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Глава I 

По-добро регулиране в Комисията 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Европейските политики и законодателство въздействат директно върху живота на 

500-те милиона жители на Съюза и неговите милиони фирми. Съществува значително 

по обем законодателство и то трябва да е в синхрон с политическото, социалното и 

технологичното развитие. Европейската комисия има ключова роля в тази насока, като 

се има предвид правото й да инициира ново законодателство и отговорността й да 

гарантира правилното му прилагане. Действията на ЕС трябва да водят до проста, ясна, 

стабилна и предвидима регулаторна рамка за бизнеса, работниците и гражданите, т. к. 

проблемите се развиват и са необходими нови разрешения и политически приоритети. 

Затова Европейската комисия е решена да гарантира, че нейните предложения 

постигат поставените им цели при минимални разходи и максимални ползи за 

гражданите, предприятията и работниците, като се избягват всички ненужни 

регулаторни тежести. Това е от ключово значение за подпомагане на икономическия 

растеж и създаването на работни места, позволявайки на ЕС да осигури неговата 

конкурентоспособност в глобалната икономика при запазване на социална и 

екологична устойчивост. 

Решението относно това кога и как трябва да се предприеме, преразгледа или 

отмени действие на ЕС в крайна сметка е политическо. Качеството на тези решения, 

обаче, може да се подобри, ако се спазват принципите и практиките на „по-добро 

регулиране” при изготвянето, прилагането и оценяването на политики и мерки. 

 

Таблица 1. Как следва да се прилагат тези насоки 

 Насоките и свързания с тях “Инструментариум“ за по-добро регулиране следва 

да се прилагат по пропорционален начин, използвайки здравия разум, като се има 

предвид, че целта е не да се спазват процесуалните изисквания сами по себе си, а да се 

гарантира, че Комисията разполага своевременно с подходяща информация, на която 

основава решенията си. По същия начин дълбочината на анализа следва да отразява 

значимостта на въздействията или ефектите от предложенията или инициативите.  

 Основните насоки уреждат задължителните изисквания и задължения за всяка 

стъпка от цикъла за формулиране на политики, докато Инструментариумът предоставя 

допълнителни указания и съвети, които не са задължителни, освен ако изрично не е 

посочено обратното. 

 Може да има случаи, при които да е невъзможно или неподходящо да се следва 

всяка стъпка от насоките. Например, специален режим се прилага по отношение 

предложенията на Комисията за решение на Съвета за прилагане на споразуменията на 

социалните партньори в съответствие с член 155 от ДФЕС поради ролята и 

автономията, дадена от Договора на социалните партньори.  

 В друг случай може да има политическо решение да се действа бързо, 

извънредна ситуация, която изисква бърза реакция или нужда от съобразяване с 

конкретни срокове определени в законодателството, което не е въпрос просто на добро 

планиране. В такива добре обосновани случаи може, например, да е необходимо да се 

съчетаят последващо оценяване и оценка на въздействието, да се приеме специална 

стратегия за консултации и т.н. Такива случаи (и свързаният с тях подход) следва да се 

обсъждат възможно най-рано във фазата на планиране в Генералния секретариат и, 

когато е уместно, разписани в проекта на пътната карта, която обогатява с информация 

политическата подкрепа за всяка инициатива. Всеки път, когато е необходимо, 
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съгласуваният подход следва да бъде изнесен заедно с обосновка и обяснение за 

положените усилия да спазва духа на насоките (обикновено чрез крайния вариант на 

пътната карта).  

 За да се избегне ненужно забавяне и да се постигне максимално качество на 

резултатите, ефикасното прилагане на тези насоки изисква конструктивно и 

своевременно сътрудничество между водещата институция, Генералния секретариат и 

институциите, включени в междуведомствени групи. 

 Генералният секретариат се е ангажирал внимателно да следи въздействието от 

въвеждането на новите процедурни изисквания. Той ще прави периодично прегледи на 

изпълнението им и ще предложи, ако е необходимо, премахването на всяка разпоредба, 

която е източник на административна тежест или на необосновано забавяне на 

процедурата, които бъдат идентифицирани до 2017. Тези прегледи няма да застрашат 

спазването на принципите на по-доброто регулиране, посочени в тези насоки и в 

Съобщението на Комисията „По-добро регулиране за по-добри резултати - Програма на 

ЕС”. 

 

Тези насоки обясняват какво е по-добро регулиране и как неговите правила 

трябва да се прилагат в ежедневната практика на служителите на Комисията, които 

подготвят нови инициативи и предложения или администрират съществуващите 

политики и законодателството. С насоките следва да се запознаят всички длъжностни 

лица, участващи в дейности за по-добро регулиране и ръководителите, които са 

отговорни за контрола на качеството и разпределението на ресурсите в рамките на 

службите на Комисията. По-доброто регулиране не може да бъде осъществено без 

предвиждането на финансови и човешки ресурси и Генералните дирекции (ГД) трябва 

да гарантират наличието на подходящи центрове за експертиза (или за практики) и 

обучения  за подпомагане на различните аспекти на по-добро регулиране. 

 

2. Какво е по-добро регулиране? 

„По-добро регулиране” означава изготвяне на политики и законодателство на ЕС 

по начин по който те постигнат своите цели при минимални разходи. По-доброто 

регулиране не се свързва просто с регулирането или дерегулирането. То е начин на 

работа, който гарантира, че политическите решения се изготвят по открит, прозрачен 

начин и са подкрепени от най-добрите налични доказателства и се базират  на 

всеобхватно участие на заинтересованите страни. Това е необходимо, за да се 

гарантира, че интервенциите на Съюза зачитат всеобщите принципи на субсидиарност 

и пропорционалност, т.е. те се приемат само когато това е необходимо и по начин, по 

който с тях не се отива по-далеч от това което е необходимо за разрешаване на 

проблема. 

По-доброто регулиране обхваща целия цикъл на формулиране на политики – 

разработване на дизайна и подготовка на политики, приемане; изпълнение 

(транспониране, допълващи нерегулаторни действия), прилагане (включително 

привеждане в действие), оценяване и преразглеждане. За всяка фаза от цикъла на 

формулиране на политики има принципи, цели, инструменти и процедури на по-

доброто регулиране, които гарантират, че ЕС е избрал възможно най-добрия подход на 

регулиране. Те са свързани с планирането, оценката на въздействието, консултациите 

със заинтересованите страни, изпълнението и последващото оценяване. 
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Фигура 1. Цикъл на формулиране на политики в ЕС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различните фази са тясно свързани помежду си и за да могат да се установят 

връзките и да се постигне по-добра съгласуваност, преди съществувалите указания в  

различни документи сега са обединени в един общ целенасочен и интегриран документ, 

наречен Насоки за по-добро регулиране. Тези насоки заменят предишните 

самостоятелни насоки, в които отделно се разглеждат оценката на въздействието, 

последващото оценяване и изпълнението, както и включват нови насоки относно 

планирането и консултациите със заинтересованите страни1. 

 

3. Как се  регулира по-добре? – Основни положения 

3.1. Предварително планиране и политическата подкрепа  
Доброто регулиране започва с добро планиране. Усилията следва да се 

съсредоточат върху приоритетите на Комисията, както е отразено в политическите 

насоки на Председателя2 и Годишните работни програми на Комисията3. Доброто 

планиране обхваща първоначалната преценка на една инициатива в рамките на 

Комисията и организацията на съпътстващите процеси - оценяването на вече 

съществуващи политики, оценката на проблеми и алтернативни решения и активното 

включване на заинтересованите страни. За това е необходимо време и ресурси за да се 

                                                           
1 Тези насоки утвърждават и доразвиват общите правила за това как службите на Комисията следва да 

провеждат консултации, уредени през 2002 г. в Съобщението на Комисията „Към утвърдена култура на 

консултации и диалог – Общи принципи и минимални стандарти за консултации със заинтересованите 

страни на Комисията”  COM(2002) 704 final,  допълнен от COM(2012) 746 и свързаните SWD(2012) 422 и 

COM(2014) 368. 

 
2 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf 
3 http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm 
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постигнат своевременни резултати. 

Първата стъпка в процеса на планиране е да се определи обхватът на планираната 

инициатива и да се потърси политическа подкрепа с цел да се развие идеята по-нататък. 

Основните инструменти за планиране, използвани в този процес, са Програмата за 

планиране4 и Пътните карти. Детайлите за инициативите, които трябва да бъдат качени 

в Програмата за планиране, са предвидени в инструкциите на Генералния секретариат5, 

които допълват „Методите на работа” на Европейската комисия 2014 - 20196 и са 

очертани подробно в Глава II на Планиране. 

Определяне на обхвата, политическа подкрепа и междуведомствена работа 

• Основните инициативи трябва да бъдат придружени от Пътна карта и да 

влязат в планирания дневен ред веднага, след като подготвителната работа е започнала 

- поне 12 месеца преди приемането от Колегиума. Те трябва да бъдат утвърдени от 

водещия член на Комисията, съответния заместник-председател и от първия заместник-

председател на Комисията, преди да бъдат приети за включване в процеса на планиране 

на отделните комисии. Политическата подкрепа трябва да се разбира като даване на 

зелена светлина за пристъпване към по-нататъшна подготвителна работа. То не трябва 

да се тълкува като решение за конкретна инициатива или начин на действие, което 

предрешава резултатите от процеси като оценка на въздействието, консултации със 

заинтересованите страни или по-нататъшните политически дискусии в Колегиума. 

 Пътните карти обясняват какво предстои да разгледа Комисията. Пътната карта 

описва проблема, който следва да бъде решен и целите, които се преследват. В него са 

изложени причините защо може да е необходимо действие на ЕС и каква е добавената 

стойност на това, че действието ще бъде предприето на ниво ЕС. Посочват се 

вариантите на политиките, които предстои да бъдат разгледани. В Пътната карта се 

дават и аргументи, когато е приложимо, защо не се предвижда оценка на 

въздействието. Тя също така дава подробности за стратегията за консултация със 

заинтересованите страни (виж следващата глава). Отделна (различна) Пътна карта се  

изготвя и за всяко последващо оценяване и Проверка за актуалност. По този начин се 

уточнява обхватът на оценяването и се представят въпросите, на които следва да се 

отговори.

 Встъпителната оценка на въздействието е Пътна карта за инициативи, 

подлежащи на оценка на въздействието, която дава по-подробно описание на проблема, 

въпроси, свързани с принципа на субсидиарност, целите на политиката и вариантите, 

както и вероятното въздействие на всеки вариант.

 Всички Пътни карти и Встъпителни оценки на въздействието се публикуват от 

Генералния секретариат на уебстраницата на Комисията, така че заинтересованите 

страни да бъдат информирани и да могат да предоставят първоначална обратна връзка 

(вкл. допълнителни данни и информация, които имат) върху всички аспекти на дадена 

инициатива и оценки на въздействието.  

  Последващите оценявания, оценките на въздействието, консултациите със 

заинтересованите страни, предложенията за политики и плановете за изпълнение 

трябва да бъдат изготвяни съвместно от институциите в рамките на междуведомствена 

група. Важно е всички институции, които имат интерес, да участват активно в работата 

на междуведомствената група от самото начало, особено онези генерални дирекции със 

специфична експертна насоченост (напр. конкурентоспособност, въздействия върху 

МСП, социални въздействия, въздействие върху околната среда, с научна/аналитична 

                                                           
4 Програмата за планиране е ИТ платформата на Комисията за управление на процеса на подготовка на 

предложения 
5 https://myintracomm.ec.europa.eu/sg/comcab/pages/methods.aspx 
6 C(2014)9004; http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/EN/3-2014-9004-EN-F1-1.Pdf 
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насоченост).

 

 

3.2. Консултации със заинтересованите страни 

Консултацията със заинтересованите страни е съществен елемент от изготвянето 

и прегледа на политики. Доброто разработване на политиките се изгражда върху 

принципа на откритостта. Чрез своето участие заинтересованите страни предоставят 

информация и данни при всякакви видове оценяване, оценки на въздействието и 

политически решения. Планирането на консултациите със заинтересованите страни е 

добра практика и следва да бъде отразено в една проста, кратка консултативна 

стратегия, която да идентифицира и да е насочена към съответните заинтересовани 

страни, за да събере всички релевантни доказателства (включващи данни/информация) 

и мнения. 

Важно е да се провеждат консултации колкото е възможно по-рано, за да се 

постигне максимална полза от тях и да се насърчи приобщаващият подход, при който 

всички заинтересовани страни имат възможност да допринесат за навременното 

разработване на ефективни политики. В същото време, консултацията е един 

непрекъснат процес и провеждането на консултации със заинтересованите страни по 

време на целия цикъл на формулиране на политики е от ключово значение. 

Консултациите имат за цел да създадат възможност в разумни срокове да се стимулира 

получаването на информирана и ефективна обратна връзка от всички групи 

заинтересовани страни и следва да гарантира, че се дава информация на респондентите 

за това как са били използвани техните мнения и информация. Отворената обществена 

консултация е от съществено значение за оценките на въздействието, оценяването и 

Проверките за актуалност. 

 

3.3. Последващо оценяване/Проверки за актуалност 
Разработването на политики трябва да се базира както на ретроспективни оценки  

на резултатността, така и на перспективни оценки на въздействието. И двете обръщат 

внимание на това как проблемът е или следва да бъде разрешен (и причините, които са 

довели до него) за постигане на желаните цели като се държи сметка за разходите и 

ползите. И двете се основават на интегриран подход, който обхваща въздействията 

върху околната среда, социалните и икономическите стълбове на устойчивото развитие 

и по този начин допринасят за постигането на устойчивост при формулирането на 

политики на ниво Съюз. 

Оценяванията събират доказателства необходими за преценка на това какви 

резултати е постигнала дадена конкретна интервенция (или как работи), като се 

отчитат по-ранните прогнози, направени в контекста на оценка на въздействието, както 

и дали е имало нецелени/неочаквани ефекти, които не са били предвидени от оценката 

на въздействието или от акта, приет от Законодателя. Оценяването също така прави 

заключения относно това дали дадена интервенция на ЕС продължава да бъде 

оправдана или трябва да бъде променена, за да се подобри нейната ефективност, 

релевантност и съгласуваност с останалите политики или следва да бъде опростена или 

отменена, за да се избегнат прекомерните тежести или несъответствия. 

Проверката за актуалност представлява цялостно оценяване на областта, в която 

действа дадена политика и обикновено е насочена към установяване на това как 

няколко свързани законодателни акта са допринесли (или не) за постигането на целите 

на политиката. Проверките за актуалност са особено подходящи за идентифициране на 

припокривания, разминавания, взаимодействия и кумулативни въздействия на мерки по 

регулиране. 
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Таблица 2. Програма за актуалност и резултатност на регулирането 

(РЕФИТ7) 

Като се има предвид техният фокус, Оценяванията и Проверките за актуалност са 

особено важни като инструментите, които се използват за реализиране на Програмата 

за актуалност на регулирането и правоприлагането. Това е постоянно действаща 

програма, чрез която се наблюдава цялото законодателство на ЕС, за да се гарантира, че 

то „отговаря на целта”, че регулаторната тежест е сведена до минимум и че са 

идентифицирани и приложени всички възможности за опростяване. Оценяванията и 

Проверките за актуалност винаги предполагат ефикасност и ефективност и 

установяване на прекалено тежките и сложни аспекти на законодателството на ЕС и 

прилагането му в държавите - членки, както и всякакви други актове за изпълнение или 

делегирано законодателство, прието от Комисията. 

 

Важно е да се прави мониторинг на въздействията, произтичащи от въвеждането и 

прилагането на законодателството, за да се създаде възможност на държавите - членки 

и Комисията да направят пълноценно оценяване на интервенцията на един следващ 

етап. Ако няма адекватна информация от мониторинг, би било трудно да се оцени  

интервенцията по добър начин и да се решат установените проблеми или да се подобри 

постигането на заложените резултати. 

 

3.4. Оценка на въздействието 
Оценките на въздействието събират доказателства (включително резултати от 

оценявания), на базата на които може да се прецени дали бъдещите законодателни или 

незаконодателни интервенции на ЕС са оправдани и как те като дизайн могат да 

включват най-доброто за да постигат желаните цели на политиките. Оценката на 

въздействието трябва да определи и опише проблема, който следва да бъде решен, да 

установи цели, да формулира варианти на политиката и да оцени въздействията на тези 

варианти. Системата за оценка на въздействието на Комисията следва интегрирания 

подход, който определя екологичните, социалните и икономическите въздействия на 

набор от варианти на една политика, като по този начин се постига като основна насока 

налагането на устойчивост на процеса на формулиране на политики на Съюза. 

 

3.5. Контрол на качеството 
Работните документи на Комисията трябва да представят резултатите от всички 

оценки на въздействието и Оценявания/Проверки за актуалност. 

Качеството на  тези работни документи се проверява от Комитета за регулаторен 

контрол (КРК), който дава мнение за всички оценки на въздействието, всички основни 

последващи оценявания и Проверки за актуалност. Комитетът дава становища, 

основани на изискванията на тези насоки. От Генералните дирекции се очаква да 

променят своите доклади според указанията на КРК. В случая на оценки на 

въздействието и според Работните Методи на Комисията, положително становище от 

КРК е нужно преди да бъде стартирана официална междуведомствена консултация. 

Официалната междуведомствена консултация трябва да провери как препоръките на 

КРК са били отразени, както и качеството на проекта на инициативата/законодателното 

предложение (виж глава IV). 

 

 

                                                           
7 От англ. REFIT 
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3.6. Подпомагане на изпълнението и мониторинг 
Пълните ползи от интервенциите на ЕС могат да бъдат постигнати, само ако 

политиките се изпълняват и прилагат по правилния начин. Освен това, тежестите за 

бизнеса могат да бъдат увеличени извън това, което е предвидено в законодателството, 

ако държавите - членки налагат неоправдани допълнителни задължения (така 

нареченото "позлатяване", престараване - б.а.) или прилагат законодателството по  

неефикасен начин. 

Ето защо е важно въпросите, свързани с прилагането и изпълнението, да бъдат 

вземани предвид при разработването на предложението на ЕС, включително на етапа 

на оценка на въздействието и свързаните консултации със заинтересованите страни. 

Също така е важно да се намерят начини за подпомагане на държавите - членки във 

фазата на транспониране (привеждане на националното законодателство към 

законодателството на ЕС) чрез изготвянето на така наречените „планове за изпълнение” 

(под формата на Работен документ), които също трябва да бъдат предмет на 

междуведомствена консултация заедно с оценката на въздействието и предлаганата 

интервенция. Проверките за транспониране и оценките за съответствие са също 

ключови инструменти, използвани за наблюдение на правилното прилагане на 

законодателството на ЕС. 

 

4. СТРУКТУРАТА НА НАСОКИТЕ 

Насоките за по-добро регулиране са структурирани в отделни глави, които 

включват: 

 Глава II: Планиране 

 Глава III: Оценка на въздействието 

 Глава IV: Изпълнение  

 Глава V: Мониторинг  

 Глава VI: Последващо оценяване и проверки за актуалност 

 Глава VII: Kонсултации със заинтересованите страни 

 Глава VIII: Описание на уеб-базирания инструментариум, който съдържа по-

подробни насоки относно: 

- Принципи на по-доброто регулиране 

- Как се прави оценка на въздействието 

- Как се извършва последващо оценяване и проверка за актуалност 

- Как се провеждат консултации 

- Как се оценяват секторни въздействия 

- Методи, модели, разходи и ползи 

Генералният секретариат носи отговорността за подготовката на насоките за по-

добро регулиране. Въпроси относно тяхното тълкуване или приложение могат да бъдат 

получени от следните звена в Генералния секретариат, използвайки съответните 

функционални пощенски кутии. 

 ГС – C1: Оценяване, проверки за актуалност: SG EVALUATION AND 

SIMPLIFICATION 

 ГС - C2: Оценка на въздействието: SG IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES 

 ГС – C3: Изпълнение: SG IMPLEMENTATION PLANS; SG INFRACTIONS 

 ГС - C4: Планиране и консултации със заинтересованите страни: SG 

PLANNING; SG STAKEHOLDER CONSULTATION 

Отделни генерални дирекции и служби със специфичен опит в областта на по-

доброто регулиране също могат да разработван допълнителни материали за използване 

от лицата, които изготвят последващи оценки, проверки за актуалност, оценки на 
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въздействието и консултации със заинтересованите страни чрез техните уеб сайтове. 

ГЛАВА II 

НАСОКИ ЗА ПЛАНИРАНЕ 
Ключови изисквания 
• Дейността може да започне и необходимите ресурси да бъдат предвидени, 

само ако инициативата е получила политическа подкрепа на необходимото ниво и 

неговото разглеждане е валидно включено като точка в Програмата за планиране, 

когато е приложимо. 

• „Основните” нови инициативи трябва да бъдат придружавани от Пътна 

карта или Встъпителна оценка на въздействието и изискват политическа подкрепа 

от водещия Комисар, Заместник- председателя и Първия заместник-председател. 

• Необходимо е включването на валидна точка в Програмата за планиране, за 

да се постави началото на междуведомствената консултация. 

 

1. Кога може да започне подготовката на политиките? 

Идентифицирането и изпълнението на политическите приоритети на Комисията 

се извършват в контекста на стратегическото планиране и програмиране и въз основа 

на политическите приоритети на Председателя на Комисията и Работната програма на 

Комисията. 

Ефективните и качествените действия на ЕС започват с доброто и навременно 

планиране. Нови инициативи, включително работата по оценяване, трябва да получат 

политическа подкрепа преди да започнат конкретните действия и да бъдат 

разпределени ресурси. Планирането и изпълнението на политики винаги се определят 

на политическо равнище. Политическата подкрепа трябва да се разбира като зелена 

светлина да се пристъпи към по-нататъшна подготвителна работа. То не трябва 

да се тълкува като решение за конкретна инициатива или начин на действие, 

което предопределя резултата от процеса на оценка на въздействието или 

последваща политическа дискусия в  Колегиума. 

За всяко предложение, инициатива или последващо оценяване/проверка за 

актуалност трябва: 

 Бъдещата инициатива да бъде категоризирана 

 Да се определи необходимото ниво на политическа подкрепа 

За да се получи одобрение, чрез включването в Програмата за планиране и ако е 

приложимо чрез Пътната карта/Встъпителна оценка на въздействието следва: 

 Да се обясни защо се счита, че е необходимо да се работи по конкретното 

предложение (например идентифициран проблем на действаща политиката, поето 

правно задължение, проблеми, свързани с прилагането, препоръки от последващото 

оценяване, политически ангажимент, искане от други институции, гражданска 

инициатива и т.н.);

 Да се обясни защо е необходимо действие на ниво ЕС 

 Да се опише как предложението би допринесло за постигане на посочените 

приоритети на политиката. 

Обхватът и форматът на пътните карти за оценяване са обяснени по-нататък в 

Инструментариума. 

Работата, свързана с предложението може да започне и необходимите 

ресурси да бъдат предвидени, само ако е получено политическа подкрепа от 

съответното ниво. 
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Доброто планиране предполага от самото начало да се вземат предвид различните 

процесуални изисквания и тяхната продължителност, включително преводи. След като 

се получи утвърждаването, преводите следва да се отчитат възможно най-скоро, така че 

да се гарантира възможно най-високо качество на превод на документа. 

 

2. КОЙ Е ВКЛЮЧЕН В ПРОЦЕСА НА ОДОБРЕНИЕ?  

Главната дирекция утвърждава нови инициативи в планирания дневен ред и се 

стреми да осигури необходимата политическа подкрепа от отговорния Комисар и (ако 

инициативата е  "важна") Заместник - председателят(ите). Нови инициативи могат да се 

предлагат и утвърждават през цялата година. 

Генералният секретариат координира процеса по цялостния мониторинг за всички 

инициативи, които са получили политическа подкрепа и е отговорен за търсенето на 

политическа подкрепа по важни въпроси от първия заместник-председател, който 

действа в тясно сътрудничество с кабинета на Председателя. Генералният секретариат е 

също така отговорен за публикуването на одобрени Пътни карти/Встъпителни оценки 

на въздействието на уебсайта на Комисията и събиране и публикуване на редовни 

доклади на други институции за планираните инициативи. 

 

 

3. КАКВО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОДОБРЕНО?  

Указанията за прилагане на методите на работа на Комисията акцентират върху 

прилагането на Програмата за планиране, която е предназначена да помогне на 
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Комисията да управлява потока на инициативи в съответствие с политическите насоки. 

Включването на дадено предложение в Програмата за планиране и придружаващата го 

Пътна карта представят първия вариант на предложението и са от съществено значение 

за политическата подкрепа. 

Всички "основни инициативи" трябва да бъдат включени в планирания дневен ред 

най-късно 12 месеца преди тяхната планирана дата на приемане и да бъдат придружени 

от пътна карта или начална оценка на въздействието. Указанията за прилагане 

идентифицират някои видове актове като "основни" по дефиниция. Въпреки това, всяка 

друга инициатива на Комисията, която е чувствителна или важна също следва да се 

разглежда като "основна". Отговорност на всяка генерална дирекция е да разгледа 

внимателно аспекти като политическото значение и чувствителността, степента на 

очакваните въздействия; значението за други области на политиките и предварителна 

информация за разнопосочни или чувствителни гледни точки на заинтересованите 

страни. 

 

Различните инициативи и изискванията за одобрения 

 Основни инициативи „Други” инициативи Предложения, 

"въпрос на вътрешно 

планиране в ГД” 

Какви актове? - Инициативи, 

включени в 

Работната на 

Комисията; 

- Предложения по 

Програмата РЕФИТ; 

- Препоръки за 

преговори по 

международни 

споразумения и 

предложения за 

сключването на 

такива 

- Съобщения за 

политики; 

- Делегирани актове 

и актове за 

изпълнение със 

значителни 

въздействия; 

- Решения за 

финансиране със 

значителни 

въздействия; 

- Други 

предложения на 

комисията, които са 

по чувствителни 

теми или са важни 

 

 

- Делегирани 

актове и 

актове за 

изпълнение 

със 

значителни 

въздействия; 

- Доклади на 

Комисията, 

освен такива 

за 

Оценявания и 

Проверки за 

актуалност 

 

Незначителни 

оценявания и 

проверки за 

актаулност 

- Решения на 

Комисията с 

административен и 

рутинен характер; 

- Междинни 

законодателни 

актове; 

- Преходни 

законодателни 

актове; 

- Актове за 

изпълнение по силата 

на международни 

договори; 

- Решения за 

финансиране с 

рутинен характер; 

- Информационни 

съобщения за 

Комисията; 

- Решения 

предоставящи 

делегирани 

правомощия 

(упълномощавания и 

делегирания); 

- Случаи на 

нарушения на 

правото на ЕС, на 

конкуренцията и за 

държавни помощи; 

случаи на търговска 

защита, действия по 

изпълнение на актове 
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Ако подготвителната работа за евентуално важни или чувствителни инициативи 

се провежда само на вътрешно ниво Главна Дирекция и извън планирания дневен ред, 

тяхното стартиране не може да бъде одобрено на политическо равнище или 

инициативата може да бъде блокирана от всяка Главна Дирекция на етап 

важен/чувствителен случай, което се дължи на липсата на прозрачност и неспазването 

на указанията за прилагане. 

