Вариант 1 се предлага
въвеждане на задължение за извършване на оценка на въздействието с ограничен обхват
(задължението се отнася само за нови закони и за закони за изменение и допълнение на
закони и подзаконови нормативни актове на Министерския съвет със съществено
въздействие върху обществените отношения, околната среда и т.н.), може да се
прогнозира, че ще има по-ограничено усвояване на потенциала по отношение ръста на
БВП. В тази връзка се допуска, че в средносрочен план (6 години) мерките за по-добро
регулиране чрез въвеждане на оценка на въздействието на законодателството, могат да
доведат до около 1.5 % растеж на БВП. Въз основа на предварителните данни на НСИ за
2014 г. относно БВП (82 164 млн. лв. по текущи цени), може да се приеме, че ползите от
тези мерки ще възлязат на около 1 200 000 000 лв. за 6-годишен период или около 200 000
000 лв. годишно. На тази база е изчислен коефициентът на ефективност на разходите,
който е 34. Следователно на всеки 1 изхарчен лев за осигуряване функционирането
на процеса по оценка на въздействието могат да бъдат спестени 34 лв. на държавата,
бизнеса и гражданите.
5.3. ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ВАРИАНТ 2
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Вариант 2 предлага запазване на досегашния подход на регулиране на разглежданите
обществени отношения чрез въвеждането на мерки алтернативни на регулирането,
изразяващи се в насърчаване на прилагането на ненормативни актове като концепции,
ръководства, планове за действие и други. Въпреки, че е реално осъществим, този вариант
би довел до частично справяне и то само с някои от проблемите, но не би допринесъл до
отстраняване на идентифицираните техни двигатели, т.е. до разрешаване на основните
предизвикателства и нужди, установени от настоящата оценка. От гледна точка на
очаквани въздействия, този вариант лежи в границите между Вариант 0 и Вариант 1, но
клони повече към очакваните ефекти от евентуалния избор на Вариант 0.
5.4. СРАВНЯВАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ
При Вариант 2 липсва потенциал за справяне с установените проблеми на всички
нива и специално на нивото на въвеждането на концептуален подход при планирането,
разработването и предлагането на законодателство. Очакваните от Вариант 2 въздействия
биха били сходни или идентични с тези на Вариант 0. Ако би имало някакви различия в
стойностите или диапазоните на отделните въздействия, те биха били незначителни и като
такива не биха могли да имат особено влияние в посока възприемане на подхода за
основано на доказателствата вземане на решения по регулиране, широки обществени
консултации преди разработването на нормативни актове и след като проектите за такива
са готови и осезателно подобряване на качеството на българските нормативни актове. В
този смисъл спрямо Вариант 2 са валидни всички ключови изводи, направени по
отношение на Вариант 0. Следователно не би могло да се направи предположението, че
дефинираните от оценката на въздействието проблеми биха се разрешили при запазване
на настоящото статукво.
Поради това, ВАРИАНТ 0 – ДА НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО и ВАРИАНТ 2
ВАРИАНТ 2 – НЕНОРМАТИВНИ АКТОВЕ следва да бъдат отхвърлени като
недостатъчно ефективни в конкретния случай.
Обсъжданият към момента на изготвяне на настоящата ОВЗ вариант на проект за
изменение и допълнение на ЗНА предлага въвеждането на операционализирана легална
дефиниция на оценката на въздействието, посочва задължените субекти, разписва начинът
по който ще бъде уредена процедурата за нейното извършаване от всеки от тези субекти и
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препраща към детайлизирана подзаконова уредба на методологията за изготвяне на ОВЗ.
Проектът на ЗНА предвижда и промени в уредбата на обществените консултации като ги
разграничава на такива, провеждани преди разработването на проектите на нормативни
актове и консултации, провеждани по вече изготвен нормативен акт и по съпътстващата
го оценка за неговото въздействие. В тази своя част законопроектът поставя основата на
една съвременна система за обществени консултации, провеждани в структуриран вид,
обхващащи всички заинтересовани страни, с обратна връзка към тях и гарантирана
отчетност по отношение на техните приноси, дадени в консултациите, което значително
би допринесло за прозрачността и отчетността на процеса по законодателстване
Следователно би могло да се направи предположението, че дефинираните от
оценката на въздействието проблеми биха намерили своето оптимално разрешение като
обхват, т.е. на всички идентифицирани етапи от цикъла по формулиране на политики и
като обем, т.е. като потенциална степен на ефективност, при възприемането на ВАРИАНТ
1 – ЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ, реализиран чрез изменения и допълнение в
действащия Закон за нормативните актове.