 

Методически консултации във връзка с избора на подходящия вид акт може да 

бъдат потърсени направо чрез SG HELPDESK PROCEDURES,  по отношение на 

включването на инициатива в планирания дневен ред като "важна " или "другa" чрез SG 

според 

международни 

търговски правила; 

- Спешни процедури 

(надлежно 

обосновани); 

- Всякакви други 

инициативи 

Включване в 

Програмата за 

планиране 

Задължително Задължително Задължително Задължително 

Пътна 

карта/Встъпителня 

ОВ 

Задължителни, 

подписани от 

Комисар/ите. За 

предложения, които 

ще бъдат обект на 

ОВ, Пътната карта 

следва да е 

представена във 

формата на 

Встъпителна ОВ. 

Не се изисква Задължителни, 

подписани от 

Генералния 

директор 

Не се изисква 

Политическа 

подкрепа от  

Комисар/ите, 

Заместник 

председател /и 

Първи Заместник 

председател, в тясно 

сътрудничество с 

Кабинета на 

Председателя 

Комисар Генерален 

директор чрез 

одобряването 

на Плана за 

управление 

 

Комисар 

Изискване за 

Междуведомствена 

работна група 

Да (При 

Важни/чувствителни 

случаи се ръководи 

от Генералния 

секретариат) 

Не Да Не 

Условия за 

създаване на 

Междуведомствена 

работна група 

- Само ако има 

пълно вписване в 

Програмата за 

планиране; 

- Ако има 

положително 

становище на КРК 

по ОВ 

- Само ако има пълно вписване 

в Програмата за планиране; 

- Утвърждаване от Комисар/и 

Заместник председател и 

Първия Заместник председател 

 

- Утвърждаване от 

Комисар 
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PLANNING. GoPro и уебсайтът на планирания дневен ред същo предоставят полезна 

информация в това отношение. 

 

Глава III 

Насоки за оценка на въздействието 
Ключови изисквания  

• Оценките на въздействието трябва да съдържат логически обосновки, които 

свързват проблема (включително въпросите, отнасящи се до субсидиарността) с 

неговите основни двигатели, цели, както и набора от варианти на политиката за 

разрешаване на проблема. Те трябва да представят вероятните въздействия на 

вариантите, лицата които ще бъдат засегнати от тях и начинът по който те ще бъдат 

засегнати. 

• Заинтересованите страни трябва да предоставят обратна връзка на базата на 

Встъпителна оценка на въздействието, която описва проблема, въпросите свързани със 

субсидиарността, цели, варианти на политиката и първоначална преценка на 

съответните въздействия на тези варианти. 

• Интернет базирана обществена консултация за срок от 12 седмици, обхващаща 

всички основни елементи на оценката на въздействието като част от по-широка 

стратегия за консултация, насочена към съответните заинтересовани страни. 

• Оценките на въздействието трябва да сравняват вариантите на политиката въз 

основа на техните икономически, социални и екологични въздействия (количествено, 

доколкото е възможно), които да бъдат представени в Доклада с оценката на 

въздействието. 

• Определени елементи трябва да бъдат задължително включени в окончателния 

доклад с оценката на въздействието. Това са: (I) описание на екологичните, социалните 

и икономическите въздействия и изрично посочване дали някое от тях не се счита за 

значително; (II) ясно описание на това кой ще бъдат засегнат от инициативата и как; 

(III) въздействието върху МСП; (IV) въздействия върху конкурентоспособността; и (V) 

подробно описание на стратегията за консултации и получените резултати. 

• Проекто – докладът с ОВ трябва да бъде представен на Комитета за регулаторен 

контрол. Необходимо е положително становище от Комитета преди да може да 

стартира междуведомствена консултация. 

• Към докладът с ОВ трябва да има и 2 страници изчерпателно резюме с превод на 

всички езици. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Кой трябва да се запознае с тези насоки? 

Всички длъжностни лица, участващи в изготвянето на оценки на 

въздействието (ОВ) трябва да прочетат тези насоки, включително служителите и 

ръководителите, които са отговорни за осигуряване на качеството на оценките на 

въздействието във водещите генерални дирекции. 

По-подробни указания се съдържат и в "Инструментариума", който е приложение 

към настоящите насоки. Инструментариумът е предназначен за лицата, които участват 

пряко в изготвянето на различни елементи на оценката на въздействието. 

"Инструментите" съдържат важни указания относно специфични въпроси като 

например, кога една оценка на въздействието е необходима, как се установяват 

различните социални, екологични и икономически последици, включително спрямо 

МСП и конкурентоспособността, както и много други аспекти, методологични 

например, при изготвянето на оценки на въздействието. 
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Какво представлява оценка на въздействието и кога е необходима? 

Оценката на въздействието е свързана със събирането и анализирането на 

доказателства за подпомагане на процеса по разработването на политики. В този 

процес тя потвърждава наличието на проблем, посочва основните причини за него, 

преценява дали е необходимо действие на ЕС и анализира предимствата и 

недостатъците на възможните разрешения. 

Оценката на въздействието насърчава вземането на по-информирани 

решения и допринася за по-добро регулиране, което постига максимални ползи от 

политиките при минимални разходи, спазвайки принципите на субсидиарност и 

пропорционалност. Въпреки това, оценката на въздействието е само средство 

подпомагащо формулирането на политики и вземането на решения, без да ги 

замества. 

Оценката на въздействието е задължителна за предложения на 

Комисията, за които е вероятно да имат значителни икономически, социални 

или екологични последици. 

Ако са налице  горните условия, оценки на въздействието следва да се 

извършват за законодателни и незаконодателни предложения, както и за 

делегирани актове и мерки за изпълнение, като се вземе предвид принципа за 

пропорционалност на анализа. Когато горните условия не са налице не е необходима 

оценка на въздействието, независимо от естеството на предложението. 

 

Какви са процедурните стъпки? 

Дейността по ОВ се ръководи от Генералната/ите дирекция/ии, отговаряща/и за 

съответната  инициатива. Те  следва да установят възможно най-рано в процеса на 

планиране на политиката или на получаване на политическата подкрепа дали оценка 

на въздействието се изисква въз основа на Пътна карта. Ако се установи, че 

оценка на въздействието е необходима, Пътната карта трябва да бъде разработена 

и представена като Встъпителна оценка на въздействието. 

Встъпителната ОВ съдържа първоначалното описание на проблема и възможните 

варианти на политиката, заедно с преглед на различните планирани етапи при 

разработването на предложението, включително предвидената работа по оценката на 

въздействието и консултациите със заинтересованите страни. Ако ОВ няма да се 

извършва това трябва да се обясни в стандартната Пътна карта.  

Подготовката на оценката на въздействието включва следните основни стъпки: 

(1) Създаване на междуведомствена група, която направлява процеса и съвместно 

изготвя доклада с ОВ. За предложенията от Работната програма на Комисията (или 

други важни / чувствителни инициативи) междуведомствената група се създава и 

председателства от Генералния секретариат; 

(2) Финализиране на Встъпителната ОВ от междуведомствената група и 

публикуването й на уебсайта на Комисията позволява на заинтересованите страни да 

бъдат информирани и да предоставят обратна информация и данни във връзка с 

проблема, възможните варианти на политиката и техните възможни въздействие и 

съображения, свързани със субсидиарността; 

(3) Подготовка на стратегия за консултация от междуведомствената група 

включва провеждането на  задължителна интернет-базирана открита обществена 

консултация за 12 седмици. Стратегията за консултация следва да гарантира, че 

заинтересованите страни са поканени да дадат своите мнения по всички важни за 

оценка на въздействието въпроси; 

(4) Събиране и анализ на всички относими доказателства, включително данни, 

научни становища, други експертни мнения, принос на заинтересованите страни и 
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други; 

(5) Изготвяне на доклада с оценката на въздействието; 

(6) Внасяне на проекта на доклада с ОВ пред КРК за преглед на качеството, 

последвано от корекции да отразяване на неговите препоръки за подобрение; 

(7) При положително становище от КРК докладът се внася за междуведомствени 

консултации, заедно с придружаващото го предложение. 

Оценката на въздействието трябва да започне на възможно най-ранен етап от 

процеса на разработване на политики, който е обект на политическа подкрепа. 

Времето, необходимо за изготвяне на ОВ е различно за всеки отделен случай. Също не 

трябва да се забравя, че съществува тясна връзка с последващите оценявания или 

Проверките на актуалност на съществуващите политики и програми, чиито резултати 

трябва да бъдат готови, за да могат да добавят съдържание към ОВ относно едно ново 

предложение. По тази причина синхронизирането на двата процеса може да трябва да 

бъде внимателно планирано.  

Докладът с оценката на въздействието представя финалните резултати от 

оценката и придружава проектопредложението по време на процеса на вземане на 

решение от Комисията. Създаденият от нея Комитет за регулаторен контрол проверява 

качеството на всички проекти на доклади с ОВ и дава становища по тях. Изисква се 

положително становище от КРК преди по-нататъшната работа по едно предложение да 

може да продължи.  

След приемане, окончателният Доклад с ОВ се публикува и се предава на 

съвместните законодатели заедно с 2 страници изчерпателно резюме и одобреното 

предложение.  

 

2. КЛЮЧОВИТЕ ВЪПРОСИ И ПРИНЦИПИ НА ОЦЕНКАТА НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Оценката на въздействието е инструмент, който спомага за структурирането на 

становища и за провеждането на анализи, които информират разработването на 

политики. Тя не е просто списък със стъпки за отмятане. Не съществува и рецепта за 

перфектната ОВ. Имайки предвид разностранната природа на инициативите на 

Комисията, най-добрият начин за извършване на ОВ и представяне на резултатите е 

този съобразен с всеки отделен случай.   

Въпреки това, всички оценки на въздействието трябва да дават отговор на набор 

от ключови въпроси и да се подчиняват на определени принципи. Оценката на 

въздействието трябва да бъде обхватна, пропорционална, базирана на доказателства, 

отворена за вижданията на заинтересованите страни, безпристрастна, изготвена 

съвместно от всички заинтересувани служби на Комисията, интегрирана в цикъла на 

формулиране на политики, прозрачна и с високо качество. 

 Въпросите, на които една оценка на въздействието трябва да отговаря 

1. Какъв е проблемът и защо е проблем? 

2. Защо ЕС трябва да предприеме действие? 

3. Какво следва да се постигне? 

4. Какви са различните варианти за постигане на целите? 

5. Какви са техните икономически, социални и екологични въздействия и 

кого ще засегнат? 

6. Какво сочи сравнението между различните варианти по отношение на 

тяхната ефективност и ефикасност (ползи и разходи)? 

7. Как ще бъдат организирани мониторингът и последващото оценяване? 
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Процесът на намиране на отговори на тези въпроси е постоянно повтарящ 

се.  Процесът на оценка на въздействието трябва да започне от широкото определяне на 

проблема, целите и възможните разрешения, след което те да бъдат стеснени до най-

същественото. Въпросите също така са и взаимосвързани. Спазването на 

субсидиарността и пропорционалността, например, може да бъде напълно потвърдено, 

само след като целите са поставени и въздействията на алтернативните варианти са 

оценени. Ето няколко насоки относно процеса на ОВ:  

(1) Когато се избира фокуса и дълбочината на анализа, Оценката на въздействието 

трябва да се концентрира върху това, което е от значение за информирането на процеса 

на вземане на решения като се абстрахира от останалото. 

(2) Резултатите от всякакви относими оценявания на действащи политики следва 

да бъдат ползвани като отправна точка за оценката на въздействието. Експертизата на 

други служби в Комисията следва също така да бъде включена в оценката на 

въздействието, за да се разгледат и оценят правилно всички съществени въпроси. 

(3) Трябва да бъдат идентифицирани най-подходящите методи за събиране на 

данни и анализ на въздействията. Когато е необходимо, могат да бъдат възложени 

външни проучвания за допълнителна информация относно конкретни елементи. 

(4) Всяка стратегия за консултации трябва да бъде проектирана като се има 

предвид необходимостта от консултиране по всички ключови въпроси на оценка на 

въздействието. Докладът с оценка на въздействието трябва да допълни заключенията 

на анализа с вижданията на заинтересованите страни и да обясни наличието на 

съществени разлики. Докладът, обобщаващ резултатите от консултациите със 

заинтересованите страни следва да бъде интегриран в Доклада с ОВ като задължително 

приложение. 

(5) Навсякъде в доклада с ОВ, заключенията трябва да бъдат подкрепяни с 

доказателства (например данни, прогнози, научни открития) заедно с подходящи 

цитати и ако това не е възможно, трябва да се обясни защо. Вижданията на 

заинтересованите страни следва също да бъдат посочени. 

 

2.1. Въпрос 1: Какъв е проблемът и защо е проблем? 

Оценката на въздействието започва с установяване на наличието на проблем, 

идентифициране на това кой е засегнат, прогноза за мащаба на проблема, анализиране 

на причините и последиците и преценка на вероятността той да продължи да 

съществува в случай на (бъдеща) ненамеса чрез нова политики на ЕС. 

Отговорът на този въпрос трябва да даде на лицата, вземащи решенията 

информацията необходима, за да преценят дали има проблем, за разрешението на 

който действие чрез въвеждането на политики е оправдано. 

По-доброто регулиране означава регулиране, само когато такова е необходимо и е 

пропорционално. Предложенията за политики с високо качество се изграждат върху 

ясно дефиниран проблем и върху познаването на стоящите в неговата основа фактори и 

поведения (т.нар. „двигатели на проблема”). Първата стъпка на ОВ е: 1. да потвърди 

съществуването на проблем и да се идентифицират засегнатите страни; 2. да се 

прогнозира размерът на проблема и да анализират същинските причини и последици, 

свързани с него; 3. да се идентифицират измеренията за ЕС и да се прецени 

вероятността проблемът да продължи да съществува. Ключов принос към тази 

преценка биха имали вече правени последващи оценявания или Проверките за 

актуалност на съществуващите политики относими към същата област, както и 

мненията на заинтересованите страни.  

Един проблем може да бъде причинен от няколко фактора, като например 

наличието на пазарни провали, субективни пристрастия, несъвършенства на 
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регулирането или нуждата да се гарантира спазване на основните права. Той може вече 

да има негативни последици или просто да представлява риск от неблагоприятни 

последици. Изграждането на ясна представа за тези същински фактори като се използва 

съответно вътрешна или външна експертиза, включително научни становища е важна.   

Еднакво важно е да се изясни в анализа как хората, предприятията или други лица 

за засегнати от проблема: 

 До каква степен „проблемът“ оказва влияние върху тяхното ежедневие?

 Чие поведение трябва да се промени, за да се подобри ситуацията?

Намирането на отговор на тези въпроси гарантира, че анализът е конкретен, 

фокусиран, стои близо до проблемите на заинтересованите страни и дължи сметка за 

практическите последици на всяко предложение. 

Описанието на проблема в Доклада с ОВ трябва да бъде ясно и конкретно. То 

трябва да се фокусира върху проблемите, към чието разрешаване е насочено 

оценяваното предложение, като се избягват дълги представяния на общи въпроси и/или 

цели на Комисията в съответната област, в която действа политиката. 

 

2.2. Въпрос 2: Защо ЕС трябва да предприема действие? 

След като е потвърдено съществуването на проблема, неговият размер и причини, 

анализът на ОВ трябва да установи дали страните – членки могат самостоятелно да го 

разрешат в достатъчна степен и дали ЕС има компетентност да предприеме действия 

(т.е. правно основание), и дали Съюзът би бил в най-добра позиция за това. 

Отговорът на този въпрос трябва да даде на лицата, вземащи решенията 

информацията, необходима им за да преценят дали е необходимо приемането на 

политика на ниво ЕС. 

Фактът, че Съюзът има компетентността да се намеси в разрешаването на 

проблем (т.е. съществува правно основание за това), не означава автоматично, че ЕС се 

намира в най-добрата позиция за това. В сфери, които са извън неговата изключителна 

компетентност, Съюзът трябва да предприема действие в съответствие с принципа на 

субсидиарност , т.е. да се намеси само когато действията му ще бъдат по-ефективни от 

тези, предприети от страните - членки на централно, регионално или местно ниво.  

ОВ трябва да потвърди дали действията на ЕС в сфери извън неговата 

изключителна компетентност отговарят на принципа на субсидиарност. Това, обаче, не 

трябва да се приема за даденост и е важно да не се забравя, че съгласно Договора от 

Лисабон, спазването на принципа на субсидиарност се следи стриктно от другите 

институции на ЕС и от националните парламенти и че действията на Съюза могат да 

бъдат анулирани от Съда за неспазване на принципа. 

Когато се преценява дали принципът на субсидиарността е спазен или не, трябва 

да се разгледат следните ключови въпроси: дали разглежданият проблем има 

транснационални аспекти, които не могат адекватно да бъдат разрешени с действия на 

страните - членки и дали действията на ниво ЕС биха произвели повече ползи в 

сравнение с действията на ниво страни - членки според благодарение на техния мащаб 

или ефективност.  

Много е вероятно тази преценка да бъде един повтарящ се процес. 

Предварителните анализи във Встъпителната ОВ и в началото на процеса на ОВ трябва 

да изясняват правните основания да посочват дали продължаването на действията на 

ниво ЕС е разумно. Окончателното потвърждение за съответствие с принципа на 

субсидиаността би била възможна само след като е цялата относима информация е 

събрана и анализът на въздействията е приключен. Освен това, преценката дали едно 

предложение е пропорционално е ясно свързана с преценката на субсидиарност и с 

нуждата от постигане на съответствие между характера и интензитета на планираната 
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мярка и спецификите на идентифицирания проблем.  

Преценяването на субсидиарността задължително включва елементи на 

политическо решение, особено когато някое доказателство е неубедително и/или 

възгледите на заинтересованите страни се разминават. Следователно всички елементи 

трябва да бъдат представени по обективен начин в Доклада с ОВ, осигурявайки 

основата за една политическа преценка от Колегиума. Обобщаващите становища и  

стандартните аргументи следва да бъдат избягвани за сметка на солидните аргументи 

специфични за въпросите, които се анализират и обосновани с качествени и когато е 

възможно с количествени доказателства.  

 

 1.3. Въпрос 3: Какво трябва да се постигне? 

ОВ следва да зададе онова, което трябва да се постигне от политиката на ЕС.  

Целите на политиките трябва да бъдат ясно идентифицирани, включително нивото 

на амбициозност на политиките и критериите, по които различните варианти ще бъдат 

сравнявани и ще бъде оценяван успехът на всяко предложение или инициатива. 

За целите на прозрачността и отчетността, всяко предложение за политика на ЕС 

трябва да има ясни цели. Те трябва да помагат за: 

 Установяване на логическата верига между идентифицираните проблеми и 

обмисляните решения;

 Изясняване на връзката между конкретните цели на предложението и 

хоризонталните цели на ЕС, както и всякакви други възприети цели на политики в 

областта; 

 Подчертаване на всякакви компромиси между целите на политиките;

 Задаване на критериите за сравняване на различните варианти на политиките;

 Определяне на индикаторите за измерване на изпълнението и прогреса на 

заявените цели;

 Определяне на оперативна рамка за мониторинг и оценяване на приложената 

мярка за реализация на политиката.

Целите трябва да са определени така, че да са максимално близо до S.M.A.R.T.8 

порядъка.
 
Определянето на общи цели е важно за да може предлаганата инициатива да 

бъде поставена в общия контекст на политиките на Съюза и за да може в бъдеще да се 

оцени дали и как инициативата е допринесла. Все пак, Докладът с ОВ трябва да се 

фокусира върху представянето на по-конкретни и оперативни цели (за предпочитания 

вариант), които предложената инициатива се стреми да постигне. За незаконодателни 

предложения поначало е достатъчно да бъдат определени общите и конкретните цели, 

оставяйки определянето на по-детайлни оперативни цели на други следващи във 

времето инициативи.  

 

2.4. Въпрос 4: Кои са вариантите за постигане на целите? 

Има различни начини за постигане на целите на политиките. ОВ трябва да 

спомогне за вземането информирано решение относно това кой начин да бъде избран. 

За да се постигне това, трябва да се идентифицират и разгледат възможните варианти, с 

оглед на подбора на най-относимите от тях за бъдещ анализ и сравнение.  

В края на този процес, най-относимите варианти на политиките трябва да са 

идентифицирани за бъдещо изследване на етапа на анализа на въздействията. 

От съществено значение е провеждането на широки обсъждания на възможните 

                                                           
8 Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound - Конкретни, Измерими, Постижими, 

Относими и Времево обвързани 
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алтернативи, мислене извън стандартните рамки и отдаване на дължимото внимание на 

различните варианти. Това са едни от ключовите функции на процеса на ОВ. Когато те 

са извършени както трябва, това е може би най-цененият от външни заинтересовани 

страни компонент на ОВ. Когато не са направени както трябва, това става най-

критикуваният елемент, който значително снижава доверието на цялото начинание и 

намалява неговата полезност при вземането на политически решения.  

Запазването докрай на мислене, отворено за нови идеи е важно, дори когато 

анализът на ОВ, както често се случва, е започнал от една идея, виждане на 

заинтересована страна или политическо становище за това как едно предложение за 

политика може да изглежда. Често вече съществуваща зададена рамка на политиките в 

дадена анализирана област и това оказва влияние върху възможностите за избор на 

варианти за поведение, които са реално налични, но първоначалните идеи трябва да 

бъдат изчерпателно тествани в процеса на ОВ.   

От друга страна, съществуващите политики може да са се оказали недостатъчно 

ефективни за постигане на зададените цели, може да са о много скъпи, или вече не са 

способни да постигат тези цели. Освен това вижданията относно това коя е най-добрата 

политика обикновено се различават (както тези на отделните заинтересовани страни, 

така и на страните - членки, на лицата вземащи решенията, на службите на Комисията и 

експертите). В допълнение, солидна обосновка следва да бъде дадена за всеки вариант, 

който е бил отхвърлен по-рано.  

Това трябва да се направи чрез един повтарящ се процес: 

(1) Този процес започва с преценка на възможно най-широк кръг от 

алтернативни политики, както по отношение на съдържание, така и по отношение 

на инструменти за реализиране на политиките. Трябва да се обмислят  както 

регулаторни, така и нерегулаторни мерки за реализиране на политиките, включително 

такива които са по-малко или повече обвързващи, действия на национално ниво, на 

ниво Съюз или на международно ниво. Когато се идентифицират варианти водещият 

принцип следва да бъде дали и как определена мярка може да повлияе върху 

двигателите на проблема и да променят съответните поведения на адресатите на тези 

мерки по начин, който би довел до постигане на поставените цели. Докладът с ОВ 

следва да посочва наличието на ясна логика между проблемите, целите и планираните 

политики, които са обект на анализ. 

Когато се разработва вариантите на политиките трябва да се има предвид 

следното: 

 Вариантът, при който нищо не се променя (познат като „базисен“): „Базисният” 

сценарий винаги трябва да се разработва и използва като единица, спрямо която се 

сравняват алтернативните варианти. Като такъв, той трябва да отчита едновременно 

националните политики и тези на ниво ЕС и да отразява възможните развития на 

политики при липсата на ново действие на ниво ЕС. Той също така трябва да се опитва 

да предвиди съществени технологични или социални развития като например 

нарастващата роля на интернет и други информационни и комуникационни 

технологии; 

 Вариантът, предвиждащ подобряване на привеждането в изпълнение и 

прилагането на съществуващото законодателство или намаляването на обема и 

опростяването на съществуващото законодателство; 

 Вариантите, които вземат предвид нови технологични развития. Всички нови 

предложения трябва да са „цифрово и интернет готови“ и да могат да действат 

ефективно едновременно в дигиталния и реалния свят; 

 Алтернативни подходи на политики: това са различни по съдържание  политики 

или подходи за постигане на целта; 
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 Алтернативни инструменти на политиката: т.е. нерегулаторни алтернативи; 

саморегулиране или ко-регулиране9; решения, базирани на пазарни принципи, 

регулаторни алтернативи; международни стандарти10 и съчетание от такива; 

 Алтернативен обхват: например, дали принципът „Мисли първо за малките“ е 

бил взет предвид; дали микро - предприятия са изключени от обсега на 

законодателните предложения11. 

Варианти, които са били предложени от заинтересованите страни и/или такива 

които е вероятно да бъдат предложени по време на законодателния процес следва също 

да бъдат разгледани без да бъдат отхвърляни a priori онези от тях които са получили 

малка подкрепа или за които е налице сериозна съпротива. Ако такива варианти по 

изключение отхвърлени на по-ранен етап, това трябва да бъде ясно подчертано и 

съпроводено от солидна аргументация. 

(2) Преглед на предишни идентифицирани алтернативи на политики. В 

много от случаите ще бъде необходим кратък анализ за обосноваване на отхвърлянето 

на някои алтернативи (тези, които не са технически осъществими, не са юридически 

издържани, трудни са за прилагане, не спазват основните права или имат други 

неприемливи или непропорционални въздействия). Варианти, които видимо 

ограничават обхвата на вземането на решения на национално ниво за сметка на това 

което е необходимо за постигане в достатъчен обем на целите също следва да бъдат 

отхвърлени още в началото (тъй като чрез тях ще бъде нарушен принципът на 

пропорционалността.) 

(3) От вече разгледаните варианти, най-относимите трябва да бъдат запазени 

заедно с базисния вариант за по-нататъшно детайлно изследване.   

 Симулативните варианти от типа „сламен човек“ (т.е. видимо по-скъпите или 

по-малко ефективните алтернативи, служещи единствено, за да подчертаят ползите от 

предпочитания вариант) трябва да се избягват. Те не засилват аргументите за някой от 

предпочитаните варианти, а по-скоро подкопават достоверността на ОВ; 

 Ако се окаже трудно да бъдат идентифицирани минимум 2 надеждни варианта 

различни от базисния, следва да се положат допълнителни усилия като се помисли 

„извън рамките” (например като се разгледат всички варианти, които са били 

първоначално преценявани). Ако няма други варианти, фокусът на последващия анализ 

следва да бъде насочен към разглеждането на „подварианти” за някои отделни 

елементи на предложението или върху прегледа на различни подходи за реализиране на 

политиката; 

 След първата оценка на въздействията, може да се наложи връщане към 

„чертожната дъска“ и експериментиране с различни модификации на първоначалните 

алтернативи с цел тяхното подобряване. Това обикновено се случва, когато вариантите 

                                                           
9 Виж принципите за по-добро саморегулиране и ко-регулиране на: https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/principles-better-self-and-co-regulation-and-establishment-community-practice 

 
10 Докладът с ОВ трябва да преповтори причините за каквото и да е отклонение от международните 

стандарти – където те съществуват – както и за избора на регулиране с подобни цели в основни 

юрисдикции, винаги когато регулаторните различия може да имат значително негативно въздействие 

върху търговията и инвестиционните потоци. Възможните несъответствия със задълженията, поети в 

рамките на СТО или в международни споразумения, също трябва да бъдат обяснени 

 
11 Когато микропредприятията трябва да бъдат обхванати от законодателни предложения по причини 

свързани с обществения интерес, прибягването до адаптирани решения и по-леки режими ще се търси по 

отношение на всички форми на регулаторната тежест, включително, по-специално по отношение на 

административни изисквания - виж COM (2011) 803 окончателен "Адаптиране на законодателството на 

ЕС, за нуждите на микропредприятията". 
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не биха могли да постигнат целите по задоволителен начин или когато има вероятност 

те да доведат до непропорционални негативни ефекти (от всякакъв вид, например 

върху основните права, МСП, конкурентоспособността, търговските партньори, 

регионите, развиващите се страни и други). Един вариант не следва да бъде определян 

като второстепенен преди да бъдат разгледани възможните негови подобрения и/или 

смекчаващи мерки за облекчаване на неговите негативни въздействия.  

Докладът с ОВ не трябва да описва подробно този процес. Въпреки това обаче, 

той трябва да показва, че всички относими варианти са били обмислени, като са били 

взети предвид и вижданията на заинтересованите страни и да обяснява защо някои 

варианти са били отхвърлени без пълна оценка на техните въздействия. Достатъчно 

подробно описание на избраните алтернативни варианти следва да бъде представено. 

Особено солидна аргументация следва да бъде дадена, когато по изключение, само 

един вариант е бил избран за пълна оценка спрямо базисния.  

 

2.5. Въпрос 5: Какви са въздействията на различните варианти на политики 

и кой ще бъде засегнат? 

След като е установен наборът от варианти на политики, трябва да бъде 

извършена задълбочена оценка на техните икономически, социални и екологични 

въздействия и относно това кой ще бъде засегнат. 

В края на този процес, лицата, формулиращи политиката трябва да са наясно 

до каква степен различните варианти отговарят на поставените им цели, какви са 

ползите от тях, на каква цена, какви са последиците за различните заинтересовани 

страни и какъв е рискът от непредвидени последици. 

За да бъде в подкрепа на решенията относно политики, които осигуряват най-

добрия баланс между ползи и разходи, анализът в ОВ трябва да оценява всички 

предимства и недостатъци на запазени за пълна оценка варианти на политиката 

(„варианти”) спрямо базисния вариант. Още веднъж, най-добре е това да се направи 

чрез повтарящ се процес, който започва с широк поглед, който след това фокусира и 

задълбочава анализа на най-значимите въздействия, като остава и готовността за 

връщане обратно и подобряване на избраните до този етап варианти преди 

финализиране.  

Използването на вътрешна и външна експертиза, съчетано с мненията на 

заинтересованите страни, е от голяма полза при анализа на въздействията. Стратегията 

за консултации, всякакви външни изследвания и работата на Междуведомствените 

работни групи трябва да бъдат организирани по начин, който позволява отделните 

виждания да се съберат на едно място и резултатите да се тестват от гледна точка на 

всички елементи на анализа на въздействията.  

 

2.5.1. Идентифициране на всички потенциални въздействия на вариантите. 

За всички запазени за по-нататъшен анализ въздействия, ОВ трябва да уточни как 

те ще се справят с идентифицираните проблеми и ще постигнат целите на политиката. 

За се направи това е необходимо първо да се идентифицират промените, които ще 

настъпят за засегнатите вследствие на съответното предложение и особено за онези, 

които ще трябва да се съобразят с нови законови изисквания, за тези, които ще трябва 

да ги изпълнят и приложат и онези, които ще бъдат евентуалните крайни ползватели на 

предложението: 

 Какви действия и стъпки ще трябва да предприемат засегнатите страни (да 

спазят или за да им се наложи спазването на новите изисквания на закона)?;

 Ще бъдат ли те реално предприети (баланс между разходите за спазване и 

разходите на публичните власти, които осигуряват спазването на изискванията)?;
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 Това ще позволи ли да се постигнат целите?

Намирането на отговор на тези въпроси в самото начало на анализа е важно, за да 

се гарантира, че формалните технически параметри на оценката на въздействията 

остават актуални и тясно свързани с практическите последици от различните варианти 

на политиката. 

Отговорите на тези въпроси също така биха посочили как различните варианти 

биха могли да предизвикат различни промени и по този биха имали различни видове 

въздействия. В обхвата на преценката следва да бъде поставена широка гама от 

възможни въздействия в икономическата, социалната и екологичната област на 

действие на политиката като се отиде отвъд най-очевидните последици на предлаганата 

политика. Всички потенциално важни въздействия трябва да бъдат идентифицирани, 

независимо от това дали всяко от тях ще може да бъде оценени обект на прецизна 

оценка. Важно е да не се "пропусне" значително въздействие, тъй като това може да 

повлияе при цялостното сравняване на вариантите или да разколебае позициите на 

предложението на по-късен етап.  

Оценките на въздействието трябва по-специално да разгледат въздействието на 

различните варианти върху основните права, когато такава оценка е приложима и да 

разгледат потенциалната опасност от измами в контекста на програмите за разходи. 

Потенциално важните косвени въздействия също трябва да бъдат разгледат, 

такива са положителните или отрицателни последствия, които са случайни спрямо 

основната цел на инициативата (като тези, произтичащи от увеличаване на натрупаните 

разходи, понесени от една от страните, уклончиво поведение от страна на тези, които 

трябва да се спазят новите изисквания, или положителните вторични разпространения 

на въздействия от един засегнат сектор към друг). 

Трябва да бъдат идентифицирани както положителните (т.е. ползите), така и 

отрицателните въздействия (т.е. разходите или неблагоприятните екологични и 

социални въздействия). Положителното въздействие за една страна може да бъде 

отрицателно за друга. Ето защо е важно ясно да се определи кой ще бъде конкретно 

засегнат от всяко от въздействията. 

Също така, вероятно е един вариант на политика да изисква въвеждането на 

дадена IT система или мрежа за автоматизиране на бизнес процеси, публикуване и 

обмен на информация, предоставяне на онлайн услуги чрез уеб-базирани портали и т.н. 

Това означава, че въздействието, свързано с прилагането на нови или адаптирането на 

съществуващите Информационни комуникационни технологични (ИКТ) решения 

трябва да бъде взето предвид. Възможността за повторно използване на това, което 

вече съществува  вместо "да се открива топлата вода" не бива да се пренебрегва. Може 

да се наложи извършването на "цифров скрининг" или на бъдещ анализ на ИКТ 

въздействията (виж инструмента за ИКТ въздействията в инструментариума за по-

добро регулиране).  

В края на този анализ, всички потенциални въздействия - положителни или 

отрицателни - трябва да бъдат набелязани според очакванията за тяхната величина и 

вероятност и според конкретните страни, които ще бъдат засегнати. Следните 

класификации могат да бъдат използвани при описанието на идентифицирани 

въздействия: 

 В широк план: икономически, социални и екологични.

 В конкретен план, например: увеличаване (или намаляване) на разходите за 

изпълнение на новите изисквания, това са тези разходи, направени от съответните 

страни (предприятия, граждани и други), за да се съобразят с новите законови 

изисквания, техните под-групи (административна тежест, разходите за труд; разходи за 

оборудване и т.н.) и разходите за администриране и прилагане на промените, направени 
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от компетентните органи; повишаване (или намаляване) на пазарната ефективност, 

конкурентоспособността и иновациите; въздействия върху здравето, качеството на 

околната среда, борбата с изменението на климата, нивата на образование и обучение, 

основните права, заетостта и уменията, социалното включване, бедността и други;

 Връзка основното предложение: преките въздействия са тези, които са пряко 

следствие от дадена мярка на политиката. Непреките (или вторични) въздействия 

възникват в резултат на промените в поведението, предизвикани от преките 

въздействия и често засягат трети лица и могат да бъдат също толкова важни, колкото 

преките въздействия.

 Засегнатите страни, групи или региони: бизнес предприятитя с различните им 

размери (МСП или други), гражданите, работниците, обучаващите се, потребителите, 

публичните администрации, участниците от трети държави, развиващите се страни, 

различните територии и региони (по-слабо развитите или проспериращите региони, 

градове, селски райони, гранични региони, чужди територии и т.н.);

 Честота и сигурност: дългосрочни/краткосрочни, еднократни, повтарящи се; 

сигурни или вероятни (рискове).

По принцип всички изброени по-горе класификации са полезни, но всеки анализ 

трябва да използва категориите, които са най-подходящи за разглежданото 

предложение. Важно е винаги Докладът с ОВ да бъде прозрачен относно избора на 

методология за оценка на въздействията и да представя ключовите причини за този 

избор, особено в случаите когато са използвани нестандартни подходи. 

 

2.5.2. Подбор на значимите въздействия. 

Изборът на въздействия, които да бъдат отделени за по-задълбочено оценяване, 

трябва да бъде ясно обоснован като се вземат предвид: 

 Очакванията за техните цялостни величини; 

 Значението за конкретните заинтересовани страни (предприятията и по-

специално малките и средните предприятия, търговските партньори, икономическите 

сектори, потребителите, учащите се, работниците, публичните администрации, 

регионите, развиващите се страни и т.н.);

 Важността им за хоризонталните цели и политики на Комисията.

Очакваната значимост на въздействията следва да се оценява от гледна точка на 

промените, които биха настъпили в сравнение с базисния вариант. При извършването 

на подбора, следва да се спазва принципът за пропорционалност на анализа. Важно е и 

това да не се изпуска нищо, което е от значение за вземане на политически решения. 

При избора трябва да се има предвид мнението на заинтересованите страни и 

експертизата в съответната област, включително в рамките на Междуведомствената 

група. 

 

2.5.3. Оценка на най-значимите въздействия 

Всички относими въздействия следва да бъдат оценени количествено, ако е 

възможно12 и качествено. По същия начин, когато е възможно, въздействията трябва да 

бъдат оценявани в пари. 

При количествената оценка, следва да се избягва фалшивата точност и да се дават 

диапазони, допълнени от качествен анализ. В много случаи, количественият подход 

разчита на поредица от допускания. Те трябва да бъдат ясно представени. Всеки път, 

                                                           
12 Т.е. ако те позволяват да бъдат количествено определени чрез надеждна методология и ако съществува 

необходимата информация и тя може да бъде събрана срещу пропорционални за оценяваната политика 

разходи. 



 24 

когато едно допускане е особено важно или несигурно, трябва да се използва анализ на 

чувствителността, за да се провери дали когато то се променя, това би довело до 

значително по-различни резултати13. 

Има няколко метода за количествено представяне на въздействията и като 

цялостен методологичен подход, като специфични техники за отделните видове 

въздействия. За всеки случай трябва да се използва най-подходящият метод. Изборът 

на метод следва да бъде ясно обоснован и обяснен в Доклада с ОВ. 

Не съществува общоприет най-подходящ метод, който може да се прилага за 

всички възможни инициативи на Комисията. Съществува, обаче, задължението да се 

направи най-разумният избор на методология с оглед на спецификите на конкретния 

случай, наличието на данни, както и изискването за извършване на пропорционален 

анализ. Във всички случаи, сложността на методологията не е извинение за 

непредставянето на практическите последици от различните варианти за засегнатите 

страни. 

Освен това фактът, че може да е невъзможно да се представят в парично 

изражение или количествено някои въздействия не означава, че те не следва да се 

вземат под внимание. Всички значителни въздействия следва да бъдат анализирани, 

независимо от естеството на избраната методология за това. 

Когато количественият анализ не е възможен или пропорционален, въздействията 

следва да се оценяват качествено. Качественият анализ също така трябва да бъде 

задълбочен и цялостен, с акцент върху практическите последици за засегнатите страни. 

Що се отнася до количествените оценки, важните основни допускания трябва да бъдат 

представени. Заключенията трябва да разчитат на съществуващата теория и 

доказателства14, включително на нагледни примери, като едновременно с това се 

позовават на вижданията на заинтересованите страни. Те трябва да са в рамките на 

съществуващите ограничения и да правят ясно разграничение между факти, експертни 

мнения и гледни точки на заинтересованите страни. Ако не може да бъде даден широк 

спектър от величини, следва да бъде представена качествена обосновка на това защо се 

счита за вероятно, че един вариант има по-големи (или малки) въздействия от друг.  

В случай на даден едновременно количествен и качествен анализ, е важно да се не 

се забравя, че: 

 Промените трябва да бъдат оценени в сравнение с базисния сценарий. 

Обикновено, те се развиват с течение на времето (например в резултат на действието на 

съществуващите политики). Следователно, промените не трябва просто да се определят 

в сравнение с настоящата ситуация, а да се посочи как тя би се развила при 

невъвеждане на новата планирана инициатива;

 Често различните въздействия се проявят по различно време (като разходите, 

често, се правят в началото, а и ползите се появяват по-късно). Това трябва да бъде 

отразено в оценката, като по възможност се предвиди обезценяване на прогнозните 

стойности дадени в пари, когато такива съществуват.

 Въздействията трябва да бъдат оценени от гледна точка на обществото като 

цяло, въпреки че разпределителните ефекти и кумулативните тежести за отделните 

страни следва също да бъдат оценени пропорционално и взети предвид. Всеки път, 

когато се представят съвкупните въздействия, трябва да сме сигурни, че не е допуснато 

двойното отчитане (например предприятия, които прехвърлят тежестта на увеличените 

                                                           
13 В този случай трябва да бъде представен набор от последици или ясно определени граници вместо 

точни резултати. 
14 Например, по отношение на подсекторите на целевия сектор или на държави-членки, за които са 

налице данни и надеждни анализи. 
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разходи върху  цените на потребителски или публичните органи, които налагат такси за 

покриване на разходите за привеждане в изпълнение на ново законодателство). 

Оценката на въздействията на ниво ЕС може да се окаже особено 

предизвикателство. Първо, данните за целия ЕС може да не са налични или сравними. 

На второ място, окончателните въздействия често зависят от избора на държавите - 

членки на етапа на изпълнението (или на бъдещи делегирани актове и актове за 

изпълнение). Следователно, често е трудно да се дадат точни прогнозни оценки на 

етапа на изготвяне на предложението от Комисията, дори и по отношение на преките 

въздействия каквито са разходите за привеждане в действие и разходите за прилагане. 

Въпреки това, "известните неизвестни" не бива да се оставят настрани при анализа. 

Напротив, те трябва да бъдат лесни за възприемане. В случай на липса на данни или 

при съществуването на колебания, качествената оценка трябва да се укрепи (например 

чрез на теоретични подходи) като бъдем достатъчно прозрачни относно въздействието, 

което тези колебания могат да имат при сравнението на вариантите. 

В края на този анализ, трябва да има изградено стабилно разбиране относно 

степента, в която всеки от вариантите постига целите, при какви ползи и разходи 

представени сумарно и за съответните засегнати страни. Потенциално 

непропорционалните въздействия (например в областта на основните права, малките и 

средни предприятия, конкурентоспособността, конкретни общности, здравето и 

безопасността на работниците, заетостта, бедността, регионите или държавите - членки, 

развиващите се страни и т.н.) трябва да бъдат идентифицирани заедно с всички 

значителни рискове от нежелани последици. Това помага при сравняването на 

вариантите по отношение на тяхната съгласуваност с хоризонталните цели на ЕС, както 

и за установяване на възможни мерки за облекчаване на въздействията спрямо дадени 

засегнати страни за всеки от предпочитаните варианти. 

Докладът с ОВ трябва да обобщи резултатите от анализа на въздействията по 

разбираем начин. Той трябва ясно и прозрачно да посочва всички ограничения 

(например свързани с наличието на данни или методология) и рискове от нежелани 

последици. По-техническите аспекти на оценката са важни, но окончателните 

конкретни въздействия за хората, предприятията или публичните администрации и ако 

по възможност социалното или географското разпределение на тези въздействия, 

трябва да бъдат дадени най-отпред в анализа и Доклада с ОВ. Съвкупните разходи и 

ползите трябва да бъдат ясно разграничени от разпределените въздействия и 

трансферите. Направеният избор по отношение на въздействията и аналитичните 

методи трябва да бъдат ясно обосновани в приложенията. Следва да бъдат посочени  

източници на данни, а основните допускания трябва да бъдат илюстрирани при всяко 

количествено представяне. 

 

2.6. Въпрос 6: Как се сравняват вариантите? 

Въз основа на оценката на различните въздействия и тяхното 

разпространение върху засегнатите страни, ОВ трябва да сравни различните 

варианти по отношение на тяхната ефективност, ефикасност и съгласуваност, както 

и тяхното съответствие с принципа на пропорционалността. 

В края на този процес ОВ следва да представи съответната информация за  

лицата, формулиращи политиките, за да направят своя избор и когато е възможно, 

да предложи предпочитан вариант. 

След като оцени вероятните икономически, социални и екологични въздействия, 

както и тяхното разпространение върху заинтересовани страни, анализът от ОВ трябва 

да обобщи резултатите в ясно сравнение на вариантите. Това следва да улесни 

идентифицирането на предпочитания вариант. 
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Анализът на разходите и ползите, анализът на разходите за ефективност, анализът 

на разходите за изпълнение и многофакторният анализ са най-често използваните 

методи, използвани за това. Изборът на един (или комбинация от повече) зависи от 

няколко фактора, включително от броя и характера на въздействията и целите, 

степента, до която ползите и разходите могат да бъдат представени парично (или 

количествено), както и евентуалните проблеми свързани с разпределителните ефекти. 

Не е необходимо ОВ да идентифицира един предпочитан вариант, но тя трябва се 

опита обективно да сравни вариантите по еднакви критерии, като: 

  Степента, в която различните варианти ще постигнат целите (ефективност);

 Ползите срещу разходите (ефикасност)15;

 Съгласуваността на всеки от вариантите с основополагащите цели на 

политиките на ЕС (съгласуваност).

Съответствието на вариантите с принципа на пропорционалността и по-специално 

на някой от предпочитаните варианти, следва също да бъде разгледано, като се 

отговори на няколко допълнителни въпроси, като: 

 Дали вариантът предвижда нещо повече от необходимото за постигане на 

целите в достатъчна степен?;

 Дали обхватът на варианта е ограничен до онези аспекти, които държавите -

членки не могат да постигнат в достатъчна степен самостоятелно и Съюзът може да се 

справи по-добре?;

 Дали разходите за Съюза, националните правителства, регионалните или 

местните власти, икономическите субекти или гражданите, са сведени до минимум, за 

да бъде постигната целта?;

 Дали формата на действие (изборът на инструмент) е възможно най-опростен и 

съответства на постигането на целите в достатъчна степен на ефективното прилагане?

 При сравняването на вариантите, при основния анализ и правенето на 

хипотезите следва да се има предвид: че надеждността на сравнението трябва да бъде 

потвърдена, чувствителностите и ограниченията в анализа трябва да се подчертаят, 

компромисите между зададените цели и колебанията, които могат значително да 

повлияят на резултата от сравнението следва да бъдат посочени. 

Докладът с ОВ трябва да представи резултатите от това сравнение по разбираем 

начин, например в обобщена таблица, която видимо следва от направения анализ. 

Когато не е посочен предпочитан вариант, това трябва ясно да се подчертае. Когато 

Оценката на въздействието стигне до заключението, че няма предложение, което е 

оправдано, това трябва да бъде отразено в Доклада с ОВ, който въпреки това следва да 

бъде публикуван. 

 

2.7. Въпрос 7: Как ще бъдат наблюдавани и оценявани действителните 

въздействия? 

Като се има предвид целият цикъл на формиране на политики, ОВ трябва да 

предвиди правила относно мониторинга и последващото оценяване, за да може да 

се проследи дали мерките, чрез които се реализира политиката действително 

постигат желаните резултати и да се набави информация за всички бъдещи 

промени на политиките. 

В края на този процес, лицата вземащи решенията относно политиките трябва 

да знаят как политиката ще бъде наблюдавана и оценява, което да позволи бъдещи 

промени на политиките, когато това е необходимо 

                                                           
15 Алтернативно степента в която целите могат да бъдат постигнати на дадена цена, известно още като 

ефективност на разходите. 
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Лицата формулиращи политиките и заинтересованите страни трябва да могат да 

проверяват дали прилагането на политиките е „на мястото си”, т.е. става по правилния 

начин, както и степента, до която те постигат своите цели, при какви разходи и ползи. 

За да се постигне това, следва да се започне от изграждането на ясна представа за това 

как трябва да изглежда ситуацията в бъдеще, ако инициативата е успешна. Какво и за 

кого ще бъде различно след няколко години на прилагане? Как всичко това може да 

бъде установено? 

Реалните резултати може да се различават от тези, които са прогнозирани или 

желани, независимо от качеството на ОВ и предложената инициатива. Въпреки това, 

когато една политика не постига своите цели, или разходите и отрицателните 

въздействия са по-значителни, отколкото се очаква, важно е да се разбере дали това се 

дължи на неочаквани външни фактори, проблеми в съдържанието на политиката, 

изменения, въведени по време на законодателен процес (ако е приложимо) или на лошо 

изпълнение. 

Правилата относно мониторинга и оценяването (включително определянето на 

списъка от показатели), предоставя ценна информация в това отношение. Оценката на 

въздействието трябва да посочи тези правила. Ключови показатели следва да бъдат 

определяни за всяка основна цел на политиката във връзка с предпочитания вариант, 

когато съществува такъв. Когато не е представен предпочитан вариант в Доклада с ОВ, 

мониторингът и показателите следва да се отнасят до конкретните цели на 

инициативата. 

Показателите трябва да позволяват измерване на това до каква степен целите на 

политиката са постигнати (както и потенциалните отрицателни въздействия). 

Залагането на показатели относно транспонирането, изпълнението и прилагането на 

политиката в държавите - членки също биха били полезни. 

Основните данни трябва да бъдат лесни за намиране, разходите за тяхното 

събиране пропорционални на мащаба на оценяваната политика. Ако липсата на данни е 

значителен проблем за Оценката на въздействието, Докладът с ОВ следва да очертае 

как този проблем ще бъде разрешен при бъдещото оценяване на политиката. 

Според правилата за оценяване на Комисията, всички нейни дейности трябва да 

бъдат редовно оценявани. За програмите за разходи оценяването е задължително 

(включително относно мерките за борба с измамите), както и за много други 

инструменти на политики, които съдържат клаузи за преразглеждане. Когато има 

изискване за такова преразглеждане, то следва да се основава на оценяването на цялата 

действаща рамка на политиката. Оценяванията трябва да бъдат обявени и описани 

предварително, с ясно посочване на времето, основния фокус и целта, кой ще отговаря 

за извършването им и към кого ще бъдат насочени резултатите от тях. 

Докладът с ОВ трябва да очертава ключовите показатели, отнасящи се до 

оперативните цели и основните разпоредби за мониторинг и оценяване на 

предпочетения вариант (включително всякакви относими аспекти на събирането на 

данни). 

 

3. Обобщаване на всичко дотук: Докладът с оценка на въздействието 

Докладът с оценка на въздействието следва да обобщи и представи окончателните 

резултати от анализа включен в ОВ. Приложения  трябва да бъдат използвани за по-

подробните и технически части от анализа. Докладът трябва да бъде представен като 

Работен документ на службите на Комисията. 

Както вече стана ясно, Докладът с ОВ не е самата Оценка на въздействието. 

Оценката на въздействието е един повтарящ се процес, подпомагащ разработването на 
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предложенията за политики. Докладът с ОВ е документ, чрез който се съобщават 

резултатите от този процес на лицата формулиращи политиките с цел информиране на 

техните решения, за да се представят доказателствената база, на основата на която 

Комисията е взела дадено решение. 

Докладът с ОВ трябва да бъде прозрачен, обективен и балансиран. 

Докато анализът в ОВ може да е сложен, Докладът ОВ следва да бъде написан за 

обикновени читатели без експертни. В повечето случаи, основният доклад е от около 30 

- 40 страници текст, придружен от приложенията за по-подробни технически части на 

анализа. 

Читателят трябва да може лесно да разбере какъв е проблемът, на който се търси 

решение, защо действия на ниво ЕС са подходящи, какви са плюсовете и минусите на 

различните начини на действие и кои ще бъде засегнатите страни. Вижданията на 

заинтересованите страни и въпросът как те са били взети предвид, следва да бъдат 

прозрачно посочвани навсякъде, където е уместно в Доклада с ОВ. Всички външни 

материали, които са използвани (проучвания, доклади, научни открития и други) следва 

да бъдат систематично посочени със съответни препратки. 

Някои елементи трябва задължително да бъдат включени в окончателния Доклад 

с ОВ. Те са: (I) описание на екологичните, социалните и икономическите въздействия и 

ясно посочване дали някое от тях не се счита за значително; (II) ясно описание на това 

кой ще бъде засегнат от инициативата и как; (III) въздействия върху МСП; (IV) 

въздействия върху конкурентоспособността; и (V) подробно описание на стратегията за 

консултации и резултатите, получени от тях. 

За да се даде възможност за лесен преглед на основните констатации от Оценката 

на въздействието, изчерпателно резюме от максимум 2 страници следва също да бъде 

изготвено. То трябва да бъде представено като отделен Работен документ на службите 

на Комисията и да бъде преведено на всички езици на ЕС. 

 

4. От оценката на въздействието до създаването на политики 

Процесът на ОВ би следвало да доведе до идентифицирането на един (или 

повече) предпочитани варианти. При разработването на предложението е полезно 

да се направи двойна проверка по няколко ключови въпроси, за да се гарантира, че 

окончателното предложение, във връзка с което е изготвена ОВ е подходящо за 

постигане на целта и съответства на принципи за с по-добро регулиране. 

Лицата, формулиращи политиките трябва да направят кръстосана проверка, 

за да се уверят че окончателното предложение ще допринесе за актуалност и 

адекватност на регулирането в ЕС. 

Полезно е предпочитаният вариант да бъде тестван за актуалност и адекватност 

на въвежданото с него регулиране в края на процеса. Това не е необходимо, когато 

Оценката на въздействието показва, че не е необходимо (по-нататъшно) действие под 

формата на нова политика от страна на ЕС. Обратното, това следва да се прави винаги, 

когато е избран вариант, който предвижда приемането на ново законодателство. 

Проверката за актуалност и адекватност на регулирането, свързано с приемането 

на дадено предложение изисква отговор на въпроси, някои от които вече са били 

засегнати по време на процеса на Оценка на въздействието: 

 Отговоря ли напълно проектът на (нормативния) акт на принципа за 

субсидиарност?;

 Пропорционално ли е предложението?;

 Предложението съответства ли на Хартата на основните права?;

 Дали проектите конкретните разпоредби са колкото е възможно по-прости? 