VI. ПРЕПОРЪКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6.1. ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗБОР НА ВАРИАНТ
Резултатите от извършеното сравняване на идентифицираните варианти показва, че
Вариант 1 съдържа в себе си най-голям потенциал за ефективно постигане на целите на
политиката на правителството, насочена към усъвършенстване на процеса на вземане на
решения по регулиране и подобряване на качеството на законодателството в България.
Чрез избора на интервенция в основополагащия закон, като инструмент за постигане на
усъвършенстване на правната уредба, би се създала онази нормативна основа, която
позволява да се постигне главната цел на оценяваната политика – реализиране на промяна
в процеса на вземане на решения по регулиране в България, която да доведе до оптимално
разрешаване на всички дефинирани проблеми. Вариант 1 създава и достатъчно основания
да се предположи, че неговото въвеждане би имало за резултат справянето с двигателите
на дефинираните проблеми, а именно неговото прилагане би довело до отстраняване на
системния порок на вземането на решения в България като гарантира, че предлагането и
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приемането на нормативни актове у нас ще става единствено след като е налице ясна,
основана на доказателства, представа за очакваните от тях ефекти върху отношенията,
които те са предназначени да регулират и за въздействието, което те биха имали в
социалната, икономическата, екологичната и други сфери, включително върху бизнеса,
неправителствените организации и обществото като цяло.
Този вариант би допринесъл и за въвеждането на ясен концептуален подход и
дългосрочно планиране на политиките по регулиране в България, както и до
предвиждането на механизъм, който да гарантира че предлагането и приемането на
нормативни актове е водено от обществения интерес, че провежданите чрез тях политики
не са конюнктурни или популистки, че приеманите нормативни актове не обслужват
тесни, личностни, корпоративни, партийни и други интереси и че отговарят на
утвърдените стандарти за качество на регулирането, което означава и потенциал за
постигане на оперативните цели на политиката, оценявана тук.
ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА ВАРИАНТ
Дефинираните проблеми в процеса на вземане на решения по регулиране,
свързани с това, че нормативните актове в България се предлагат и приемат без
ясна, основана на доказателства, представа за очакваните от тях ефекти върху
отношенията, които те са предназначени да регулират и за въздействието, което те
биха имали в социалната, икономическата, екологичната и други сфери,
включително върху бизнеса, неправителствените организации и обществото като
цяло, липсата на ясен концептуален подход и дългосрочно планиране на
политиките по регулиране, както и липсата на механизъм, който да гарантира че
предлагането и приемането на нормативни актове е водено единствено от
обществения интерес и да осигури добро качество на регулирането биха намерили
своето най-добро разрешение чрез избора на идентифицирания ВАРИАНТ 1 –
ЗАКОНОВ НОРМАТИВЕН АКТ, който се препоръчва от настоящата оценка на
въздействието.
6.2. ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО МОНИТОРИНГ И ОЦЕНЯВАНЕ
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Обществените отношения, които са обект на регулиране в изследвания случай,
независимо от избрания вариант на регулативна намеса, са твърде широки като обхват и
проекции, което неизменно означава, че се засяга един огромен кръг от интереси и лица.
Това налага задължително извършването на мониторинг и последващо оценяване на
ефективността от спазването, прилагането и изпълнението на приложените мерки по
регулиране. Чрез способите на мониторинг и последващо оценяване ще може да се
провери:
Дали избраният вариант като инструмент за разрешаване на дефинираните проблеми
постига своите цели и в каква степен?
Ако не ги постига дали това се дължи на проблеми, свързани с начина, по който
мерките са разработени, или по-скоро на лошото им прилагане?
Дали проблемите не се дължат на неточно дефиниране и анализ на проблемите?
Дали целите са били относими и постижими?
Дали са необходими действия за повишаване на административния капацитет,
необходим за ефективно привеждане в изпълнение и прилагане на мерките и т.н.?
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО МОНИТОРИНГ И ПОСЛЕДВАЩО ОЦЕНЯВАНЕ
Препоръчваме извършването на текущ мониторинг за степента на постигане на
поставените цели, чрез избрания вариант на действие, който да започне веднага
след влизането на предлаганите регулативни мерки в сила.
Препоръчваме

извършването

на

последващо

оценяване

на

ефектите

от

приложението на закона в срок не по-дълъг от 24 месеца след неговото влизане в
сила.
6.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата предварителна оценка на въздействието на българското правителство,
насочена към усъвършенстване на процеса на вземане на решения по регулиране и
подобряване на качеството на законодателството в България, е един от все още малкото
примери за

прилагане на принципите на по-доброто регулиране, разбирано като

законодателстване, предшествано от подбор и анализ на най-добрите съществуващи
доказателства, оценени експертно чрез безспорни от научна гледна точка методи, което в
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своята цялост като процес се обезпечава от механизма на оценката на въздействието. Тя се
възлага в подходящия, от гледна точка на добрата практика на извършване на ОВ, момент
на достатъчно ранен етап от цикъла по формулиране на политики, когато обществените
дискусии и консултации за избора на подходящия вариант за действие спрямо
изследваните обществените отношения все още не са приключили. Тя е една от първите
оценки, разработвани в България след приемането на Ръководството за изготвяне на
оценка на въздействието на законодателството, одобрено с Решение на МС от средата на
2014 г. и една от първите оценки, извършена по правилата на новите Насоки за оценка на
въздействието от 2015 г. – дял ІІІ от Насоките за по-добро управление на Европейската
комисия, обявени на 19.05.2015 г.
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