Чрез тях избегнати ли са излишни отклонения от международните стандарти, 
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действащи в съответната област на регулирането? Могат ли те да станат по-лесни за 

прилагане?

 Приложен ли е принципът "Мисли първо за малките!"? Може ли 

микропредприятията да бъдат изключени от обхвата на инициативата и ако не, защо?;

 Правните разпоредби вземат ли предвид предизвикателствата и 

възможностите, свързани с развитието на информационните и комуникационните 

технологии (т.е. опростено наблюдение и представяне на информация)?;

 Без да засяга генералното постигане на целите, има ли възможност да се 

променят някои от законовите разпоредби, така че да се намалят:

 Очакваните разходи за първоначално спазване на новите изисквания за МСП и 

всяка друга заинтересована страна;

 Всякакви отрицателни въздействия върху секторната конкурентоспособност на 

ЕС; 

 Всякакви потенциални отрицателни въздействия върху международната 

търговия, развиващите се страни и други;

 Въздействие върху човешките права в държава – партньор, във връзка с нейни 

задължения, произтичащи от международни договори (за предложения с трансгранично 

измерение);

 Всяко друго въздействие (включително социално, екологично или такова 

спрямо конкретни групи, териториални области, държави - членки, иновации и т.н.).

 Без да се влияе върху общата стойност на разходите свързани с предложението, 

има ли възможности за промяна на някои от предложените законови разпоредби, чрез 

която може да се повиши ефективността и съгласуваността с общите цели на Съюза на 

предложените текстове?

За законодателните инициативи, политическата преценка на Комисията относно 

окончателното предложение се съдържа в Обяснителния меморандум, в който се 

описва как предложението съответства на субсидиарността, пропорционалността и 

принципите за по-добро регулиране. След като комисията одобри разглежданото 

предложение за политика, ОВ се предава на Европейския парламент и на Съвета, които 

обсъждат нейното съдържание и качество. Европейският парламент и Съветът са се 

ангажирали да представят допълнителни анализи в подкрепа на всякакви съществени 

изменения, които те предлагат към първоначалното предложение.  

 

Глава IV 

Насоки за изготвяне на предложения, прилагане и 

транспониране 
Ключови изисквания 

• Плановете за изпълнение (Работните документи на службите) трябва да придружават 

предложенията за основните директиви и да описват предизвикателствата за 

прилагането и съответните действия за подкрепа, които да бъдат приети от Комисията 

• Добре е да се използват вече приети ръководства и насоки, за да бъдат разработени 

правни текстове и обяснителни меморандуми с високо кочество. Необходимостта от 

обяснителните документи, съпътстващи с основните директиви, трябва да бъде 

обоснована в предложението. 

• Следва да бъде извършвана оценка на спазването на директивите на ЕС, която 

протича на два етапа: (1) своевременна и систематична проверка дали държавите -

членки са транспонирали правото на Съюза; (2) своевременна и систематична проверка 

за съответствието на националните мерки по транспониране със съответното 
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законодателство на Съюза. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Кой трябва да прочете тези насоки? 
Всички длъжностни лица, участващи в подготовката на предложения и тяхното 

последващо привеждане в изпълнение и прилагане трябва да прочетат тези насоки. 

 

Защо доброто изпълнение е важно ? 

Ефективното прилагане на правото на ЕС е от съществено значение, ако 

Европейският съюз иска да постига целите на своите политики. Въпреки че държавите 

- членки носят отговорността за навременното и точно транспониране на директивите, 

както и за правилното прилагане на правото на ЕС, Комисията трябва да наблюдава 

тези техни усилия и да гарантира, че тяхното законодателство съответства на правото 

на Съюза. Комисията има три важни роли: 

Първо, ролята която тя има по време на подготовката на всяка нова инициатива, 

когато въпроси и проблеми, които могат да възникнат при привеждането в изпълнение 

и прилагането на новите мерки следва да бъдат взети предвид. На второ място, 

Комисията следва да разработи добре структурирани правни текстове с високо 

качество, които са лесни за разбиране и прилагане. Трето, Комисията следва да 

разполага с цялостна и изчерпателна информация относно привеждането в изпълнение 

и прилагането на новото законодателство в държавите - членки. Тя следва задълбочено 

да изследва националните мерки за прилагане, за да гарантира, че законодателствата на 

държавите - членки са изцяло съобразени с правото на Съюза. 

Следващите по-долу текстове целят да подпомогнат службите при изследването 

на аспектите свързани с изпълнението, когато изготвят нови предложения и да ги 

улеснят при намирането на начини за проверка на изпълнението на правото на ЕС. Тази 

глава допълва и следващата глава от насоките, която разглежда въпросите свързани с 

това как се наблюдават прилагането и ефектите от политиките на Съюза. 

 

2. ПРЕДВИЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО И 

УЛЕСНЯВАНЕ НА ТРАНСПОНИРАНЕ: ПЛАНОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Доброто изпълнение започва с добрата оценка на въздействието и консултации 

със заинтересованите страни. За всеки вариант за политика, анализът следва изрично да 

обсъжда всякакви ясно идентифицирани проблеми или въпроси, които могат да се 

появят при неговото привеждане в изпълнение и прилагане от държавите - членки, от 

други местни или регионални органи или от институции, отговарящи за 

администрирането. Ключовият проблем е в това да се направи оценка на баланса между 

усилията на тези, които ще бъдат преките адресати на регулирането или които ще бъдат 

длъжни да се съобразят с новото предложение и усилията на публичните органи, които 

ще отговарят за администрирането на предложението по отношение на разходите и 

другите ресурси. Анализът трябва да е базиран върху оценяване, чрез което могат да се 

идентифицират проблеми в изпълнението, свързани с вече съществуващото 

законодателство. 

 

 

 

Таблица 1. Разходи, свързани с регулирането срещу Разходи за публичните 

органи, свързани привеждането в действие 

• Правните норми трябва да се наблюдават и администрират, за да бъдат 
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ефективни. В зависимост от избрания вариант на политиката, администрирането може 

да бъде много евтино или много скъпо за държавните органи. 

• Отмяната на задължения за бизнеса за информиране относно мерките за 

здравословни и безопасни условия на труд не премахва изискването за контрол на 

здравето и безопасността на работното място. Тя е по-вероятно да доведе до повече 

задължения за наблюдение и контрол от страна на публичните власти; 

• Ограниченията на скоростта, администрирани чрез налагане на санкции от 

полицейски служители, ще са много по-скъпи, от използването на централизирани 

камери за скорост (водещи до еднократни капиталови разходи и текущи разходи за 

поддръжка и централизирано издаване на документи за глоби);  

• Позволяването на воденето на частни дела за вреди от нарушения на 

антитръстовите правила създава по-голям обем работа за съдебната система (и 

възможност за задръстване с дела) и разходи, като тежестта се поема от публичните 

власти. 

 

Успоредно с това, стратегията за консултации следва да гарантира, че те са 

насочени към мненията на тези власти, които в крайна сметка ще бъдат отговорни за 

ефективното прилагане на предложението, както и свързаните с него дейности по 

администриране. Това ще гарантира, че натрупаният опит и експертиза, свързани с 

изпълнението са налични и са включени като елемент от предложението. 

Комисията следва също така да подкрепя държавите - членки в усилията им за 

транспониране и прилагане, като подготвя планове за прилагане за определени 

директиви и регламенти. Изготвянето на план за изпълнение има за цел улесняването 

на навременното и ефективно прилагане на правото, като напълно се осъзнава, че 

отговорността за това е върху държавите - членки. 

 

Кога има нужда от план за изпълнение? 
Планове за изпълнение трябва да се изготвят тогава, когато привеждането в 

действие и спазването на конкретния нормативен акт, поради своя характер или 

сложност, може да бъде подпомогнато или улеснено чрез спомагателни мерки. 

Плановете за изпълнение обикновено се изискват за рамковите директиви; 

директиви с голям обхват, съдържащи голям брой правни задължения; директиви, 

насочени към пълно хармонизиране на политиките в дадена област, както и директиви, 

които имат значително въздействие или такива, които водят да изменение на различни 

клонове на националния правов ред.  

Обратното, планове за изпълнение, обикновено не се изискват за директиви с 

ограничен обхват или които имат силно технически характер, такива, които не изискват 

мерки за транспониране, директиви, които съдържат само едно или ограничен брой 

правни задължения и директиви които изменят само едно или много ограничен кръг от 

правни задължения в действаща директива. 

Що се отнася до регламентите, плановете за прилагане са препоръчителни в 

случаи, когато изискванията за изпълнение са подобни на тези на директивите и 

подпомагащите мерки за улесняване на прилагането от държавите – членки биха били 

от полза. Генералните дирекции отговарят за установяването на това дали са 

необходими планове за изпълнение за законодателство, отнасящо се до конкретни 

сектори на регулиране. 

 

Междуведомствени консултации според плана за изпълнение 

Изготвянето на план за изпълнение трябва да бъде посочено в Програмата за 

планиране преди да стартира междуведомствената консултация. Ако не е предвиден 
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план за изпълнение, това трябва да бъде обосновано в общата Програма за планиране. 

Генералният секретариат проверява и ако е необходимо обсъжда дадената обосновка. 

Планът за изпълнение трябва да бъде изготвен във формата на работен документ, 

приложен към предложението, за което ще се провежда междуведомствена 

консултация, който да служи като основа за обсъжданията в институциите. Ако 

предложението се измени значително в рамките на законодателния процес, планът за 

изпълнение трябва да бъде актуализиран. Повече насоки за това са дадени в 

инструментариума. 

 

Какво трябва да съдържа един план за изпълнение? 

Изготвянето на плана за изпълнение трябва да започне с оценка на 

предизвикателствата, пред които държавите - членки ще се изправят при прилагането 

на законодателството. Въз основа на оценката, в плана за изпълнение трябва да бъдат 

посочени различните видове подкрепа, която службите на Комисията ще предоставят 

на държавите - членки, за да ги подпомогнат при прилагането на законодателството. 

Планът трябва също така да определи правилата за мониторинг, целящи гарантиране на 

наличието на солидна база данни и други доказателства за проследяване на напредъка и 

за отчитане на напредъка на избраната мярка. Образец на подобен план е представен в 

инструментариума. 

 

3. ПО-ДОБРО РАЗРАБОТВАНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

Законодателството на Съюза трябва да разработено по начин, който да гарантира, 

че то адекватно отразява намерението на законодателя и че може да постигне своята 

регулаторна цел. Спазването на изискванията за разработване на законодателството 

играе важна роля за постигането на целите на правната сигурност. Ако 

законодателството е ясно, то може да се прилага ефективно, гражданите и 

икономическите субекти ще познават своите права и задължения и съдилищата ще 

могат да ги прилагат. 

 

Къде могат да се намерят правила за разработване на законодателство? 

Значението на доброто законодателстване от много години е признато от 

различните институции. Междуинституционалните споразумения за качеството на 

разработването на законодателството и за използването на техники за кодификация и 

преработване днес представляват един утвърден общ подход. 

Общото практическо ръководство за съставянето на законодателните текстове на 

Европейския съюз16, се основава на предварително съгласувани и одобрени принципи. 

В допълнение, Отделът, отговарящ за качеството на законодателство в Правната 

служба на Комисията е разработил Помощен пакет за разработващи законодателство, 

който предлага насоки, стъпка по стъпка, как да се изготвят нормативни актове и се 

основава на Общото практическо ръководство.  

Той дори предлага полезни връзки и примерни формулировки. На практика, ако 

разработваният проект е с високо качество, по-малко вероятно е той да бъде променен 

по-нататък в рамките на законодателната процедура. 

Помощният пакет за разработващите законодателство обхваща единствено 

нормативния акт и не се занимава с други свързани документи като например Оценката 

на въздействието или Обяснителния меморандум. Помощният пакет е интегриран в 

Образец на нормативен акт (LegisWrite), но е достъпен и като самостоятелен документ. 

 

                                                           
16 http://eur-lex.europa.eu/content/techleg/KB0213228BGN.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/content/techleg/KB0213228BGN.pdf
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Таблица 1. Как се подготвя нормативен акт с добро качество - няколко 

важни стъпки 

• Използва се правилният Образец на нормативен акт, когато са разработва 

нормативен акт; 

• Спазват се правилата на Общото практическо ръководство за съставянето на 

законодателните текстове на Европейския съюз, когато имавъпроси за това какво 

следва да бъде съдържанието на дадена разпоредба; 

• Може да се наложи разработеният текст да бъде преведен на други езици; 

• Проверка, че използваните препратки са точни. 

 

Какво представлява техниката Преработване? 

Преработването е инструмент за опростяване на законодателството на Съюза. 

Това е техника, която позволява да се измени по-ранен акт (който от своя страна може 

да е бил вече е изменен), като едновременно новите изменения се кодифицират с 

действащите разпоредби на предишния акт. Това води до нов нормативен акт, който 

включва, както изменените, така и непроменените разпоредби от стария акт. Новият 

нормативен акт заменя по-ранния, който се отменя. 

Преработването на законодателни актове се подчинява на специални правила, 

предвидени в Междуинституционалното споразумение относно по-структурираното 

използване на техниката за преработване на нормативни актове. Споразумението 

определя "правилата на играта", в случаите целта е едновременно да се запази правото 

на инициатива на Комисията и правото на законодателя да прави изменения в 

предложението на Комисията в процеса по преработване. 

Винаги следва да се търси мнението на Правната служба, когато трябва да се 

определи дали преработването е уместно за даден случай. По-специално Отделът, 

отговарящ за качеството на законодателство може да предложи насоки и практическа 

помощ и следва да бъде потърсен на ранен етап.  

 

Какво представлява Кодификацията? 
Кодификацията обединява всички разпоредби на съществуващ нормативен акт и 

всички негови изменения в нов нормативен акт, заменяйки досега съществуващия акт, 

който се отменя. Тя е уредена в Междуинституционалното споразумение за ускорен 

метод на работа при официална кодификация на законодателни текстове. 

Кодификацията,  която се осъществява през целия законодателен процес, не 

следва да се бърка с неофициалната консолидация, извършена от Службата за 

публикации, която води до текстове, които нямат правнообвързваща сила. 

Кодификацията се извършва въз основа на инициативите, предприети в 

сътрудничество между Правната служба и отговорните Генерални дирекции, където 

Правната служба има качеството на водеща Генерална дирекция. Така Правната служба 

отговаря за подготовката на предложението за кодификация и за проследяване на 

последиците процедурата, която води до приемането на новия кодифициран акт. 

Отличителна черта на кодификацията е, че за разлика от преработването, при нея не се 

правят никакви съществени промени в предишния акт. 

 

Други въпроси, които трябва да се имат предвид при изготвяне на 

предложения за законодателство 

Комисията е поела ангажимента да използва общи дати за влизане в сила на 

регламенти и решения на ЕС, които засягат бизнеса като цяло. Предложенията за 

Решения, Регламенти и делегирани регламенти следва да предвиждат, когато е 

възможно, дата за влизане в сила 1 януари или 1 юли на дадена година, за да се улеснят 
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действията на засегнатите страни. 

Клаузи за залязване могат да се използват, за да не се допуска оставането в сила 

на остарели и загубили значението си правни разпоредби. Те прекратяват или отменят 

действието на няколко или всички разпоредби на даден нормативен акт считано от 

настъпването на определена дата, освен ако не бъдат предприети по-нататъшни 

законодателни действия за удължаване на действието на тези разпоредби. В този 

смисъл, те могат да бъдат използвани като показател за насочване на оценката върху 

продължаващата нужда от наличното законодателство и могат да бъдат от особено 

значение, когато се прието "спешно" законодателство, например, в отговор на 

определена криза, неочакван проблем и други.  
 

Таблица 2.  Пример за клаузи за залязване 

Агенцията на ЕС за информационна сигурност първоначално е създадена с 

времево ограничен мандат. 

Законодателните предложения следва също така да предвиждат кога, как и на 

какво основание законодателството ще подлежи на бъдещо оценяване. Следващата 

глава описва как правилата относно мониторинга следва да бъдат предвиждани още на 

етапа на проектиране на нова инициатива с цел подпомагане на оценяването. 

 

Обяснителният меморандум 
Целта на обяснителния меморандум е да обясни предложението на Комисията. 

Той е задължителен за всички законодателни предложения и за незаконодателните 

предложения, които следва да бъдат приети от Съвета или от Европейския парламент и 

Съвета. Той се разпространява и сред останалите институции заедно с предложението и 

е общодостъпен за публиката. Обяснителният меморандум, обаче, не се публикува в 

Официален вестник и не е част от акта. 

Обяснителният меморандум служи за комуникиране на следните въпроси, които 

са важни за Програмата за по-добро регулиране на Комисията: 

• Правно основание: обяснение относно правното основание за предложението. 

Когато има няколко възможни варианта, чрез обективни критерии се обосновава избора 

на предлагания вариант. 

• Субсидиарност (за неизключителна компетентност): обяснение относно 

измерението на проблема за Съюза. Включва описание защо целите на предложението 

не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите - членки (тест за 

необходимост). Включва и обяснение защо действие на ниво ЕС, поради своя обхват 

или ефекти, би създало очевидни ползи в сравнение с действие на равнище държава -

членка (тест за ефективност). 

• Пропорционалност: обяснение относно обхвата на предложението и защо то 

се счита за пропорционално (т.е. не излиза извън това, което е необходимо за постигане 

на целите). Включва и обяснение за избора на инструмент и защо точно избраният вид 

акт се счита за най-подходящ за постигане на целта . 

• Обобщение на резултатите от вече правени последващи Оценявания 

/Проверки за актуалност и изясняване на връзката им набелязания проблем, чието 

разрешение са цели с предложението. 

• Описание на резултатите от проведените консултации със заинтересованите 

страни, включително конкретни мнения на респонденти и как те са били взето предвид 

в предложението. 

• Кратко резюме относно външната експертиза, на която Комисията е 

разчитала (подход, обхват, получени и използвани мнения, публично достъпна 

информация). 
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• Оценка на въздействието: 

• Когато инициативата не е съпроводена от оценка на въздействието, следва 

да се обяснят причините за това с препратки към съответната Пътна карта и 

Инструментариума. 

• В допълнение, трябва да се даде обосновка, когато оценката на 

въздействието не е получила положително становище от Комитета за регулаторен 

контрол. 

• Обяснение относно алтернативните политики, които са били разгледани, 

какво сочи сравнението между тях и защо окончателното предложение е било избрано 

за предпочитания вариант на политиката. 

• Описание на основните икономически, социални и екологични въздействия 

на предпочетения вариант, кой ще бъде засегнат и как; 

• Когато окончателното предложение за политика се отклонява от 

вариантите, разгледани от оценката на въздействието, следва да се пояснят вероятните 

последици от такава промяна. 

 

• Актуалност на регулирането и опростяване:  
• Посочване в количествени прогнозни стойности, където е възможно, на 

степента, в която предложението би допринесло за намаляване на регулаторната тежест 

или за опростяване на съществуващата правна рамка. 

• Изясняване дали и как предложението предвижда освобождаване на 

микропредприятията от въвежданите нормативни изисквания (и причините, ако не се 

предлага освобождаване) или дали чрез него се осигурява по-лек регулаторен режим за 

МСП като цяло, включително как то води до минимизиране на разходите за  спазване 

на новите изисквания от МСП. 

• Възможните отрицателни въздействия върху секторната 

конкурентоспособност на ЕС или международната търговия следва също да бъдат 

посочени; 

• Обяснение относно това как предложението е "дигитално и интернет 

готово", така че да е подходящо както за цифровия, така и за и реалния свят (виж 

инструмента за ИКТ въздействия в Инструментариума за по-добро регулиране). 

 

• Планове за изпълнение, мониторинг, оценяване и ред за отчитане: 

препратка към плана за изпълнение, предвиждащ избраната мярка за реализация на 

политиката включително и към избраната рамка за мониторинг, оценяване и отчитане, 

която да бъде приложена, за да подпомогне изпълнението, прилагането и отчитането на 

прогреса на предложението. 

Обяснителни документи (за директиви): обяснение, ако предложението изисква 

Обяснителни документи относно транспонирането и защо. 

 

4. ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПРАВОТО НА ЕС И МЕРКИТЕ ЗА 

ТРАНСПОНИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ: ОБЯСНИТЕЛНИ 

ДОКУМЕНТИ17 

Защо е важно да се направи връзка между правото на ЕС и националните 

мерки за транспониране ? 

Комисията е пазител на Договорите. Това означава, че тя трябва да следи за 

прилагането на правото на ЕС и да може да идентифицира ясно връзката между 

                                                           
17 Тези насоки заместват насоките, дадени в Бележките от 20/12/2011 (Ares(2011) 1386838. 



 36 

мерките на държавите - членки  и законодателството на ЕС. 

Европейските институции са постигнали съгласие в поредица от съвместни 

политически декларации, които посочват как Комисията може да получава информация 

относно транспонирането на директивите. Държавите - членки се задължават към 

уведомлението относно мерките за транспониране да прилагат като съпътстващи 

предложението един или повече документи, наричани "обяснителни документи", които 

могат да бъдат под формата на таблици за съответствие или други подобни, които 

изпълняват същата функция. Комисията трябва първо да обоснове необходимостта и 

пропорционалността от предоставянето на такива документи за всеки отделен случай 

при представяне на предложенията си. 

 

Кога се счита за оправдано да се изискват обяснителните документи? 

Водещата служба на Комисията следва да обосновава исканията за обяснителни 

документи. Ключовият въпрос е дали документът е необходим на Комисията, за да 

изпълни своята задача да следи за транспонирането на директивите. 

Комисията следва да прецени следното: 

• Сложността на разглежданата директива - колкото по-сложна е тя, толкова по-

вероятно е да има нужда от обяснителен документ; 

• Сложността на областта попадаща в обхвата на директивата, от гледна точка на 

нейното транспониране в правовия ред на държавите - членки; 

• Възможността искането да води до налагането на допълнителна 

административна тежест - искането пропорционално ли е на подготвяната 

законодателна инициатива? 

Комисията трябва да бъде сигурна, че документът е от съществено значение, за да 

може тя да изпълни своята задача да следи прилагането на правото на Съюза. За да се 

улесни тази оценка, службите на Комисията следва да разгледат няколко неща. 

Обяснителните документи обикновено не трябва да се изискват, ако 

уведомлението за транспониране на отделна мярка е достатъчно ясно и конкретно. Това 

обикновено се прилага при: 

• Директиви, които съдържат само едно или много ограничен брой правни 

задължения; 

• Директиви, изменящи само едно или много ограничен брой правни задължения 

в действаща директива; 

• Директиви, касаещи ясно ограничени и слабо регулирани сфери на национално 

равнище. 

От друга страна, обяснителни документи обикновено са необходими за: 

• Рамкови директиви; 

• Директиви с голям обхват, съдържащи голям брой правни задължения; 

• Директиви, насочени към пълно хармонизиране на политиките в дадена сфера; 

• Директиви, които имат значително въздействие или такива водещи до 

значително изменение на различни клонове на националния правов ред. 

Следва да се отбележи, че Комисията е поела ангажимент спрямо Европейския 

парламент да обосновава всички случаи, в които няма да иска обяснителни документи 

(в случаи различни от исканията, съдържащи се в политическите декларации). Въпреки 

че тези обосновки могат да са по-кратки от онези, изискващи се в обяснителните 

документи, те също трябва да се основават на съображенията, описани по-горе. 

 

Обосновка относно обяснителните документи в предложенията на 

Комисията 

За всички нови предложения за директиви, включително за делегираните актове, 
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следва да бъде изготвена обосновка като част от обяснителния меморандум. 

В случаите, когато службите предлагат да се поискат обяснителни документи, 

трябва да бъдат включени стандартни текстове директно в предложената директива, в 

следния смисъл: 

"В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите -

членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011г., 

държавите - членки се задължават в обосновани случаи да прилагат към 

съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, 

обясняващи връзката между компонентите на директивата и съответстващите им 

части от националните инструменти за транспониране." 

За всички директиви, които следва да бъдат приети чрез решение по комитология, 

обосновка относно обяснителните документи следва да бъде предоставена устно на 

държавите - членки по време на обсъжданията на съответната комисия (това може да се 

отрази в обобщения протокол от заседанието на тази комисия). 

 

5. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Оценка на спазването18 
Комисията е поела ангажимента да извършва по-систематичен мониторинг на 

изпълнението на директивите. Тя прави това, наред с всичко останало и чрез 

извършването на оценка на спазването по отношение  на транспонирането и на 

постигнатото съответствие с изискванията на правото на ЕС. Оценката на спазването е 

двустепенна: 

Първо, службите извършват проверка за транспониране, като оценяват статуса 

на транспониране на съответната директива. Ако директивите не са напълно 

транспонирани, те предлагат стартиране на процедура за нарушение, съгласно член 258 

от ДФЕС или когато става въпрос за законодателна директива в съответствие с член 

260 (3) от ДФЕС. 

След като проверката за транспониране приключи и след като евентуално 

последвалите процедури за нарушение поради неизпълнение на изискването за 

комуникиране на мерките за транспониране са приключат, веднага започва втората 

фаза - проверката за съответствие. Възможно е тя да бъде извършена и по отношение 

на части от директивата, които вече са били транспонирани напълно. Тази проверка е 

насочена към получаване на ясна картина за съответствието на законодателството на 

държавата - членка с директивата. 

 

Мониторинг на прилагането 

Доброто изпълнение включва и мониторинг на прилагането на законодателството 

на място. Целта е чрез него да се гарантира, че въведените в действие мерки на 

политиката постигат това, което е било предвидено и да се набави информация така, че 

да могат да бъдат предприети коригиращи действия, ако те постигат зададените им 

цели или ако са настъпили нежелани последици и т.н. 

Комисията може да реши, че за предпочитане е използването на "по-мек" 

инструмент на политика вместо чисто законодателния подход (като е възможна и 

комбинация между двата). Това може да включва доброволни споразумения или други 

форми на саморегулиране или корегулиране, които са описани по-подробно в 

инструментариума относно инструментите на политиките. В такива случаи ще е 

необходим мониторинг и на представянето на тези инструменти по отношение на 

принципите на политиките или законодателството, на които те се основават, 

                                                           
18 Терминът обхваща проверките за транспониране и съответствие 
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ангажиментите, поети от отделните страни, както и на целите на инициативата. 

Следващата глава разглежда по-подробно мониторинга на ефектите, свързани с 

дадена интервенция, които се проявяват във времето. 

 

 

Глава V 

Насоки за мониторинг 
Ключови изисквания 

• Гарантиране на възможността да се направи оценка на успеваемостта на дадена 

инициатива като се избягват ненужни или дублиращи се искания за представяне или 

събиране данни и информация. 

• Наличие на оценка на въздействието, която определя правилата за бъдещ 

мониторинг и оценяване и идентифицира наличните данни и нуждата от събиране на 

други данни. 

• Установяване на правила за мониторинг и показатели, които биха генерирали 

необходимата информация за последващо оценяване на успеваемостта на 

интервенцията при минимални разходи за събиране на данни. 

• Гарантиране, че предварително начертаните правила за мониторинг в оценката 

на въздействието се актуализират и отразява финалното предложение, представено от 

Комисията и това, което е било окончателно прието от законодателя. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Кой трябва да се запознае с тези насоки? 

Всички служители, участващи в изготвянето на оценки на въздействието и  

свързани с тях предложения на Комисията, както и Планове за изпълнение, 

следва да се запознаят с тези насоки, включително служители и ръководители, които 

са отговорни за осигуряване на качеството на системите за мониторинг въведени от 

водещите Главни дирекции. Насоките са препоръчителни и за тези, които участват в 

Стратегическото планиране и Програмния цикъл и по-специално тези, които подготвят 

Планове за управление, както и тези, които участват в последващите оценявания, за да  

се запознаят с това как се създава системата за мониторинг. 

Тази глава е концентрирана върху мониторинга по време на прилагането на 

интервенция на място. По-подробни указания са дадени в "Инструментариума", който е 

приложен към настоящите насоки. 

 

Какво е мониторинг и кога се изисква неговото извършване? 
Мониторингът набавя доказателства относно действията и въздействията на 

интервенцията с течение на времето по един продължителен и систематичен начин. 

Системата за мониторинг, поначало е необходима и интегрална част от По-доброто 

регулиране и спомага за: 

 Определяне дали дадена политика се прилага на практика, според очакванията 

за това;

 Разрешаване на всякакви проблеми с изпълнението на дадена интервенция и/или

 Определяне дали са необходими допълнителни действия, за да се гарантира, че 

интервенцията може да постига поставените й цели.

Добрият мониторинг дава фактически данни за подобряване на качеството на 

бъдещото оценяване и оценка на въздействието. Той осигурява последователни във 

времето данни, които при нормални обстоятелства биха били по-надеждни при 

обясняването на дадено поведение, отколкото действията по еднократно събиране на 
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данни. Правилата относно мониторинга (и оценяването) следва да бъдат първо 

посочени в оценката на въздействието и коригирани, ако е необходимо, след 

приемането на интервенцията от страна на съвместния законодател на Съюза. 

Това би позволило по-ефикасно събиране на доказателства да бъде включено в 

самата интервенция и би създало възможност за максимално използване на 

съществуващите източници на данни, като по този начин се постигне минимизиране 

разходите за тези, които участват в предоставянето, събирането, съхранението и 

разпространението на доказателства. 
По принцип, част от оценяването следва да оцени и адекватността на въведената 

система за мониторинг. 

 

2. КЛЮЧОВИТЕ ВЪПРОСИ И ПРИНЦИПИ НА МОНИТОРИНГА 

Мониторингът трябва да изследва целите на интервенцията и въпроса какви 

доказателства следва да бъдат събрани, за да могат да се проследят напредъкът и 

успеваемостта й. Това е свързано с разгадаване, както на логиката на интервенцията, 

така и на това как събраните доказателства ще бъдат използвани. Внимание трябва да 

се отдели и на честотата и подходите за събиране на доказателства, на различните 

източници на доказателства, като се взема предвид това, което е налично и разходите за 

различните участващи страни. Това води до поредица от въпроси. 

 

Ключовите въпроси, на които системата за мониторинг трябва да отговори 
 

1 Какви доказателства трябва да бъдат събрани? 

 

2 Кога и как трябва да се събират доказателства? 

 

3 Кой ще събере доказателствата и от кого? 

 

При отговора на тези въпроси трябва да бъдат спазвани следните водещи 

принципи. 

 

Водещи принципи 
Изчерпателност: системата за мониторинг, която се въвежда, трябва да обхваща 

целите на интервенцията. Макар че може вече да е бил извършен мониторинг на високо 

ниво на ключови показатели, свързани с общите цели, може да се окаже необходимо да 

бъдат установени нови правила за мониторинг относно конкретните и оперативните 

цели. Въпреки че системите за мониторинг поначало събират обективни (фактически, 

количествени) доказателства, възможно е също така да се въведе мониторинг относно 

субективните  доказателства (такива базирани на отделни становища или качествени 

описания) като например периодични изследвания на общественото мнение и 

проучвания. 

Пропорционалност: системата, която е въведена, трябва да отразява различните 

степени на значителност, с които се свързват отделните аспекти на интервенцията. 

Събирането на доказателства винаги е на определена цена и трябва да се обърне 

внимание на въпроса доколко е налице нужда за всяко отделно (ново) изискване  за 

мониторинг, което се обмисля. 

Намаляване до минимум на припокриването: ЕС, държавите - членки, 

агенциите и международните организации събират всякакви доказателства. Важно е да 

се знае какво вече е налице и кога и как то е било събрано. Това би трябвало да 

спомогне да се избегне дублирането и създаването на ненужни тежести при събирането 
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на данни и да позволи фокусът да бъде поставен върху пропуските, които трябва да 

бъдат попълнени. 

Своевременност: Въпреки, че системата за мониторинг следва да бъде 

установена възможно най-скоро след като интервенцията е одобрена, това не означава, 

че всички доказателства трябва да бъдат събирани единствено от този момент нататък. 

Не всички доказателства трябва да бъдат събрани по едно и също време - понякога е 

по-добре да се събират доказателства в момента, в който те се появят, в други случаи 

това може да бъде направено по-късно. Също трябва да се има предвид и това кога 

доказателствата ще бъдат използвани - различни правни изисквания може да са 

определящи не само при решаването на въпроса какви доказателства са необходими, но 

и кога те да бъдат събрани. 

Достъпност: по принцип, всички събрани доказателства следва да са публично 

достъпни за широката общественост. Освен ако данните не включват поверителни 

елементи, се препоръчва те да се предоставят чрез портала на ЕС Отворени данни19, 

който осигурява единна точка за достъп до все по-голям кръг от данни, създадени от 

институциите и други органи на Европейския съюз. Тази информация има значителен 

потенциал не само да спомогне за увеличаването на прозрачността, но чрез нейната 

повторна употреба, да създаде нови продукти и да повиши ефикасността на 

администрациите. Улесняването на достъпа до публични данни също ще насърчи 

участието на гражданите в процеса на създаване на политики. 

Както бе споменато по-горе, мониторингът играе ключова роля при 

осигуряването на част от базата с доказателства. Добрият мониторинг е особено важен 

за оценяването, което не може да бъде реализирано по задоволителен начин без 

съответната информация/доказателства, чрез които се оценява успеваемостта на 

интервенцията. 

 

Ранно планиране на потребностите от данни 
Обмислянето на въпроса относно необходимите доказателства на ранен етап от 

оценката на въздействието (или от разработването на политиките) има редица 

предимства: 

 Оптимално нужните доказателства могат да бъдат идентифицирани по-лесно, 

което увеличава шансовете те да са налични през целия цикъл на съществуване на  

политиките;

 Тези нужди могат да бъдат предвидени като част от съдържанието на самата 

интервенция, така че доказателствата да се събират рутинно и по този начин 

разходите/въздействията за тези, които ги набавят и обработват могат да бъдат ясно 

оценени;

 Информация относно базисните линии и противоречащите си данни могат да 

бъдат събрани.

Въпреки това, финалните правила могат да бъдат определени само след като 

съдържанието на интервенцията е ясно, т.е. след нейното приемане от Законодателя. 

 

2.1. Въпрос 1: Какви доказателства трябва да бъдат събрани? 

Трябва да се обърне внимание на въпроса какви доказателства следва да бъдат 

събрани, за да се направи надеждно и последователно измерване по отношение на 

целите на дадена интервенция. 

 

                                                           
19 http://open-data.europa.eu/en/data/ 
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Добрата система за мониторинг следва да обхваща всички аспекти на 

изпълнението и прилагането на интервенцията 

Първата стъпка в определянето на система за мониторинг е внимателното 

осмисляне на целите на интервенция и на изискванията за отчитане на тяхното 

постигане, които са били определени. Различните отчети съдържат различни видове 

доказателства, обслужват различни цели, което по-специално зависи от това кога във 

времето като етап от цикъла на формиране на политики те са били изготвени. 

Във връзка с оценяването, доказателства могат да бъдат събрани и да спомогнат 

да се оцени: 

• Дали логиката на интервенция, която стои в основата на първоначалната 

инициатива остава валидна и на етапа на извършване на оценката на въздействието; 

• Дали предвидените стъпки или ключови етапи, които следва да се осъществят за 

постигане на целите на политиките, са изпълнени успешно или дали постигнатият 

напредък в постигането на конкретните цели е според предварително планирания; 

• Броят и характеристиките на онези, които могат да бъдат засегнати от дадена 

интервенция - тази информация би била полезна и за бъдещите стратегии за 

консултации със заинтересованите страни; 

• Разходите и ползите за обществото. Това би могло да включва широк обхват от 

лица, като се започне от отделни заинтересовани страни и се стигне до специфични 

групи от заинтересовани лица кат публични органи, предприятия по сектори, 

неправителствени организации и други; 

• По-широките въздействия на интервенцията. 

 

Таблица 1. Отчети за изпълнение. Оценяване 

Отчетите за изпълнението поначало са съсредоточени върху мерки за изпълнение 

възприети от държавите - членки. Те често имат по-широк обхват, отколкото чистите 

доклади по спазването на правните изисквания, но въпреки това се градят върху вече 

правени проверки за съответствие и спазване. Те не представляват пълно оценяване тъй 

като не разглеждат въпроса как и защо интервенцията е действала. Те описват 

състоянието на нещата въз основа на ограничени данни от мониторинг и представят 

информация относно напредъка по предварително одобрени графици или цели. 

В някои случаи изискването за изготвяне на отчети за изпълнение може да е те да 

са повтарящи се (обикновено за 3 - 5 г.). Въпреки това, трябва да се имат предвид и 

предимствата на пълното оценяване на мярката, пред получаването на следващ 

(ограничен) отчет за изпълнението. 

 

2.2. Въпрос 2: Кога и как трябва да се съберат доказателства? 

След като веднъж стане ясно какви доказателства са необходими, трябва да се 

вземат предвид времето и процесът на тяхното събиране. 

 

 

 

За да се създаде една добра система за мониторинг трябва да се демонстрира 

ясна връзка между цели и показатели, като се имат предвид необходимостта от 

събиране на необходимите нови доказателства във времето, за да се спазят 

изискванията за отчитане. 

Важно е да се знае какво и кога вече е събрано, за да се избегне търсенето на едни 

и същи данни по няколко пъти или създаването на нови тежести с търсенето на 

допълнителни данни, когато съществуващите обхващат в по-широк план същата 

област. 
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Изискванията за мониторинг/отчитане поначало могат да създадат 

административни тежести, които следва да бъдат свеждани само до това, което е 

абсолютно необходимо. Умното използване на технологиите може да намали разходите 

- електронното набиране от първоизточника е по-евтино, отколкото периодичните  

издания или проучвания. В по-дългосрочен план, структурираните системи за 

мониторинг могат да бъдат по-ефикасни, отколкото еднократните процеси и да 

осигуряват информация и относно тенденциите. 

За всяка инициатива следва да се проверяват съществуващите инструменти, 

системи, практики, стандарти и други, за да се определи какво може да бъде използвано 

повторно - за да се избегне „откриването на топлата вода” или разработването на нови 

системи за всяка област, в която действат на политики. Доколкото е възможно всички 

тези системи и решения трябва да бъдат „отворени”, т.е. да благоприятстват 

използването на отворени стандарти и на отворени данни. 

Времето за събиране на нужните доказателства следва да бъде разчетено спрямо 

напредъка в изпълнението на интервенцията и изискванията за отчитане. Желаният 

резултат от въвеждането на политиката може да не се осъществи в продължение на 

много години и това трябва да бъде отразено в правилата относно мониторинга. Когато 

е необходимо твърде много време, за да бъде установен крайният резултат от 

политиките, или когато това се окаже невъзможно, може да се прибегне да се 

измерване по междинни или приблизителни резултати. Това отново следва да се 

определи в началото при разработването на инициативата. 

Внимателното планиране на бъдещото събиране на данни е важно също така за  

гарантиране, че евентуални етични въпроси или такива от личен характер, са 

идентифицирани и са били взети предвид в пълна степен, че разходите за предоставяне 

на данните са представени по прозрачен начин и че правила за гарантиране на 

качеството на данните, съхранението и разпространението им са предвидени. 

 

Индикатори 
Добра система за мониторинг свързва целите със съответните на тях индикатори. 

−  Индикатори за продукти: те са свързани с постигането на конкретни 

резултати от предложението като например нова база данни за проследяване на 

резултатите от мониторинга или въведен нов стандарт на Европейския комитет по 

стандартизация и други. 

− Индикатори за резултати: Те се отнасят до непосредствените последици от 

предложението със специално внимание към преките адресати. 

− Индикатори за въздействие: Те се свързват с целените резултати от 

предложението от гледна точка на въздействието върху общата икономика или 

обществото, извън тези, които са пряко засегнати от предложението. 

Общият инструмент за мониторинга и показателите определя по-подробно как да 

бъдат определени целите и показатели, които се свързват с фазите на оценка на 

въздействието и оценяването от цикъла по формиране на политики. 

Всеки индикатор трябва да бъде ясно дефиниран. Дори и малките разлики при 

дефинирането могат да имат съществени последици, както върху точността и 

надеждността на данните, така и спрямо за разходите за тяхното събиране. Ясното 

дефиниране, включително на мерната единица, е особено важно, тъй като данните 

трябва да бъдат обобщавани на ниво ЕС. Обобщаването на данни също може да бъде 

проблемно, ако не е представено ясно дефинирането или ако показателите не се 

изчисляват на логически последователна основа. 

Честотата на измерванията е от значение за общите разходи за събиране на 

данни. Що се отнася до източниците на данни - винаги е препоръчително, доколкото е 
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възможно, да се използват съществуващите източници, за да се намалят разходите. 

Базисната линия позволява да се оцени постигнатият напредък. Ако не знаем от 

къде сме започнали, не можем да кажем какъв напредък е постигнат. Преследвани 

резултати невинаги се посочват за  всяка инициатива, но ако такива са посочени, 

трябва да е определен и краен срок за тяхното постигане, заедно с конкретна стойност в 

цифри. 

 

Таблица 1: Индикатори 

 

Индикатор Дефиниране 

Мерна  

единица 

Източник 

на данни 

Честота на 

измерване 

Базисна  

линия 

Целен 

резултат 

       

       

       

       

       

 

 

2.3. Въпрос 3: Кой ще събира доказателствата и от кого?  

Трябва да се обмисли кой ще отговаря за събирането на данни и кой ще бъде 

отговорен за тяхното предоставяне. 

Доказателствата трябва да бъдат събрани до подходящото пропорционално 

на предложението ниво като се държи сметка за кумулативната тежест, която те 

могат да предизвикат. 

 

Трябва да бъде изяснено какви доказателства следва да бъдат събрани и какви 

данни и канали за събиране на данни вече съществуват. В контекста на ЕС, това 

изисква познаване и на различните системи в държавите - членки. По принцип, 

доказателствата следва да се събират централно, на ниво държава - членка или чрез 

национални или координиращи органи на ЕС. 

Източниците на доказателства ще варират в зависимост от предложението и от 

показателя. Понякога се търсят доказателства от отделни заинтересовани лица 

(например бизнеси или граждани); понякога такива могат да дойдат от колективен 

орган (например бизнес или потребителски организации, на 

местно/регионално/национално ниво). Трябва да се положат всички усилия да не се 

налагат прекомерни тежести върху заинтересованите страни по отношение на 

изискванията за мониторинг. 

 

 

ГЛАВА VI 

Насоки за оценяване и проверки за актуалност 
Ключови изисквания 

 Оценяването следва да бъде последвано от Междуведомствена работна група, 

състояща се от най-малко трима членове, включително представител от отдела с 

функции по оценяване от водещата Генерална дирекция. При проверките за актуалност 

в Междуведомствената ръководна група трябва да бъде включен представител на 

Генералния секретариат. 
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 Пътна карта за оценяване, обобщаваща съдържанието, целта и обхвата на 

предстоящото оценяване трябва да бъде публикувана за всички оценявания и проверки 

за актуалност и заинтересованите страни трябва да имат възможност да дават обратна 

информация по нея. 

 Всички оценявания трябва да следват ясно определена, стриктна методология, 

чиято цел е достигане до обективната истина. Като минимум, оценяванията трябва да 

разглеждат ефективността, ефикасността, релевантността, съответствието с останалите 

политики и добавената стойност за ЕС, или да обяснят защо това не е направено в 

пътната карта за оценяване. 

 Оценяването и проверките за актуалност трябва да отчитат всички значителни 

икономически, социални и екологични въздействия на интервенциите на ЕС (с особен 

акцент върху онези, идентифицирани във вече извършена оценка на въздействието). 

 Като част от една по-широка стратегия за консултиране насочена към 

съответните заинтересовани страни и събирането на доказателства, поначало следва да 

бъде проведена 12-седмична интернет – базирана консултация, която обхваща всички 

основни елементи на оценяването. 

 Работен документ на службите трябва да бъде подготвен за всички оценявания. 

Този документ следва да съдържа информацията и приложения, които са посочени в 

Инструментариума и да бъде допълнен от резюме от 2 страници на френски, немски и 

английски език. 

 Следните документи, свързани с оценяването трябва да бъдат публикувани 

централно ниво: 

(1) Пътната карта за оценяване; 

(2) Техническото задание, заключителеният доклад на изпълнителите и 

придружаващата го оценка на качеството (ако е приложимо); 

(3) Работният документ на службите и неговото резюме (на френски, немски и 

английски език); 

(4) Становището на Комитета за регулаторен контрол (ако е приложимо). 

 В края на оценяването, трябва да бъдат посочени подходящите последващи 

действия, които да бъдат включени в цикъла на вземане на решения. 

 Заключенията от едно оценяване трябва да фиксират областите, в които 

съществува потенциал за ограничаване на неефикасността за намаляване на 

регулаторната тежест и за опростяване на интервенцията. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Кой следва да се запознае с тези насоки? 

Всички служители, които участват в изготвянето на оценявания или 

проверки за актуалност следва да прочетат тези насоки,20 включително служители и 

ръководители от отделите, отговарящи за оценяванията във водещите Генерални 

дирекции. 

 

Тези указания се прилагат при оценявания (включително проверки за  актуалност, 

окончателни, последващи и междинни оценявания) на политиките и интервенциите на 

ЕС, приети по силата на правни актове, включително Финансовия регламент и 

Правилата за неговото прилагане. 

Има случаи, в които те може да не се прилагат изцяло, когато се оценяват: 

                                                           
20Насоките, определят основните изисквания и задължения при оценяване и заменят предишните  насоки 

от 2004 г. и  стандарти от 2007 г. 
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 Отделни проекти за интервенции, групи от проекти или поддейности, 

констатациите, от които ще бъдат включени в едно по-голямо общо оценяване. Това е 

от особено значение за външни програми, където констатациите, направени от 

оценявания на програми в отделните държавни, специфичните методи или инструменти 

за тяхната реализация или елементи от определени тематични области се включват в 

големи обобщаващи оценявания, включващи и правни актове; 

 Вътрешните административни политики на Комисията (Превод, Тълкуване, 

Човешки ресурси и сигурност, Офиса за публикации и някои сфери покрити от 

Евростат). За тях трябва да се прилага по-пропорционален подход, като се спазва 

дефиницията, понятията и принципите на оценяването така както са представени в тези 

насоки. Когато една Генерална дирекция има съмнения относно степента на прилагане 

на насоките, тя трябва да съгласува подхода си с Генералния секретариат, като за 

предпочитане е това да стане по време на годишните дискусии, при които се определят 

плановете за оценяване. 

 

Какво представлява Оценяването?  

Оценяването се определя като становище, основано на доказателствата 

относно степента, в която дадена интервенция е: 

- била ефективна и ефикасна, 

- била релевантна, като се имат предвид нуждите и нейните цели, 

- била съвместима с вътрешните и с други политики на ЕС и 

- имала добавена стойност за ЕС. 

 

Оценяването е инструмент, който помага на Комисията да оцени реалния 

напредък на възприетите политики на ЕС в сравнение с първоначалните очаквания. 

Чрез оценяванията, Комисията прави критичен преглед за това дали действията на ЕС 

са подходящи за постигане на поставените цели и дали постигат при минимални 

разходи, желаните промени за европейските предприятия и граждани и допринасят за 

глобалната роля на ЕС. Оценяването също предоставя ключова възможност за 

включване на заинтересованите страни и широката общественост, насърчавайки 

получаването на обратна връзка за това как се възприемат политиките на ЕС. 

Оценяването не е оценка на това, което се е случило; то по-скоро преценява  

обмисля, защо нещо се е случило (ролята на политиката на ЕС) и, ако е възможно, 

какво е количеството на промяната настъпила в резултат на политиката на това. 
То трябва да разглежда по-широко перспективите и да дава независима и обективна 

преценка на ситуацията, въз основа на наличните доказателства. 

Оценяването търси доказателства за причинността - т.е. дали предложението е 

предизвикало очакваните промени или дали са настъпили други непредвидени или 

неочаквани такива. Освен посочването на конкретни резултати и описването на 

промените, оценяванията се стремят да свържат промените, настъпили в дадена област 

с въведената политика на ЕС. За да бъде максимално ефективно, оценяването следва да 

се извърши след като политиката е била приложена и е изминало достатъчно време, 

което позволява промените да бъдат идентифицирани и/или измерени. 

Оценяването следва да оцени степента на надеждност на получените 

доказателства и постигнатата солидност на направените заключения. Въпреки че има 

много други приложими действия, които могат да доведат до тези резултати (като 

доклади, специфични доклади относно прилагането, мониторингови методи, одити, 

проучвания, включително оценки на кумулативните на разходите) малко вероятно е 

някой от тези източници да съдържа достатъчно информация, за може да се определи 

като оценяване. 
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Какво представлява Проверката за актуалност?  
Традиционно, оценяванията на Комисията се извършват върху една отделна 

интервенция, но повишеното внимание върху напредъка от действието на политиките е 

довело до създаването на нов вид оценяване – Проверката за актуалност21. 

Проверката за актуалност е идентична с оценяването на индивидуална 

интервенция, но обхваща група от мерки, които имат някаква връзка помежду си, което 

оправдава тяхното общо оценяване (обикновено общ набор от цели). 

 

Проверките за актуалност оценяват дали действащата рамка22 за даден отрасъл е 

подходяща за постигане на целите, като измерват напредъка, постигнат от тази рамка 

от гледна точка на целите на политиките. Всяка проверка за актуалност следва да 

обръща специално внимание на идентифицирането на евентуални синергии (например 

по-добро постигане на целите, опростяване, по-ниски разходи, намалени тежести) или 

неефикасност (например прекомерни тежести, припокривания, пропуски, 

несъответствия и / или остарели мерки) в рамките на групата от мерки, които може да 

са се появили с течение на времето, и да спомага за идентифицирането на 

кумулативното въздействие от разглежданите интервенции, покривайки едновременно 

разходите и ползите. 

Оценяванията на отделните интервенции и проверките за актуалност на областите 

на действие на политиките са взаимно допълващи се и подкрепящи се инструменти. 

Докато оценяванията на отделните инициативи дават повече подробности относно 

конкретните елементи, те не винаги показват пълната картина, а често е налице нужда 

от по-стратегически и глобален поглед. Проверките за актуалност могат да обединяват 

в едно няколко отделни оценявания, които иначе биха били предприети поотделно, и 

които потенциално биха били по-малко съгласувани помежду си. Проверките за 

актуалност могат да доведат до значителни икономии от мащаба и да поставят по-

голям акцент върху общите цели и напредъка. Тяхната особена сила е,  че са насочени 

върху кумулативните въздействия на приложената рамка, които не биха могли да бъдат 

изследвани чрез оценяване на отделните инициативи, т. к. кумулативните ефекти не са 

задължително равни на сбора от ефектите идентифицирани чрез оценяването на 

отделните мерки. 

 

Защо оценяваме?  
Оценяването от Комисията има няколко предназначения. Въпреки, че неговата 

значимост в различните случаи е различна, повечето резултати от оценяването 

допринасят за: 

- Навременни и релевантни съвети при вземането на решения и принос към 

определянето на политическите приоритети: Оценяването подкрепя вземането на 

решения, като допринася за стратегическото планиране и разработването на бъдещи 

политики. Комисията прилага принципа на „Първо оценявай”, за да се увери, че 

всички решения по политиките се вземат в достатъчна степен предвид уроците от 

минали действия на ЕС. Затова, уроците научени от оценяванията трябва да бъдат 

достъпни и да бъдат част от дейността по ОВ от самото й начало. 

                                                           
21 Концепцията за проверката за актуалност е въведена със Съобщението на Комисията относно смарт 

регулирането - COM (2010)543final - Разумно регулиране в Европейския съюз 
22 Подобна рамка може да бъде чисто регулираща, но често е смесица от регулаторни и нерегулаторни 

действия и в някои случаи тя може да бъде изцяло нерегулаторна, напр. състоящи се от стратегии и 

ръководни документи на ниво ЕС и т.н. 
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- Организационно учене: Резултатите от оценяването могат да бъдат използвани, 

за да се подобри качеството на действаща интервенция. Оценяването трябва да 

идентифицира не само областите за усъвършенстване, но и да насърчава споделянето 

на (добри и лоши) практики и постижения. Оценяването също така дава възможност за 

намиране на „непредвидени” и / или „неочаквани” ефекти от действията на ЕС. 

- Прозрачност и отчетност: Всички заинтересовани страни и широката 

общественост имат право да знаят какво е свършил и постигнал ЕС. 

- Ефикасно разпределение на ресурсите: Резултатите от оценяването допринасят 

за по-ефикасното разпределение на ресурсите между интервенциите, между отделните 

елементи на конкретна програма или дейност, или между дейностите. 

 

Какви са изискванията при оценяване?  

Оценяването е съществена стъпка за управление и преработване на 

съществуващите законодателство и политики на ЕС и трябва да предхожда оценката на 

въздействието23. 

Комисията е поела ангажимента да оценява по пропорционален начин всички 

разходни и неразходни дейности на ЕС, които биха имали въздействие върху 

обществото или икономиката24. Ангажимент за оценяване съществува и в член 318 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз. Допълнителни специфични за 

отделните сектори изисквания за оценяване също са изрично включени в Договорите на 

ЕС в областта на правосъдието, свободата и сигурността; обща политика за сигурност и 

отбрана; научни изследвания, технологично развитие и космическо пространство; 

промишленост; заетост; социалната политика и общественото здраве. По-конкретни 

изисквания често се записват в отделни нормативни актове. 

Всички тези задължения са обединени в Стандарт 14 за вътрешен контрол на 

Комисията25. 

 

Оценяване се изисква, когато: 

 Правното основание за интервенцията изисква такова (например когато 

съществува клауза за „преразглеждане”, когато е натрупан достатъчно опит от 

действието и прилагането на политиката, който да позволи оценяване и/или са 

предвидени изрични изисквания за оценяване); 

 Това е посочено във Финансовия регламент и правилата за прилагането му (т.е. 

за всички програми и дейности, водещи до значителна обща сума на разходите (над € 5 

милиона); 

 Това е посочено в Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета относно финансовото 

регулиране, приложимо за 11-ия Европейски фонд за развитие. 

Когато една Главна дирекция се съмнява дали съществува изискване за оценяване 

в даден конкретен случай, тя трябва да се обърне към Генералния секретариат. 

 

Какви са процедурните стъпки?  
Времето, необходимо за извършване на едно оценяване е различно за всеки 

конкретен случай. Трябва да се предвиди достатъчно време за да се гарантира, че 

                                                           
23 Виж в раздел "Прилагане на инструменти за интелигентно регулиране", Указания на генералния 

секретар за прилагане на методите на работа на Европейската комисия 2014-2019, на разположение на 

адрес:https://myintracomm.ec.europa.eu/sg/comcab/pages/methods.aspx 
24 SEC (2007)213В отговор на стратегическите нужди: Подсилване използването на оценяването 
25 Стандартите за вътрешен контрол са публикувани на: 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm#ci_risk 

https://myintracomm.ec.europa.eu/sg/comcab/pages/methods.aspx
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm#ci_risk
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оценяването може да се проведе при спазване тези насоки и, че Комисията, когато се 

изисква, може да докладва на Европейския парламент и на Съвета в срока, определен в 

правния акт, съдържащ основанието за оценяването. Когато оценяването е свързано с 

клауза (за „преразглеждане”), която предвижда възможност и за представяне на нови 

предложения до определена дата, трябва да се отдели специално внимание на това, че 

при планирането се предвижда достатъчно време за евентуални оценки на 

въздействието. 

Ключовите стъпки при оценяването са26: 

1. Създаване на междуведомствена работна група за управление на оценяването, 

финализиране на пътната карта, подпомагане разработването на Техническо задание и 

извършването на оценката за качество на окончателния доклад представен от външни 

изпълнители. Междуведомствената работна група трябва да участва във всички 

ключови етапи на оценяването и да включва минимум трима членове, в това число и 

представител от отдела с функции по оценяване на водещата Генерална дирекция. При  

проверки за актуалност, тя трябва да включва и представител на Генералния 

секретариат. 

2. Проект на пътна карта за оценяване, който обобщава същността на 

оценяването, включително дава ясно описание на предмета, целите и обхвата на 

конкретното оценяване, на въпросите, които ще бъдат разгледани и доказателствата, 

които ще бъдат събрани. Публикуването на пътната карта осигурява по-голяма 

прозрачност и създава възможност за заинтересованите страни да дадат своята обратна 

връзка. 

3. Изготвяне на стратегия за консултация с Междуведомствената работна 

група, в съответствие с изискванията, определени в Глава VII, включително 12-

седмична интернет - базирана публична открита консултация27. 

4. Изготвяне на работния документ и кратко резюме за представяне на 

резултатите от процеса на оценяване. В зависимост от следвания подход, те или ще се 

основават напълно на работата на външния изпълнител или ще обединяват усилията на 

службите на Комисията и на външните изпълнители. За „основните”28 оценявания,   

проектът на работния документ трябва да бъде представен на Комитета за регулаторен 

контрол и неговите коментари трябва да бъдат включени; 

5. Стартиране на междуведомствена консултация по работния документ; 

                                                           
26 По-подробна информация за всеки отделен етап е предоставена в глава „Оценяване и проверки за 

актуалност” от „Инструментариума”.  
27 Без да се пренебрегват случаите, посочени в Таблица 1 и общите правила, предвидени в COM 

(2002)704, стратегията за консултация трябва да включва 12-седмична интернет - базирана открита 

обществена консултация в някакъв момент от процеса по оценяване. Когато оценяването и оценката на 

въздействието се извършвате непосредствено една след друга, е възможно да се проведе само една 

открита публична консултация, стига съответните заинтересовани страни да бъдат консултирани по 

всички основни елементи на оценката на въздействието. Когато се оценява дейност, проведена извън ЕС, 

или когато интернет не може да бъде ползван за като инструмент за практическо провеждане на 

консултацията, включително поради надлежно обосновани съображения, свързани с поверителност, 

задължителната открита обществена консултация може да бъде отменена, стига стратегията за 

консултации да предвижда подходящи инструменти за достигане до съответните заинтересовани страни. 

Преди да се пристъпи към тази дерогация на процедурата, ГД трябва да се свърже с Генералния 

секретариат. 
28 Основните оценявания обхващат оценявания по РЕФИТ, Проверки за актуалност; основни оценявания 

на програмата за Многогодишна финансова рамка и всякакви други, които върху които КРК може да 

упражнява контрол въз основа на текущи план за оценяване на Главните дирекции. 
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6. Публикуване на работния документ и на съпътстващия го доклад на външните 

изпълнители на централно ниво, когато се изисква от правна разпоредба и 

препращане на тези документи до Парламента и Съвета във формата на кратък доклад; 

7. Разпространение на констатациите от оценяването и насърчаване на активни 

дискусии и дебати по констатациите със заинтересованите страни; 

8. Определяне на подходящи последващи действия, за да се приложат на 

практика научените уроци и констатациите от оценяването да залегнат в следващия 

етап от цикъла на вземане на решения. Част от тази информация може вече да била 

включена в доклада до съзаконодателите. 

 

2. КЛЮЧОВИ ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ 

Кои са принципите?  
Всяко оценяване трябва да бъде с високо качество и да спазва определени 

принципи като: 

Изчерпателност: Определението за оценяване включва задължителните пет 

критерия - ефективност, ефикасност, релевантност, съгласуваност и добавена стойност 

на ЕС29. Други критерии могат да бъдат добавени, когато са подходящи 

Пропорционалност: Обхватът и извършеният анализ, трябва да бъдат съобразени 

с конкретното предложение, неговото развитие във времето и наличните данни30. За 

някои критерии може да се наложи да бъдат събрани нови данни, които да бъдат 

анализирани и сравнени с други находки; за други, може да бъде направено кратко 

резюме въз основа на съществуващите доклади и информация, или да се представи на 

стандартно обяснение (например в области, в които ЕС има изключителна 

компетентност). 

Независимост и обективност: Стабилни и надеждни резултати могат да се 

постигнат само от независими и обективни оценявания. Оценяването може да се 

разглежда като независимо, когато оценителите: (1) изпълняват задачите си, без 

влияние или натиск от страна на организацията – външен изпълнител; (ii) разполагат с 

пълен достъп до цялата необходима информация; и (iii) имат пълна автономия в 

правенето на изводи и тяхното отчитане. 

Прозрачност на заключенията31: Оценителите трябва да правят заключения въз 

основа на доказателствата (добри или лоши) и наличните анализи. Тези заключения 

следва да са колкото е възможно по-конкретни, а критериите за  преценка по всеки от 

въпросите за оценяване (като фактори за успех, свързани индикатори, необходимите 

доказателства и информация), следва да бъдат ясно определени по време на 

проектирането на оценяването. 

Основаност на доказателства: Оценяванията следва да се основават на най-

добрите налични доказателства (фактически, базирани на становища и т.н.), които 

следва да бъдат извлечени от един разнообразен и подходящ за всеки конкретен случай 

набор от методи и източници (триангулация). Не всички източници на доказателства 

са еднакво солидни, затова внимание следва да се обръща на въпросите кога и как са 

събирани доказателствата и дали може да е налице предубеденост или несигурност при 

тях. Където е възможно, трябва да се проведе анализ на чувствителността и / или 

                                                           
29 Вижте “Идентифициране на критериите и въпросите за оценяването” от “Инструментариума” 
30 По принцип се препоръчва да се оценява, само когато е изминало достатъчно време от въвеждането на 

политиката, за да може в период от минимум 3 години да се съберат достатъчно пълни данни. 
31 Изискването за извеждане на заключения е често решаващ фактор при разграничаването между 

оценяването от обикновеното проучване.  

 



 50 

анализ на сценария, за да бъде изпитана устойчивостта на анализа32. Всякакви 

ограничения на използваните доказателства и приложената методология, по-специално 

по отношение на способността им да подкрепят изводите, трябва да бъдат ясно 

обяснени. 

 

Какви са подходите?  
Решението кога и как да се оценява изисква внимателно обмисляне. Не 

съществува „универсално” правило за това как да бъде спазено решението на 

Комисията да децентрализира оценяването и различните етапи от развитието на 

интервенциите. Всички интервенции имат собствен жизнен и времеви цикъл, който 

следват за да се стигне до появата на желаните резултати. Често трябва да се правят 

компромиси между това кога и как да се проведе оценяване (за да се подпомогне 

допълнително процеса на вземане на решения) и между обема на надеждни данни, 

който е наличен. 

Отправната точка при оценяването е осмислянето на интервенционната логика на 

политиката/програмата, която е обект на оценяване. 

Оценяванията разглеждат постигнатия напредък на (приключената или 

действаща) интервенция и правят критично сравнение между това, което в 

действителност се е случило и направените в началото прогнози и допускания за това 

какви се е очаквало да се случи. 

В този смисъл дизайнът на оценяването трябва да се ползва от резултатите от 

всички относими предходни оценки на въздействието, които обхващат интервенцията 

обект на оценяване. Когато оценката на въздействието е обърнала особено внимание на 

определени групи от заинтересовани страни, или категории въздействия, последващото 

оценяване трябва да включва и съответния допълващ ретроспективен анализ или да 

обясни защо извършването на такъв не е било възможно33. 

Следователно, оценяванията следва да разрушат очакваната верига от събития с 

помощта на опростен модел на причинност, демонстриращ защо интервенцията е била 

наложителна благодарение на определен набор от нужди или проблеми, възникващи 

при определен контекст и как тя е проектирана, с намерение да произведе желаните 

промени. 

Подобни „причинно-следствени” връзки често са предизвикателство за доказване, 

особено когато се оценяват политики на ЕС, които действат в сложна среда, която се 

влияе от редица фактори, попадащи както вътре така и извън обхвата на интервенцията 

на ЕС. 

При оценяване на законодателството на ЕС е особено трудно да се идентифицира 

кое е солидното противоположно фактическо положение (т.е. какво би било 

положението, ако законодателството на ЕС не е било прието), което прави абсолютния 

количествен анализ проблематичен. Често, оценяванията на ЕС трябва да разчитат на 

качествени, мотивирани аргументи (подкрепени от подходящи доказателства) за 

вероятния принос на интервенцията на ЕС към наблюдаваните промени. 

 

                                                           
32 Вижте „Полезни аналитични методи за сравняване на варианти или за оценки на напредъка” от 

“Инструментариума”. 
33 Необходимо е да се обърне специално внимание на следния момент: как биха се променили очакваните 

въздействия в резултат на промени в предложението, направени в процеса на неговото приемане, които 

може да са били оценени при извършването на оценка на въздействието от съзаконодателите. 
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Фигура 1 илюстрира как различните компоненти на оценяването се свързват 

помежду си, представяйки очакваната интервенционна логика34. 

 

Фигура 1: Различните компоненти на „интервенционна логиката” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. КЛЮЧОВИТЕ ВЪПРОСИ, НА КОИТО ОЦЕНЯВАНЕТО ТРЯБВА ДА 

ОТГОВОРИ 

Въпросите, на които оценяването трябва да отговори 

1. Какво е текущото положение? 

2. Колко ефективна е била интервенцията на ЕС? 

3. Колко ефикасна е била интервенцията на ЕС? 

4. Доколко релевантна е интервенцията на ЕС? 

5. Доколко съгласувана е интервенцията вътре в рамките на ЕС и с други 

действия на ЕС? 

6. Каква е добавената стойност на интервенцията на ЕС? 

 

Всички оценявания трябва да отговорят на изброените по-горе въпроси,35 

следвайки процес, който е в съответствие с принципите, посочени в предходния 

раздел. В зависимост от предмета, който се оценява, могат да се добавят допълнителни 

критерии като например, устойчивост, полезност и други. 

 

                                                           
34Допълнителни насоки за това как се създава интервенционна логика се съдържат в инструмента 

„Проектиране на оценяването”.  

 
35 Оценяването на една отделна интервенция може по изключение да пропусне един или два от петте 

критерия за оценяване. За това, обаче, трябва да бъде дадена ясна обосновка в пътната карта за 

оценяването и да се повтори в окончателния доклад съдържащ резултатите от него. Проверките  за 

актуалност винаги отчитат петте критерия. 
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3.1. Въпрос 1: Каква е актуалната ситуация? 

Всяко оценяване започва от установяването на това как ситуацията се е развила 

след началото на интервенцията, как тя е била въведена в действие и приложена, какво 

се е случило или се случва с различните заинтересовани страни. 

Отговорът на този въпрос трябва да предложи на всички читатели на доклада 

общ преглед на настоящата ситуация и да обясни ключовите проблеми или външните 

фактори, които могат да бъдат разгледани по-късно, при отговор на останалите 

въпроси. 

Първата стъпка на оценяването включва установяване на предисторията, 

контекста и настоящата ситуация на интервенцията. Изграждането на ясна представа 

относно настоящата ситуация и основните фактори за нея включва намирането на 

отговори на следния набор от въпроси: 

 Какъв е произходът на интервенцията и какви са били нейните цели? 

 До къде са стигнали нещата - какъв напредък е постигнат с течение на времето? 

 Каква е актуалната ситуация на различните заинтересовани страни и как те са 

били повлияни от интервенцията? Този въпрос следва да включва преценка на това как 

различните елементи на интервенцията или различните варианти на политиката са 

работили в практиката. 

Обсъждането на тези въпроси ще гарантира, че оценяването продължава да е 

конкретно и съсредоточено и е близо до проблемите на заинтересованите страни. 

 

3.2. Въпрос 2: Колко ефективна е била интервенцията на ЕС? 

Оценяването следва да анализира напредъка в постигането на целите на 

интервенцията, търсейки доказателства за въпросите защо, дали или как тези промени 

се свързват с интервенцията на ЕС. 

Отговорът на този въпрос трябва да отиде по-далеч от това да покаже дали 

интервенцията е "на прав път". Той трябва да се стреми да идентифицира факторите, 

които играят ролята на двигатели или на пречки за напредъка и по какъв начин те са 

(или не са) свързани с интервенцията на ЕС. 

Анализът на ефективността разглежда доколко успешни са били действията на ЕС 

в постигането на техните цели или какъв е напредъкът на този процес по постигане на 

целите. Оценяването следва да формира становище за напредъка до този момент и за 

приноса на действията на ЕС в постигането на наблюдаваните промени. Ако целите 

(общи, конкретни, оперативни) не са постигнати или нещата не се движат в правилната 

посока, трябва да се направи оценка на степента до която е налице липса на прогрес и 

какви са фактори са повлияли – защо едно нещо е било успешно или защо то още не е 

постигнато. Следва да се обърне внимание на това дали целите все още могат да бъдат 

постигнати в срок или с какво закъснение. Анализът трябва да се опита да установи 

дали са възникнали неочаквани или непредвидени последици. 

 

 

Типични примери на въпроси относно ефективността 

- До каква степен са постигнати целите? 

- Какви са (количествените и качествените) последици от интервенцията? 

- До каква степен наблюдаваните последици отговарят на целите? 

- До каква степен тези промени или последици могат да се дължат на 

интервенцията? 

- Какви фактори са повлияли на установените постижения? 

- До каква степен различните фактори влияят на установените постижения? 
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- За програмите за разходи, дали мерките за борба с измамите позволяват 

предотвратяването и навременното откриване на измами? 

 

3.3. Въпрос 3: Колко ефикасна е била интервенцията на ЕС? 

Оценяването трябва винаги да разглежда в детайли разходите и ползите от 

интервенцията на ЕС, тъй като те се поемат от различни заинтересовани страни, като се  

идентифицират кои фактори са причина за тези разходи / ползи и как тези фактори са 

свързани с интервенцията на ЕС. 

Отговорът на този въпрос следва да предостави доказателства относно 

действителните разходи и ползи, като се посочи ясно какво може да бъде свързано с 

интервенцията на ЕС и какво не. Анализът на ефикасността е ключов при 

разработването на политики, помагайки едновременно и на лицата, формулиращи 

политики и на заинтересованите страни да направят изводи за това дали разходите 

свързани с интервенцията на ЕС са пропорционални на ползите. 

 

Ефикасността отчита връзката между вложените за интервенцията ресурси и 

промените, породени от нея (които могат да бъдат положителни или отрицателни). 

Разликите в подхода на стартиране или провеждане на интервенцията могат да имат 

значително влияние върху последиците, което може да направи интересен за 

изследване въпросът дали друг избор на вариант (например както показва някоя друга 

система за мониторинг) не е постигнал същите ползи при по-ниски разходи (или по-

големи ползи при същите разходи). 

Анализът на ефикасността може да е различен в зависимост от вида на 

интервенцията, която се оценява. Типичният анализ на ефикасността включва 

изследване на административната и регулаторната тежест36 и търсене на възможности 

за опростяване - те са важни за ВСИЧКИ оценявания, но най-вече за тези посочени в 

програмата РЕФИТ. Където е уместно, заключенията от оценяването трябва да 

фиксират точно сферите, в които съществува потенциал за намаляване на 

неефикасността, особено тази свързана с облекчаване на регулаторната тежест и 

опростяване на интервенцията. 

Общите ресурси за подпомагане и реализация на една интервенция могат да бъдат 

разделени на различни категории, като например: персонал, необходими покупки, 

похарчени време и / или пари, фиксирани разходи, текущи разходи и други.37 Тези 

разходи могат да бъдат свързани с различни аспекти на интервенцията и преценявани с 

оглед на постигнатите ползи. 

Доброто оценяване включва сериозни усилия, за постигане на нещо повече от 

качественото описание на различните разходи и ползи от интервенцията на ЕС, като се 

стреми да ги представи количествено. Докато оценката на разходите и ползите може да 

бъде (методически) по-лесна при разходните програми, тази оценка в областите, в 

които действат политики може да бъде предизвикателство, тъй като получаването на 

солидни данни с добро качество е трудно, особено сред 28 държави - членки, които 

може са приложили законодателството по най-различни начини. 

 

Типични примери за въпроси относно ефикасността 

- До каква степен интервенцията е била рентабилна? 

                                                           
36 Определение на регулаторна тежест се съдържа в Инструмента „Кои ключови въздействия трябва да 

бъдат разгледани” от „Инструментариума”. 

 
37 Повече информация се съдържа в Инструмента “Типология на разходите и ползите” в 

“Инструментариума” 
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- До каква степен разходите са обосновани, предвид промените / последиците, 

които са постигнати? 

- До каква степен разходите са пропорционални на постигнатите ползи? Какви 

фактори влияят върху евентуални конкретни несъответствия? 

- Кои фактори влияят на степента на ефикасност, с която се постигат 

наблюдаваните резултати? 

- Колко приемливи са били разходите, направени от различните групи 

заинтересовани страни, като се имат предвид ползите, които те са получили? 

- Ако са налице съществени разлики в разходите (или ползите) между 

държавите - членки, каква е причината за тях? 

 

3.4. Въпрос 4: Доколко релевантна е интервенцията на ЕС? 

Оценяването трябва да разгледа целите на интервенцията на ЕС и да прецени дали 

те (все още) съответстват на (актуалните) потребности и проблеми. 

Отговорът на този въпрос следва да установи дали е налице несъответствие 

между целите на интервенцията и (текущите) нужди или проблеми. Това е ключова 

информация, която помага на лицата, формулиращи политики при вземането на 

решение дали да продължат, променят или прекратят интервенцията. 

Релевантността разглежда връзката между нуждите и проблемите в обществото и 

на целите на интервенцията. Нещата се променят с течение на времето - някои цели 

могат да бъдат постигнати или заменени; нуждите и проблемите също се променят, или 

се появяват нови. Анализът за релевантност е много важен защото ако интервенцията 

не помага за справяне с настоящите нужди или проблеми, няма значение колко 

ефективна, ефикасна или съгласувана с останалите политики е тя – просто тя вече не е 

подходяща. Ето защо съществува силна връзка между анализа за релевантност и 

критериите за добавената стойност на ЕС, които оценяват дали дадено действие 

продължава да бъде оправдано на ниво ЕС. 

 

Типични примери за въпроси за релевантност 

- До каква степен интервенцията е все още релевантна? 

- До каква степен (първоначалните) цели са се оказали подходящи за 

разглежданата интервенция? 

- Доколко добре (оригиналните) цели (все още) съответстват на нуждите вътре 

в ЕС? 

- Доколко интервенцията е адаптирана към бъдещи технологични или научни 

постижения? (N.B. Тук могат да бъдат включени въпроси, свързани с конкретната 

политика, например социални, екологични) 

- Доколко относима е интервенцията не ЕС за граждани на ЕС? 

 

3.5. Въпрос 5: До каква степен една интервенция на ЕС е съгласувана 

вътрешно и с други действия на ЕС? 

Оценяването трябва да прецени как работи интервенцията: i) вътрешно и ii) и 

външно, т.е. съотнесено към другите интервенции на ЕС. 

Отговорът на този въпрос следва да предостави доказателства за това къде и как 

интервенциите на ЕС работят добре заедно (например за постигане на общи цели или 

като допълнителни действия) или да посочи области, където има противоречия 

(например при цели, които са потенциално противоречиви или при подходи, които 

водят до неефикасност). 
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Политиките не могат да съществуват във вакуум. Много и различни субекти 

участват в многото различни интервенции, както в рамките на, така и извън ЕС. Дори 

малки промени в начина, по който едно предложение е проектирано или приложено 

може да доведе до по-добри резултати или да предизвика несъответствия с други 

мерки, които са действие. Оценяването на съгласуваността включва изследване на 

въпроса как работят политики заедно - добре или зле. 

Проверката за вътрешна съгласуваност означава да се прегледа как различните 

вътрешните компоненти на интервенцията на ЕС работят заедно, за постигане на 

целите. Подобни проблеми могат да възникнат външно, на различни нива: например, 

между интервенциите, попадащи в една и съща област (например специфична 

интервенция, отнасяща се до питейната вода и по-широка политика за водите на ЕС) 

или в области, в които те могат да работят заедно (например политиката за водите и 

политиката за химикалите, или химикали и здравето и безопасността). В най-широк 

смисъл, външната съгласуваност може да изследва съответствието с международните 

договори и декларации (например при инициативи на пазара на труда на ЕС може да се 

потърси съгласуваност с конвенциите на МОТ). 

Акцентът върху съгласуваността може да варира в зависимост от вида на 

оценяването и е особено значим при Проверките за актуалност, където чрез анализ на 

съгласуваността се търсят доказателства за синергии или несъответствия между 

интервенциите в свързани области, които се очаква да работят заедно. Дори когато се 

оценява отделна интервенция, може да бъде важно да се провери съгласуваността с 

(ограничен брой) други интервенции. 

 

Типични примери за въпроси относно съгласуваността  

- До каква степен интервенцията е съгласувана с други интервенции, които 

имат сходни цели? 

- До каква степен интервенцията е вътрешно съгласувана? 

- До каква степен интервенцията е съгласувана с политиките на ЕС в широк 

смисъл? 

- До каква степен интервенцията е съгласувана със задължения по 

международните договори? 

 

3.6. Въпрос 6: Каква е добавената стойност на ЕС за интервенцията? 

Оценяването следва да разгледа доводите относно това каква е стойността, която 

е резултат на реализирането на интервенцията на ниво ЕС, която е в допълнение към 

стойността, която би се получила при интервенции, реализирани на регионално и 

национално ниво, както от публичните органи, така и от частния сектор. 

Отговорът на този въпрос следва, когато е приложимо, да се потърси в анализа за 

субсидиарност, който се прави при всяка оценка на въздействието. За разходни 

програми, добавената стойност на ЕС може да произтича от различни фактори, 

например координационни приходи, подобрена правна сигурност, по-голяма 

ефективност или допълняемост. Анализът на добавената стойност на ЕС често е 

ограничен до качествено описание, поради посочените трудности за идентифициране 

на противоположни факти. 

Добавена стойност на ЕС38 се свързва промени, за които лесно може да се намерят 

аргументи, че се дължат на интервенцията на ЕС, а не на други фактори. В много 

отношения, оценяването на добавената стойност за ЕС обединява констатациите, 

направени по другите критерии, представяйки аргументите на причинно-следствената 

                                                           
38За допълнителна информация виж SEC(2011) 867final „Добавената стойност на бюджета на ЕС”. 
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връзка и извеждайки заключения, въз основа на наличните доказателства, за напредъка 

на интервенцията на ЕС и относно това дали тя все още е оправдана. 

Източниците и естеството на тази допълнителна стойност са различни за 

различните интервенции. Особено полезно е да се направи разграничение между 

европейската добавена стойност за дадена политика на ЕС като цяло (като мярка за 

регламент на ЕС за насърчаване на единния пазар, например) и тази при една разходна 

програма на ЕС. В двата случая, европейската добавена стойност може да бъде в 

резултат от различни фактори: координирани приходи, правна сигурност, по-голяма 

ефективност, допълняемост и т.н. Във всички случаи измерването й е 

предизвикателство и окончателното решение по въпроса дали добавена стойност би 

оправдала интервенцията на ЕС в крайна сметка е резултат от политически процес. 

В областите, в които ЕС има изключителна компетентност, подходящият отговор 

на въпроса за добавената стойност за ЕС, може просто да включва повторно изложение 

на причините, поради които ЕС има изключителна компетентност, както е възможно 

вече да му е било отговорено в анализа на ефикасността и ефективността. Понякога 

може да е нежно да се провери, дали предположението за изключителната компетенция 

все още важи или дали нуждите не са се променили (виж също общия инструмент за 

субсидиарността / добавена стойност за ЕС). В такива случаи, оценяването може да се 

съсредоточи повече върху разглеждането на релевантността и ефикасността на 

интервенцията. 

Когато има малко доказателства относно добавената стойност на ЕС за 

интервенцията, следва да се обмисли нейната отмяна. 

 

Типични примери за въпроси относно добавената стойност на ЕС 

- Каква е допълнителна стойност в резултат от интервенцията/ите на ЕС, в 

сравнение с това, което би могло да се постигни от държавите - членки на 

национално и / или регионално ниво? 

- До каква степен проблемите, към чието разрешаване е насочена 

интервенцията продължават да изискват действие на ниво ЕС? 

- Какви биха били най-вероятните последици от спирането или оттеглянето на 

въведената интервенция на ЕС? 

 

4. ОБОБЩАВАНЕ: РАБОТНИЯТ ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ ОТ 

ОЦЕНЯВАНЕТО 

Работният документ от оценяването обобщава и представя окончателните 

резултати от процеса на оценяване. Той се основава на това, което е свършено: 

(1) изключително от външни изпълнители (чрез един или повече доклади) 

(2) и / или от службите на Комисията. 

Водещата генерална дирекция трябва да даде становище относно солидността на 

целия процес и на констатациите от него като посочи, когато се налага с какво не е 

съгласна и защо. 

Задължителният формат на Работния документ от оценяването е предоставен в 

“Инструментариума”39. 

Работният документ на службите от оценяването оповестява резултатите и 

заключенията от оценяването: (i) на лицата, които формулират политики, като спомага 

тяхното решение да бъде информирано и (ii) на заинтересованите страни, показвайки 

метода, доказателствената основа и анализа, използвани за оценката. Той представя 

заедно всички отделни етапи от процеса на оценяване като разглежда въпроса доколко 

                                                           
39За повече информация вижте Инструмента “Работен документ на службите от оценяването” от 

“Инструментариума” 
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ангажиментите, поети в Пътната карта за оценяване са постигнати или да обяснява 

защо това не е било възможно, като обобщава и критикува приложения метод, 

събраните доказателства и проведения анализ, на базата на широк набор от източници 

на информация. Работният документ за оценяване следва да бъде прозрачен, обективен 

и балансиран. Читателите неексперти трябва да могат да разберат представените 

аргументи. 

Избраната процедура за оценяване влияе на обема на Работния документ от 

оценяването. Когато пълният обем от оценяването, така както той е зададен в пътната 

карта, е бил осъществен от изцяло от външни изпълнители, които са описали процеса и 

заключенията си в самостоятелен доклад, Работният документ от оценяването следва да 

е не повече от 15 - 20 страници, без приложенията. За всички проверки за актуалност и 

оценявания, които са имали или ограничена или никаква подкрепа от външни 

изпълнители, основният документ е вероятно да  бъде по-дълъг (от 50 страници 

максимум), тъй като той трябва по-подробно да представи процеса, доказателствата и 

анализа. 

Във всички случаи, мненията на заинтересованите страни и въпросът как те са 

били взети предвид, следва да бъдат прозрачно посочвани в целия Работен документ от 

оценяването (и във всеки подкрепящ доклад на външен изпълнител), както и обобщен в 

самостоятелно приложение. Всички използвани външни материали (доклади, научни 

открития и т.н.) също трябва да бъдат систематично посочени. За да се създаде лесен 

достъп, обобщено представяне на основните констатации от оценяването следва да 

бъде направено в кратко резюме (с препоръчителен обем от три страници), преведено 

на английски, френски и немски език. 

При основни оценявания, Комитетът за регулаторен контрол извършва преглед на 

проекта на работния документ от оценяването, като свързаните с него 

междуведомствени консултации не могат да започнат преди комитетът да е дал своето 

становище. Пакетът, който следва да бъде изпратен на КРК включва проекта на работен 

документ от оценяването и съпътстващите го изчерпателно резюме, протокол от 

последното заседание на междуведомствената работна група и, където е приложимо, 

съответният доклад на външни изпълнители и свързаната с него оценка на качеството, 

направена от Междуведомствената работна група. 

 

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО 

Резултатите от оценяването следва да бъдат преценявани и когато е възможно 

допълвани от последващи действия, за да се осигури максималното им използване. 

Активните дискусии и дебати по констатациите от оценяването следва да бъдат 

насърчавани. 

 

5.1. Разпространяване на констатациите от оценяването 

Оценяването дава възможност за измерване на напредъка на интервенциите на ЕС 

и за добавяне на нови научени уроци към следващия етап на вземане на решения. Чрез 

оценяване по прозрачен начин Комисията дава отчет за своите действия на всички 

заинтересовани страни и граждани на ЕС. За увеличаване на прозрачността и 

улесняване на достъпа: 

книжарницата на ЕС 

карта за оценяване, стратегията за консултация и свързаните консултативни документи, 

техническото задание заедно с окончателния доклад на външните изпълнители (ако е 
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приложимо) и становището на Комитета за регулаторен контрол (ако е приложимо) 

трябва да се публикуват централно. 

Допълнителни дейности за разпространяване, съобразени с потребностите на 

различните аудитории, които желаят да се запознаят за оценяването и изводите също 

трябва да се обмислят40. 

 

5.2. Идентифициране на последващите действия 

Оценяването не е краят на процеса. Завършването на Работния документ за 

оценяване и разпространяването на констатациите от оценяването трябва да 

стимулират дискусията и да доведат до идентифицирането на подходящи последващи 

действия, които да приложат на практика научените уроци и да включат констатациите 

от оценяването в следващия цикъл от процеса на вземане на решения. Резултатите от 

оценяването трябва да бъдат включени в годишните отчети за дейността и свързаните с 

тях последващи действия трябва да бъдат идентифицирани в Годишните планове за 

управлението на службите на Комисията. 

Последващите действия могат да имат различни форми, като например оценка на 

въздействието или прецизиране на правилата за бъдещия мониторинг. 

Идентифицирането и споделянето с останалите служби на планираните последващи 

действия са част от поемането на отговорност и отчетността при действията на ЕС и 

осигуряват прозрачност. Това трябва да значи също, че констатациите от оценяванията 

се използват, а не просто да се трупат в папки по рафтовете. 

В много случаи незабавното разпространение, съответно последващите действия 

след оценяването, се определят в правното основание за интервенцията и са под 

формата на доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно 

констатациите от оценяването. В този случай, докладът на Комисията следва да бъде 

кратък документ, представящ основните констатации от оценяването и предвидените 

следващи стъпки (с различно ниво на детайлизация, според това, което е подходящо за 

конкретния случай). Резюмето на Работния документ от оценяване може да бъде 

отправна точка за този доклад. 
 

Глава VII 

Насоки за консултации със заинтересованите страни 

Ключови изисквания 

• Необходимо е създаването на проста стратегия за консултация, която 

идентифицира и се насочва към реалните заинтересовани страни, както и да се изготвят 

доказателства за всяка инициатива, оценяване или проверка за актуалност и Зелена 

книга. 

• Стратегията за консултация и консултативните документи трябва да се обсъждат 

и одобряват от междуведомствената група, или ако не е създадена такава от Генералния 

секретариат и всяка друга свързана служба. 

• Без да се засягат изключителните обстоятелства, посочени в Таблица 1, 12-

седмична интернет - базирана обществена консултация трябва да бъде проведена като 

част от стратегията за консултация за инициативи, предмет на оценка на въздействието, 

оценявания, проверки за актуалност, както и за Зелени книги. 

• Ключовите елементи на стратегиите за консултации трябва да бъдат очертани в 

Пътната карта / Встъпителната оценка на въздействието. 

• Заинтересованите страни трябва да могат да дават обратна информация за всяка 

                                                           
40Допълнителна информация за разпространение може да бъде открита в инструмента „Разпространение 

на констатациите от оценяването”. 
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Пътна карта (включително за оценяване) или Встъпителна оценка на въздействието, на 

законодателни предложения и предложения за политики, приети от Колегиума и за 

проекти на актове за изпълнение или делегирани актове. 

• Всяка дейност, свързана с консултациите (с изключение на предоставянето на 

възможности за обратна връзка), трябва да отговаря на минималните стандарти на 

Комисията за консултации, предвидени в тези насоки. 

• Доклад, който очертава общите резултати от дейността, свързана с 

консултациите и даването на обратна информация (обобщаващ доклад) трябва да бъде 

публикуван на уебсайта за консултация и, където е приложимо, да бъде добавен като 

приложение към доклада с оценка на въздействието/оценяването. Този доклад също 

така следва дава възможност за обобщаване на приноси в консултациите, получавани 

едновременно. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Кой трябва да се запознае с тези насоки? 

Всички длъжностни лица, участващи в подготовката или оценяването на 

законодателни предложения или предложения за политики, трябва да с запознаят 

с тези насоки, включително служителите и ръководителите, които са отговорни за 

осигуряване на качеството на консултациите със заинтересованите страни във водещата 

Генерална дирекция. По-подробни насоки се съдържат и в "Инструментариума", който 

придружава настоящото ръководство. Те са предназначени за тези, които участват 

пряко в подготовката на различните стъпки на консултациите със заинтересованите 

страни. 

 

Защо Комисията се консултира със заинтересованите страни? 

Първоначалният дизайн, оценяването и преразглеждането на политиките винаги 

се ползват от приносите и становищата, предоставени от заинтересованите страни, 

включително тези, които ще бъдат пряко засегнати от политиката, но и тези, които са 

ангажирани с осигуряването на правилното й прилагане. Консултациите със 

заинтересованите страни също така могат да подобрят масата от доказателствената 

основа, обосновавайки дадено предложение за политика. Чрез ранни консултации 

могат да се избегнат последващи проблеми и да се насърчи по-голямото приемане на 

инициативата за политика / интервенцията. 

В допълнение, в своите предложения за политики Комисията е длъжна да 

идентифицира и насърчава публичния интерес на Съюза, за разлика от специалните 

интереси на определени държави - членки или групи, или части от обществото, 

откъдето произтича и нуждата от широки консултации. 

 

Таблица 1. Разпоредби от Договорите 

• Според член 11 от Договора за Европейския Съюз41, "Европейската комисия 

провежда широки консултации със заинтересованите страни, за да гарантира, че 

действията на Съюза са съвместими с общите негови цели и политики и прозрачни". 

• Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и 

пропорционалност, приложен към Договора предвижда, че „преди да предложи 

законодателен акт, Комисията следва да провежда широки консултации”. 

 

2. ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

                                                           
41http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/treaties/index_en.htm 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/treaties/index_en.htm
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Консултацията е формален процес, чрез който Комисията събира мнения от 

заинтересованите страни относно своите политики. Консултацията е един 

продължителен процес, а официалните консултации със заинтересованите страни 

допълват широкото взаимодействие на Комисията със заинтересованите страни 

(реализирано например чрез срещи или обмен на информация или чрез постоянни 

платформи за диалог42). 

Понятието „консултация със заинтересованите страни” обхваща всички 

консултации със заинтересовани страни, провеждани в процеса на подготовката на 

политики или във връзка с изпълнението на съществуващи интервенции. 

Той не се прилага за: 

• Консултациите между институциите (например относно докладите от ЕП, 

становищата от националните парламенти и т.н.), 

• Консултации провеждани по специални правила, предвидени в Договорите, или 

в първичното законодателство, като например: 

- консултацията с консултативните комитети в контекста на законодателния 

процес (членове 304 и 307 от Договора за ЕС), 

- консултацията със социалните партньори (членове 154-155 от ДФЕС)43, 

- консултации в областта на околната среда (Регламент (ЕО) N ° 1367/2006); 

• Становища, предоставени от комитетите при решения по комитология; 

• Становища, предоставени от експертни групи, участващи в подготовката на 

делегирани актове, 

• Консултация със заинтересованите страни, предхождаща подаването на проекти 

за делегирани актове и актове за изпълнение, изготвени от някоя агенция или орган на 

ЕС или орган на Комисията, 

• Мнения на граждани в контекста на "Европейската гражданска инициатива" 

(член 11 [4] от Договора за ЕС). 

 

3. Общи принципи и минимални стандарти за консултации със 

заинтересованите страни. 

Консултацията със заинтересовани лица се урежда от четири принципа и пет 

минимални стандарта, като се има предвид и пропорционалността44. Те се допълват и 

са допълнително определени от тези насоки. 

 

Таблица 2: Общи принципи и минимални стандарти за консултации 

Отношенията със заинтересованите страни при обществените консултации се 

провеждат при спазването на следните основни принципа: 

(1) Участие: прилагане подход на включването, като се търси консултиране с 

възможно най-широк кръг от лица; 

(2) Откритост и отчетност: процесът на консултиране и начинът, по който той е 

                                                           
42 Например: Action Platform on Diet, Physical Activity and Health. 
43 Въпреки това, ако след консултации със социалните партньори, които не са довели до постигане на 

споразумение, се предвижда изготвянето на предложение от Комисията, насоките за консултации със 

заинтересованите страни следва да се приложат. Повече подробности могат да се намерят в 

"'Инструментариума'". 

 
44 Общите правила за това как службите на Комисията трябва да провеждат консултации са посочени в 

Съобщението на Комисията от 2002 "Към утвърждаване на културата на консултация и диалог Общи 

принципи и минимални стандарти за консултации със заинтересованите страни от страна на Комисията"; 

COM(2002) 704 окончателен, допълнени от COM(2012) 746 и придружаващия SWD(2012) 422 и от COM 

(2014) 368. 
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повлиял на формулирането на политиките следва да бъдат максимално прозрачни за 

онези, които са участвали в него и за широката общественост; 

(3) Ефективност: консултирането следва да става в момент, в който мнението на 

заинтересованите страни все още може да окаже влияние върху решението; то следва 

да бъде осъществено при спазване на принципа на пропорционалност и други 

евентуални специфични ограничения; 

(4) Съгласуваност: трябва да се гарантира съгласуваност на процеса на 

консултиране между отделните служби на Съюза, както и съгласуваност по отношение 

на евентуално последващо оценяване, преразглеждане или контрол за качество. 

Тези принципи се допълват от пет минимални стандарта, които всички 

консултации трябва да спазват: 

A. Ясно съдържание на процеса на консултиране („Яснота”): всички 

съобщения и самите документи за консултации трябва да бъдат ясни, кратки и да 

включват цялата необходима информация, за да се улеснят отговорите; 

Б. Насоченост към целевите групи („Целенасоченост”): при определянето на 

целевите групи за консултация, Комисията следва да гарантира, че всички 

заинтересовани страни имат възможност да изразят своите мнения; 

В. Публичност: Комисията следва да осигури адекватна публичност с цел 

повишаване на осведомеността и да адаптира своите канали за комуникация така, че да 

отговори на нуждите на всички целеви групи. Без да се изключват други средства за 

комуникация, консултациите следва да бъдат публикувани в интернет и обявени на 

„единната точка за достъп”; 

Г. Срок за участие консултиране (Срок на консултацията): Комисията следва 

да осигури достатъчно време за планиране и за отговори на покани и писмени 

становища; 

Д. Потвърждение и обратна връзка (Обратна връзка): Получаването на 

мнения и становища по консултацията трябва да бъде потвърждавано и самите 

становища да бъдат публикувани. Публикуването на становищата на „единната точка за 

достъп” замества индивидуалните потвърждения за всеки получен принос в 

консултацията, ако е направено в срок от 15 работни дни. Резултатите от (откритите, 

публични) консултации се публикувани в интернет на сайтове, свързани с „единната 

точка за достъп”, като следва да бъде дадена точна обратна информация относно това 

как резултатите от консултацията са били взети предвид. 

 

4. КОГА СЕ ИЗИСКВА КОНСУЛТАЦИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

СТРАНИ? 

Заинтересованите страни трябва винаги да бъдат консултирани при изготвянето 

на законодателна инициатива или на политика от Комисията или при провеждането на 

оценяване или проверки за актуалност. Според методите на работа на Комисията 2014 -

201945 и придружаващите инструкции за службите, консултации със заинтересованите 

страни по принцип могат да се извършват по време на целия цикъл на формиране на 

политики. Въпреки това, консултации със заинтересованите страни могат да бъдат 

стартирани само за инициативи, които са получили политическа подкрепа от 

подходящото политическо ниво (вж. Глава II - Планиране). Като част от насърчаването 

на по-голяма прозрачност, заинтересованите страни трябва да бъдат консултирани или 

да са в състояние да предоставят обратна информация за следното46. 

                                                           
45 C(2014)9004 
46 За повече подробности вижте „Обобщение на документите, за които заинтересованите страни са 

консултирани или могат да предоставят обратна информация” в “Инструментариума”. Консултацията 

включва по-структурирана работа със заинтересованите страни, при която се прилагат принципите и 
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Таблица 3: Изисквания за задължителни консултации и обратна връзка 

Задължителни открити, интернет - базирани обществени консултации 

(минимум 12 седмици)47: 

• Инициативи, за които е предвидена оценка на въздействието. Консултацията се 

провежда чрез консултативни документи, включително въпросници, базисна 

информация за контекста, Встъпителна оценка на въздействието и други; 

• Оценявания. Консултацията се осъществява чрез консултативни документи, 

включително въпросници и базисна информация, Пътната карта и т.н.; 

• Проверки за актуалност. Консултацията се извършва чрез  въз основа на 

консултативни документи, включително въпросници, базисна информация за 

контекста, Пътни карти и други; 

• Зелени книги. 

Заинтересованите страни трябва да могат да дават становища и мнения 

относно: 

• Пътни карти за оценявания и Пътни карти за проверки за актуалността (4 

седмици), и Пътни карта за Встъпителни оценки на въздействието (тук е добре да се 

предложи се график за получаване на приносите, който се предоставя за всеки отделен 

случай, който следва да е съобразен с предполагаемото време на евентуалните 

следващи консултации); 

• Проектите на делегирани актове и актовете за изпълнение (4 седмици)48; 

• Законодателни предложения или предложения за политики, приети от 

Колегиума и, когато е приложимо, придружаващите оценките на въздействието (8 

седмици). 

 

4.1. Делегирани актове и актове за изпълнение 

Възможност да се дават мнения и становища относно делегираните актове 

съществува с определени ограничени на брой изключения. За актовете за изпълнение, 

възможност за даване на мнения трябва да бъде предвидена за актове, приети в 

случаите на контрол от комитет. Въпреки това, се прилагат няколко категории 

изключения и поради разнообразната природа на актовете за изпълнение 

окончателното решение трябва да бъде вземано за всеки отделен случай. Делегираните 

актове и актовете за изпълнение вече, като общо правило, се включват в Програмата за 

планиране. При включване в Програмата за планиране дневен ред, трябва да се даде 

указание дали се предвижда възможност за заинтересованите страни да правят 

коментари по проекта на текста. Това има за цел да се улесни предварителното 

планиране и да информира заинтересованите страни за бъдещите намерения на 

Комисията, като потърси обратна връзка за конкретните делегирани актове и актове за 

изпълнение. 

                                                                                                                                                                                     
стандартите за консултация; от друга страна процесът на обратна връзка позволява на заинтересованите 

страни да дават коментари по конкретен документ, който ще се разглежда при по-нататъшното 

разработване на документа или инициативата. 

 
47 Без да се засягат изключенията, посочени в таблица 1 и при пълно спазване на общите правила, 

посочени в COM (2002)704. Съответно, когато няколко стъпки за консултации са получили мандат като 

част от процеса за разработване на една инициатива, не е необходимо да се провеждат няколко 

консултации от 12-седмици всеки път. 

 
48 Прилагат се някои изключения, вижте точка 4.1. 
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В някои случаи, Комисията не се консултира по проекти за делегирани актове или 

актове за изпълнение. Тези случаи и мотивите за тях са обобщени в таблицата по-долу: 

 

Изключения от задължителните 4-седмични обществени консултации на  

делегирани / изпълнителни актове49: 

 

 

Тип 

 

Причина 

 

Примери 

 

Никаква (или 

ограничена) свобода на 

действие 

 

 

 

Липса на   

алтернативни политики  
 

 

 

Актове, въвеждащи 

международни стандарти в 

Правото на ЕС, без никаква 

(или при ограничена) 

свобода на действие. 

Корегендуми (актове за 

коригиране) 

 

Проекти, изготвени от 

агенция или орган на ЕС,  

които са били обект на 

пълни обществени 

консултации, преди да са 

били представени на 

Комисията, които 

тя няма намерение да 

променя значително. 
 

Широки консултации 

по проекта на текста вече 

са  били проведени по 

силата на специални 

правила. 
 

Актове, базирани на 

технически стандарти за 

регулиране, представени от 

Европейския банков орган 

(ЕБО) или от Европейския 

орган за ценни книжа и 

пазари (ESMA). 

Спешни/неотложни 

мерки 

 

Ограниченията във времето 

не позволяват даването на 

допълнителен 

срок за консултации 

 

 

Актове при процедурата по 

спешност или други 

неотложни актове, каквито 

са например временните 

изключителни мерки в 

областта на селското 

стопанство, спешните/ 

неотложни мерки, взети 

заради застрашаване на 

човешкия живот, 

животните и растенията 

 

 

                                                           
49 Таблицата се отнася за делегирани актове и актовете за изпълнение. Посоченото в нея по никакъв 

начин не засяга избора на актове; някои видове актове, като например тези, свързани с бюджетните 

процедури, управлението на програми или индивидуалните разрешения, могат по своя характер, да бъдат 

само актове за изпълнение 
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Тип 

 

Причина 

 

Примери 

Бюджетни процедури и 

мерки, решения свързани 

с управлението на 

програми 

Липса на   

алтернативни политики/ 

изпълнение на 

споразумения, които вече 

са одобрени 

Решения по работни 

програми и решения за 

подбор на проекти и 

финансиране 

Решения за издаване на 

индивидуални 

разрешения / актове / 

решения въз основа на 

преценка за 

съответствие с правните 

изисквания 

 

 

Липса на значително 

въздействие, рутинни 

актове 

 

 

Пазарни разрешения във 

фармацевтичната област на 

или сходни разрешения, 

допълнения, изменения в 

регистъра на защитените 

означения за произход  

продукти и географски 

означения ЗНП и ЗГУ, 

(де)класификация на 

контролни органи. 

Временни решения, 

свързани с управление на 

риска 

 

 

Липса на   

алтернативни политики 

/липса на значителни преки 

въздействия/ следване на 

съветите на лицата, 

изготвили оценката на 

риска 

Временни мерки по 

безопасност на храните 

Наличие на научни 

становища на агенция 

или научен комитет, 

които вече са били обект 

на публична 

консултация, в случаите 

когато Комисията следва 

заключенията на тези 

служби 

Широка консултация 

по въпроса вече е била 

проведена по силата на 

специални правила 

 

Областите, в които 

агенциите, като 

Европейската служба по 

безопасност са дали 

научни становища 

 

Други надлежно 

обосновани причини, 

като: 

 наличие на търговска 

тайна или заплахи за 

сигурността; 

 влияние върху пазарите 

 

Публичните консултации 

са невъзможни или 

неприложими например: 

поради законови или 

практически ограничения. 

 

 

Актове с конфиденциално 

съдържание (като например 

в областта на авиационната 

безопасност или 

космическото 

пространство, Галилео) 

Актове, свързани с 

общата организация на 

пазарите на 

селскостопански продукти, 

мерки, свързани с помощ за 

някои държави - членки. 

Разрешенията за държави 

членки, свързани със разчет 

на собствените ресурси 
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5. КОЙ В СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОТГОВАРЯ ЗА 

ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ДЕЙСТВИЯТА СВЪРЗАНИ С КОНСУЛТАЦИИТЕ? 

Отговорността за провеждането на консултации със заинтересованите страни е 

децентрализирана, като за тях отговаря всяка от службите на Комисията, отговорна за 

съответната инициатива. Службите на Комисията избират инструментите и методите за 

консултиране, въз основа на целите на консултацията, целевите групи и наличните 

ресурси за консултации, като се вземат предвид ключовите задължителни изисквания, 

установени в тези насоки. 

Стратегиите за консултация и консултативните документи трябва да бъдат 

обсъдени и приети от Междуведомствената група, създадена във връзка с 

инициативата за политика50. Междуведомствената група гарантира, че стратегията за 

консултация и различните дейности, свързани с консултацията са в съответствие със 

приложимите изисквания и следи за качеството на дейностите по консултиране, 

включително и когато части от тях са възложени на външни изпълнители. Ако не е 

създадена междуведомствена група за дадена инициатива, отговорната Генерална 

дирекция трябва да се консултира и да иска одобрение от Генералния секретариат. 

Генералният секретариат е отговорен за стартирането на всички обществени 

консултации на уебсайта „Вашият глас в Европа”51. 

В някои случаи, външни консултанти могат да подпомагат или дори да проведат 

консултацията, но водещата служба остава отговорна за определяне на обхвата и 

целите на консултацията, целия процес, резултатите, както и спазването на 

минималните стандарти и изисквания.52 

 

6. КАК СЕ ПОДГОТВЯ И ПРОВЕЖДА КОНСУЛТАЦИЯ - ТРИ 

ВЗАИМОСВЪРЗАНИ ФАЗИ 

Консултативният процес трябва да бъде структуриран в три взаимосвързани фази: 

(1) Изготвяне на консултативна стратегия; 

(2) Провеждане на консултацията; 

(3) Информиране на процеса по формулиране на политики. 

Всяка фаза се състои от няколко последователни стъпки, които осигуряват 

рамката за прозрачна консултация със заинтересованите страни с високо качество. 

 

6.1. Фаза 1 - Изготвяне на консултативна стратегия 

Ефективната и полезна консултация започва с добро планиране на всички 

консултативни дейности, които ще бъдат проведени в рамките на подготовката на 

инициативата (консултативна стратегия). 

Консултацията не е еднократно събитие, а динамичен, променящ се процес, който 

може да варира от гледна точка на задачи, целеви групи, методи и инструменти и 

времево планиране. Важно е консултацията да се планира внимателно и да се разработи 

консултативна стратегия, която: 

 Обхваща всички консултативни дейности, които ще бъдат извършени; 

 Определя най-подходящите консултативни методи, инструменти и канали за 

комуникация, за да се обяви консултацията; 

                                                           
50 Виж фигура 2в глава II (Планиране), за кои инициативи трябва винаги да се създава междуведомствена 

група. 
51 Виж „Инструментариума“ за повече подробности относно процедурата за одобряване на 

консултативните документи и за стартирането на обществени консултации. 
52 Генералният секретариат организира сесии за обучение по консултации със заинтересованите страни 

по обучителната програма „Ариане”, които са много препоръчителни за служителите, участващи в 

провеждането на дейности по консултиране. 
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 Дава възможност за всички заинтересовани страни да изразят вижданията си; 

 Стреми се да получи релевантен принос от възможно най-високо качество; 

 Определя необходимите време и ресурси за извършване на различните 

консултативни дейности; 

Запазва пропорционалността спрямо очаквания обхват и въздействие на инициативата, 

която подкрепя и към целите на консултацията. 

 

 

 
 
Консултативната стратегия е специфична за всеки отделен случай и трябва да 

бъде определена рано в процеса на планиране на инициативата, оценката на 

въздействието, оценяването или проверката за актуалност. Консултативната стратегия 

може да трябва да бъде коригирана във фазата на подготовка на политиката, за да 

отчете промените, настъпили в политиката или заключенията, получени от 

приложението на други инструменти за по-добро регулиране. 

Консултативната стратегия трябва да бъде очертана в Пътната карта, Пътната 

карта за встъпителна оценка на въздействието или за оценяване, за да осигури 

информация на заинтересованите страни за предстоящите консултативни дейности и по 

този начин да им позволи да се подготвят добре или да изберат дейности, в които искат 

да участват. Затова консултативната стратегия трябва да бъде обсъдена и приета от 

Междуведомствената група или свързаните служби (вж. т. 5 на тази глава) при 

финализиране на Пътната карта или встъпителната оценка на въздействието. 

Консултативната стратегия53, трябва да включва следните елементи: 

Стъпка 1: Определяне на целите на консултацията; 

Стъпка 2: Идентифициране на заинтересованите страни; 

Стъпка 3: Определяне на методите и инструментите за консултация и осигуряване 

на достъпност; 

Стъпка 4: Създаване на уеб страница за консултацията. 

                                                           
53 Подробно виж инструмента за консултации на заинтересованите страни в "Инструментариума" 
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6.1.1. Стъпка 1: Определяне на целите на консултацията 

Първата стъпка при разработването на Консултативната стратегия е определянето 

на нейните цели: 

- Какво се цели с провеждането на консултацията? 

- Какво предложение или инициатива, или какви аспекти от тях ще бъдат 

консултирани? В зависимост от етапа, на който се намира процесът на разработване на 

политиката, целите на консултацията могат да бъдат, например, да се съберат нови 

идеи54, да се съберат виждания и становища55, да се събере фактическа информация, 

данни и знания; да се подложат на тест съществуващи идеи и анализи56. 

 

Проблеми, които трябва да бъдат взети предвид при определяне на целите на 

консултацията 

• Контекст, обхват и очаквани въздействия на инициативата и фаза от процеса по 

развиване на политиките 

 

• Основата на консултацията за инициативата, която е в процес на подготовка: 

• консултации, които вече са се провели; 

• бъдещите консултации, които ще се проведат след текущата и съответните им цели. 

Това би трябвало да помогне за идентифициране на вече наличната информация и 

допълнителните елементи, търсени от консултацията от заинтересованите страни. 

• Обхватът на консултацията: 

• Какви елементи или аспекти са във фокуса на консултации в определен етап от 

процедурата? 

• Къде все още е възможно да се повлияе на резултатите от подготовката на политиката, 

какви елементи или аспекти вече са решени? 

• Разликата между събиране на възгледи или мнения (субективно) и събиране на данни 

или факти (обективно). 

Ясна комуникация на целите на консултативната уебстраница и в съответните 

документи за консултация: прозрачност по отношение на целите на всяка 

консултативна дейност позволява на заинтересованите страни да се идентифицират 

бързо и с минимални усилия, дали съдържанието на консултацията ги засяга или не, и 

ще се избегнат грешни очаквания от участвалите целеви групи и ще бъдат получени 

повече релевантни мнения. 

 

Предметът на консултацията се различава в зависимост от естеството на 

инициативата, времето и контекста. За инициативи, придружени от оценки на 

                                                           
54 Например, да се идентифицират съществуващи проблеми, допълнителни варианти на политиката и 

възможни (косвени) въздействия. 

 
55 Например мнения на участниците по определена тема, относно предложеното ниво на интервенция от 

ЕС или мнения относно правилата за привеждане в действия за избраните варианти на политиката 

 
56 Например да се изясни дали идентифицираните проблеми се възприемат по един и същи начин от 

съответните заинтересовани страни и дали те са приоритетни за тях; да бъдат изяснени възможните 

въздействия на дадено предложение, да се потвърдят предложенията/хипотезите, да се валидират 

съществуващите информация и анализи като форма на външен контрол за качество; да се получи 

критична обратна информация за анализа или за предложените по-нататъшни стъпки. 
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въздействието, както и за оценявания и проверки за актуалност, предметът трябва да 

покрива поне следните аспекти: 

 

Задължителен предмет на консултациите при оценките на въздействието, 

оценявания и проверки за актуалност.57 

Инициативи, придружени от оценки на въздействието58: 

Заинтересованите страни трябва да бъдат консултирани за всички елементи в процеса 

на оценка на въздействието. Основните въпроси, които трябва да бъдат разгледани, са: 

• Намирането на разрешение на проблема; 

• Въпросът със субсидиарността и измерението на проблема на ниво ЕС; 

• Наличните варианти на политиката и 

• Въздействието на вариантите на политиката. 

Оценявания и проверки за актуалност59: 

От съществено значение е консултацията да обхваща задължителните критерии за 

оценяване, които са: 

• Ефективността на интервенцията; 

• Ефикасност на интервенцията от гледна точка на използваните ресурси; 

• Релевантност на предложението от гледна точка на идентифицираните нужди / 

проблеми, с които то следва да се справи; 

• Съгласуваност на интервенцията с други интервенции, които имат обща цел; и 

• Добавена стойност в резултат от интервенцията на ЕС в сравнение с това, което може 

да бъде постигнато само чрез действия на държава - членка. 

 

6.1.2. Стъпка 2: Набелязване на заинтересованите страни. 

Важен елемент от всяка консултативна стратегия е да се идентифицират или 

очертаят групите заинтересовани страни, които следва да бъдат консултирани. Това 

спомага за определянето на най-подходящите методи и инструменти за консултации. 

Когато са налице и са приложими съвременни инструменти, информационни и 

комуникационни технологии следва да бъдат използвани за подпомагане 

класификацията, идентифицирането и достигането до отделните групи заинтересовани 

групи по един всеобхватен начин. Основното правило е да се консултират широко и 

прозрачно заинтересованите страни, които биха могли да бъдат засегнати от 

инициативата, като се търси целия спектър от възгледи, за да се избегне пристрастие 

или изкривени изводи („завладяване”), предлагани от конкретни групи. 

 

Доброто набелязване на заинтересованите страни включва:60. 

                                                           
57 Когато оценяването и оценката на въздействието са правят непосредствено едно след друго е 

възможно да се проведе само една отворена публична консултация, стига съответните заинтересовани 

страни да бъдат консултирани по всички основни елементи на оценката на въздействието. Когато 

оценяването е за една дейност, проведена извън ЕС, или когато интернет не е практически приложим 

инструмент за помош, задължителната открита обществена консултация може да бъде отменена, 

доколкото консултативната стратегия предвижда подходящи инструменти, за достигане до съответните 

заинтересовани страни. Преди прилагането на дерогации, Генералната Дирекция трябва да се свърже с 

Генералния секретариат. 
58За подробности вижте глава III относно оценките на въздействието. 

 
59За подробности вижте глава VI относно оценяванията и проверките за актуалност. 
60 Виж инструмента за консултация на заинтересованите страни за повече указания относно 

набелязването на заинтересованите страни 
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1. Идентифициране на категории заинтересовани страни, които имат отношение или са 

заинтересовани в областта (ите) на съответната политика; 

2. Класификация по категории на заинтересованите страни в съответствие с нивото на 

заинтересованост или на влияние върху конкретна инициатива, във връзка с която 

трябва да бъде проведена консултация. 

  

Идентифициране на категориите заинтересовани страни свързани с или 

имащи интерес в областта на действие на политиката 

Основният въпрос е да се определи кои категории заинтересовани страни са 

свързани с областта(ите) на действие на съответната политика. Службите следва да 

установят кой има интерес в областта на политиката. Те също така трябва да  

идентифицират лицата и групите, с експертиза или технически познания в дадена 

област и да следят за приносите, направени в предишни консултации или в други по-

неофициални контактни групи или обмени. Държавите - членки могат да бъдат 

поканени да предоставят списък на групите по интереси в областта на действие на 

съответната политика за своите страни. 

Съществуващите контактни групи (например в мейлинглистове или списъци за 

разпространение), абонаменти за "Уведомления Комисията в действие" и "Регистър за 

прозрачност", или постигнатите резултати от участници в предишни консултации могат 

да се използват като отправна точка. Също консултантски или експертни групи или 

постоянни групи на заинтересовани лица, установени от Генерални дирекции около 

определена област на действие на политика могат да се имат предвид, особено за 

целеви консултации. Членовете междуведомствените групи също могат да предлагат 

нови контакти. Следва да се обърне специално внимание на въпроса за защита на 

данните61. 

 

                Категории заинтересовани страни (неизчерпателен списък): 

Гражданин / Физическо лице 

Организации на индустрията, бизнеса и синдикати 

 Мултинационални глобални 

 Национални 

 Малки и средни предприятия 

 Бизнес организации 

 Профсъюзи 

 Търговски камари 

Платформа на ЕС, мрежа или асоциация 

 Представляващи стопански интереси 

 Представляващи нестопански интереси 

 Представляващи професии/занаяти 

Организация / сдружение 

 Национална организация, представляваща стопански цели 

 Национална организация, представляваща нестопански цели 

 Национална организация, представляваща професии / занаяти 

 Международна / междуправителствена организация 

Публични органи 

 Институция на ЕС 

                                                           
61За информация относно правилата за защита на данните, вижте «Инструментариума». 
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 Национално правителство 

 Национален парламент 

 Регионален / местен / общински орган 

 Националните компетентни органи / агенции 

Консултанти 

 Тинк танкове 

 Професионални консултанти 

 Адвокатски кантори 

Изследователски / академични среди 

 Университети 

 Училища и учебни заведения 

 Научни институти 

Други 

 

Определяне на категориите от заинтересовани страни според нивото на 

заинтересованост или на влияние върху конкретната инициатива 

Изясняването на типа, към който отделните заинтересовани страни принадлежат 

помага за идентифицирането на тяхното потенциално ниво на заинтересованост или 

влияние върху конкретната инициатива, по която трябва да бъде проведена 

консултация. На свой ред, това подпомага избора на най-подходящите методи и 

инструменти за консултацията. 

 

Таблица 5: Видове заинтересовани страни 

Минималните стандарти определят три вида заинтересованите страни: 

- Засегнати от политиката; 

- Които ще трябва да я прилагат; 

- Които са заявили интерес към политиките. 

Полезно е да се прави разлика между категориите заинтересовани страни, които 

конкретната инициатива може да засегне (както пряко, така и косвено) по коренно 

различен начин, например потребителите в сравнение с индустрията; тези, които ще 

имат ползи срещу тези, които ще трябва да платят или променят своите действия / 

поведение и т.н. 

Също така, следва да бъде изследвано и възможното разграничаване на групи в 

рамките на една категория заинтересовани страни. Например, фирмите могат да бъдат 

засегнати от конкретната инициатива по различен начин, в зависимост от техния размер 

(например микро, малки или средни предприятия), местоположението (включително и 

в трети държави), вид дейност, дали са публични или частни, стари участници на 

пазара или новонавлизащи и други. 

За успешното набелязване на заинтересованите страни, трябва да се имат предвид 

следните аспекти: 

• Идентифициране на целеви групи, които са изложени на риск от 

изключване: Може да има разлики между групите заинтересовани страни по 

отношение на достъпа им до консултации или по отношение на ресурсите, които те 

могат да отделят за участие в консултациите. Например, за селски райони с ограничен 

достъп до интернет, използването на инструменти, различни от интернет - базираните 

консултации може да гарантира по-широко участие. 

• Постигане на баланс и всеобхватност: социални, икономически и екологични 

организации; големи и малки организации или фирми; по-широки общности (например 

религиозните) и специфични целеви групи (например жените, възрастните, 
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безработните, етническите малцинства), организации в ЕС и тези в трети страни 

(например кандидати, асоциирани или развиващи се страни или основни търговски 

партньори на ЕС). Също така трябва да се признае, че едни и същи групи 

заинтересовани страни от различни държави - членки, могат да работят при различни 

условия, (като например местната бизнес среда и пазарни или регулаторни условия) и 

невинаги да имат сходни интереси. 

• Определяне дали има нужда: 

- От конкретен опит, експертиза познания или технически знания; или 

- От включване на неорганизирани интереси, за разлика от организираните 

заинтересовани страни на европейско ниво или на ниво държави - членки. 

• Избягване на "регулаторното завладяване": Не следва винаги да бъдат 

изключително консултирани едни и същи предприятия/представителни организации, 

тъй като това увеличава риска от вслушване в тесен кръг от интереси. 

• Използване на ясни и прозрачни критерии за подбор на участниците: За 

целеви консултации, като срещи, конференции или други видове прояви с участието на 

заинтересовани страни с ограничен обхват, може да бъде необходим предварителен 

подбор на участниците в събитието за консултация. 

 

6.1.3. Стъпка 3: Определяне на методите за консултация, инструменти и 

осигуряване на достъп 

Най-подходящите методи и инструменти за консултация62 зависят от целите на 

консултация, идентифицираните заинтересовани страни, характерът на инициативата, 

както и необходимото време и ресурси. 

Консултативната стратегия може да предвиди няколко дейности по консултиране, 

използване на различни методи и инструменти, които имат различно предназначение на 

различни етапи от процеса на разработване на политиките и са насочени към 

различни категории заинтересовани страни. Не всички заинтересовани страни 

трябва да бъдат разгледани във всяка консултативна дейност. 

Трябва да се предвиди как  ще бъдат анализирани приносите в консултацията предвид 

избора на метод за консултация и разработването на инструментите за консултиране; 

Общият резултат от консултацията ще представляват всички събрани становища,  

получени в различни моменти, чрез различни методи и инструменти, както и от всички 

участващи заинтересовани страни, всяко от които ще информират крайното решение. 

 

Методи за консултации 

Поначало може да се избира между открити обществени консултации и целеви 

консултации, в зависимост от целите на консултацията и целевата(ите) групи, 

установени чрез набелязването на заинтересованите страни: 

• Откритата обществена консултация достига до широк кръг от респонденти, 

без обаче да се гарантира пълна представителност. Затова релевантността на събраните 

становища трябва да бъде цялостно оценена63. Откритите обществени консултации 

могат да засилят прозрачността и отчетността, и да гарантират най-широко обществено 

одобрение и подкрепа за инициативата. 

• Целевите консултации позволяват по-целенасочени взаимодействия или 

диалог и могат да се възползват от експертизата по-ефективно, особено когато се 

                                                           
62Вижте“ Инструментариума” за цялостен преглед на възможните методи и инструменти за консултации. 
63 Средният процент на отговори в миналото е бил твърде нисък, което изисква усилия за повишаване на 

информираността на заинтересованите страни относно публичните консултации. 
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занимават с много специфична или техническа тема. Трябва да се избягва даването на 

привилегирован достъп за някои заинтересовани страни. 

 

Инструменти за консултации 

Изборът на метода на консултиране определя инструментите за консултиране. 

Най-често използваните инструменти са писмените консултации чрез консултативни 

документи или въпросници, както и директните контакти със заинтересованите страни 

чрез срещи, конференции, изслушвания или други събития64. 

При избора на най-подходящия инструмент за консултиране трябва да се вземат 

предвид: 

• Пропорционалността; 

• Необходимата степен на интерактивност (например писмена консултация срещу 

прояви със заинтересованите страни/ онлайн дискусиионни форуми / други интернет 

базирани инструменти); 

• Съображения за достъпност (езиков режим, увреждания и т.н.)65; и 

• Определянето на срокове. 

На практика, ефективната консултация често изисква комбинация от инструменти 

за писмено консултиране (използвани, както за открити публични, така и за целеви 

консултации) и за по-преки взаимодействия със заинтересованите страни. 

Ако консултацията следва да предостави статистически представителни 

резултати, то следва да бъдат предвидени специфични инструменти, като например 

изследвания (напр. Евробарометър). 

 

                        Задължителни срокове за консултации и обратна връзка 

Задължително отворена, базирана в 

интернет публична 

консултация: 

Колко 

дълго? 

Кога? 

 Инициативи с оценки на 

въздействието 

 Оценявания 

 Проверки за актуалност 

Минимум 12 

седмици66 

Решение за всеки отделен 

случаи. 

 

 Зелени карти След приемането от 

Комисията 

Заинтересованите страни трябва да 

имат възможност да дават обратна 

връзка за: 

Колко  

дълго? 

Кога? 

 

 Пътни карти за оценяване и Проверки 

за актуалност 

4 седмици След публикуването 

 Пътни карти, Встъпителни оценки на 

въздействието 

Трябва да 

бъде указано 

След публикуването 

 Проекти на делегирани актове67 4 седмици След приключването на 

                                                           
64Съществуват специфични инструменти за достигане до определени групи, като например малките и 

средните предприятия: срещите за проследяване на резултатите от прилагането на Закона за МСП или 

Панела за консултации с МСП, управлявани от ГД “ „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество 

и МСП“ или платформите на Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет и  

други. 
65За повече подробности виж инструмента за консултации със заинтересованите страни. 
66Без да се засягат изключителните случаи, посочени в Таблица 1 и общите правила, посочени в COM 

(2002)704. 
67 Съществуват определени изключения, вижте точка 4.1. 
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Междуведомствената 

консултация, успоредно с 

експертите на държавите -

членки 

 Проекти на изпълнителни актове68. 4 седмици След приключване на 

Междуведомствената 

консултация и преди 

гласуването на комитета по 

Комитология 

 Законодателни предложения или 

предложения за политики, приети от 

Колегиума и, когато е приложимо, 

придружаващите оценки на 

въздействието 

8 седмици След приемането на 

Комисията 

 

6.1.4. Стъпка 4 - Създаване на интернет страница за консултациите 

Следва да бъде създаден интернет страница за консултация на страниците на 

Генералните дирекции за подготвяната политика, на която се публикува стратегията за 

консултации, включително и планираните дати за различните дейности за 

консултиране, веднага след като станат известни. Датите за консултациите също така 

следва да бъдат включени и в Календара за планиране на консултации на комисиите, 

който се съставя от Генералния секретариат въз основа на информацията, получена от 

Генералните дирекции и да бъдат публикувани на" Вашият глас в Европа ". 

Цялата информация за различните дейности за консултиране, свързани с 

конкретната инициатива следва да се обогатява и актуализира. Съобщението относно 

консултациите трябва да бъде ясно и кратко. Отделни под-страници за различните 

консултативни дейности трябва да бъдат създадени (например отворена публична 

консултация, конференция със заинтересованите страни и т.н.). 

Линк към интернет страницата на всяка открита обществена консултация следва 

да бъде публикуван на сайта на "Вашият глас в Европа", който е наличен на всички 

официални езици на ЕС. 

С цел да се осигури съгласуваност и лесен за употреба достъп до информация, 

трябва да се използва единен стандартен формат на страница за консултация69.  Кратък 

наръчник с обяснителни бележки относно това как да се подготви стандартната 

страница за консултация е достъпен на интернет страницата на вътрешната страница на 

Комисията70. 

 

6.2. Фаза 2 - Провеждане на консултацията 

След като стратегията за консултация е била одобрена от Междуведомствената 

група (фаза 1), могат да бъдат стартирани различните дейности по консултиране. За 

всяка дейност, трябва да бъдат следвани следните стъпки: 

 Стъпка 5: Обявяване и комуникиране; 

 Стъпка 6: Управление на консултацията; 

 Стъпка 7: Информиране относно приносите; 

 Стъпка 8: Анализи на съдържанието. 

 

                                                           
68 Съществуват определени изключения, вижте точка 4.1 
69За повече информация вижте “Инструментариума” 
70https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/sg/en/stakeholder/Pages/template.aspx. 
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6.2.1. Стъпка 5 - Обявяване и комуникиране 

Началото на дадена планирана дейност по консултиране следва да бъде обявено в 

специална интернет страницата като се гарантира, че избраният начин на оповестяване 

е адаптиран към всички целеви аудитории. Службите следва да използват онези 

комуникационни канали, които са най-подходящи за достигане до съответните целеви 

групи. Целевата група(и) за консултация, трябва да бъде(ат) ясно посочена(и) в 

консултативния документ и на уебстраницата. 

Таблица 6. Начини за популяризиране на консултациите 

 Пресконференция, включително разпращане на прессъобщение или 

провеждане на по-задълбочен брифинг за журналисти; 

 Обедни експресни съобщения и бюлетини; 

 Изказванията, направени по време на съответните мероприятия; 

 Поставяне на обяви в съответните издания; добавяне на линкове в уеб сайтове 

и предлагане на статии за общи и / или по-специализирани медии; 

 Блогове на Комисията и социалните мрежи; 

 Представителствата на Комисията в държавите - членки биха могли също да 

бъдат точки за разпространение, както и Генерална Дирекция “Комуникация”,  която 

може да предоставят полезна информация и ресурси; 

 Други "посредници", чрез които информацията може да се разпространява, са 

постоянните представителства на ЕС и експертните групи на държавите - членки; 

държавите - членки могат също да популяризират на национални / регионални / местни 

уебсайтове; 

 Ако бъде дадено началото на открита публична консултация, някои 

заинтересовани страни могат да бъдат алармирани автоматично чрез регистрацията им 

в Регистъра за прозрачност или системата за известяване на Комисията71. 

 Директен контакт със заинтересованите страни или организации72. 

6.2.2. Стъпка 6 – Управление на консултацията и осигуряване на обратна връзка 

Практическата организация и подпомагане на консултацията се нуждаят от пълно 

внимание. Трябва да бъде предвиден достатъчен персонал, който да отговаря на 

въпроси, да решава технически проблеми и да обработва приносите. 

 

Консултативни документи 

Всички консултативни документи трябва да бъдат одобрени от 

Междуведомствената група или, при открити обществени консултации за инициативи, 

за които не съществува Междуведомствена група - от Генералния секретариат. 

 

Качеството на консултативните документи определя качеството на 

приносите и по този начин качеството на помощта към процеса на  формулиране 

на политики. 

 

Добра практика е консултативните документи да бъдат тествани (например 

презентации, проучвания или анкети) с външни лица, които не са участвали в 

изготвянето им. Тези лица трябва възможно най-близо до наподобяват действителната 

целева аудитория на консултацията или подгрупи на тази целева аудитория. 

                                                           
71https://webgate.ec.europa.eu/notifications/homePage.do?locale=en 
72Организации, представляващи интересите на малките и средни предприятия, могат да бъдат 

предупредени чрез последващите срещи по Закона за малкия бизнес, организирани от Генерална 

дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/notifications/homePage.do?locale=en
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Целта на теста е да се установи дали консултативните документи са лесни за 

разбиране от целевата група и практични за употреба. Лица за тест могат да бъдат 

например колеги в други отдели, различни генерални дирекции или заинтересовани 

групи, които могат да дадат своята лична критична обратна връзка за това как 

допълнително да се подобрят документите. Например Мрежата на европейските 

предприятия може да каже дали консултацията е предназначена и за отделни МСП. 

 

Идентифициране на заинтересованите страни и Регистър за прозрачност 

Важно е в уведомлението за консултацията ясно да се укаже, че самоличността на 

заинтересованите страни и техните интереси трябва да са изрично посочени, за да се 

гарантира вземане под внимание на техния принос. Трябва да се гарантира, че личната 

и базисната информация, поискана от респондентите, преди те да отговарят ще даде 

възможност за анализиране на отговорите на всяка една от категория заинтересовани 

страни, които участват (например, ако отделни МСП не могат да се самоопределят като 

такива в отговора си, няма да има възможност да се анализират техните отговори 

поотделно). 

Организации, мрежи, платформи или самонаети лица, участващи в дейности, 

които имат за цел да повлияят на процеса на вземане на решения в ЕС се очаква да се 

регистрират в Регистъра за прозрачност. По време на анализа на отговорите на 

консултацията, приносите на респонденти, които са решили да не се регистрират, ще 

бъдат третирани като отделни приноси (освен ако участниците не са признати 

представители на заинтересованите страни по силата на разпоредбите на Договора73). 

 

Потвърждения за получаване на приносите 

Писмените приноси могат да бъдат предоставяни под различни форми, като 

например (е-)поща, уеб инструменти или социални мрежи. Винаги когато 

заинтересованите страни предоставят писмени приноси по всякакви видове 

консултации, добра практика е изпращането на потвърждение за получаване на приноса 

и даването на информация за това, кога се очаква те да бъдат публикувани. Ако 

приносите се изпратени по електронна поща или чрез използване на платформите на 

социални мрежи, същите тези канали могат да бъдат използвани, за да се потвърди 

получаването. За да се намали работата може да се предвиди индивидуални или 

колективни потвърждения за получаване да бъдат автоматично генерирани в момента 

на тяхното получаване. 

В случай, че приносите са публикувани в рамките на 15 дни след приключване на 

консултацията дейност, публикацията заменя отделното потвърждаване. Ако 15-

дневният срок не може да бъде спазен, причините за забавянето трябва да бъдат 

обяснени на интернет страницата и следва да бъде посочен нов краен срок. 

 

6.2.3. Стъпка 7 – Информиране относно  приноса 

Внимателното и прозрачно третиране на приносите, получени в хода на 

консултациите е от решаващо значение и създава добра основа за запазване на 

конструктивно сътрудничество и плодотворни отношения със заинтересованите страни. 

 

Публикуване на приносите на интернет страницата  

След като консултацията е приключила, приносите на заинтересованите страни 

следва да бъдат публикувани. Приносите трябва да бъдат публикувани на езиците, на 

които те са били подадени и/или на езика, използван по време на консултацията. 

                                                           
73Европейски социален диалог, чл. 154 - 155от ДФЕС 
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Писмените приноси следва да бъдат направени обществено достояние на 

специалната интернет страница за консултацията. В случай на събития за консултации 

със заинтересованите страни (срещи, изслушвания, конференции и т.н.), обобщени 

протоколи и речи или презентации, предоставени по време на събитието трябва да 

бъдат направени публично достояние на интернет страница за консултацията. 

Според съответните правила за защита на данните74, съществуват следните 

възможности: 

 Публикуване на приносите с личните данни; 

 Анонимно публикуване на приносите (без име/наименование на 

организацията); 

 Без публикуване, но използване на приносите за статистически и 

аналитични цели. 

 

Даване на информация по ключови въпроси, поставени в приносите 

Добра практика е да се подготви и публикува на интернет страницата за 

консултации кратък документ, в който се обобщават основните въпроси, повдигнати 

във всяка от отделните консултации със заинтересованите страни, предвидени в 

стратегията за консултация (например неофициален доклад, протокол от среща на 

заинтересованите страни, списък или таблица на приноси). Това е особено полезно, 

когато дейностите по консултиране са разпределени за по-дълъг период от време и 

улеснява изготвянето на резюме на окончателния доклад, което трябва да обобщава 

резултатите от всички предприети дейности по консултиране. 

Документите, обобщаващи дейностите по консултациите спомагат да се увеличи 

прозрачността и осигуряват основата за по-нататъшен анализ и обратна връзка към 

заинтересованите лица относно това как консултацията е допринесла с информация за 

процеса на създаване на политики. 

Обобщаване на приносите 

Предоставяне на кратък и балансиран преглед на приносите, получени по време 

на конкретна консултативна дейност 

 

Даване на фактическа информация за 

получените становища 

 

 

 Кои лица са участвали? 

 Кого представляват? 

 Кои аспекти са разгледани? 

 Какви са техните възгледи и 

притеснения? 

 Кои комуникационни канали са били 

използвани за приносите? 

Запазване на неутралност 

 
 Документиране на становищата така, 

както са получени, като се избягват 

квалификации, заемане на позиция или 

даване обратна връзка 

Даване на информация относно процеса 

 
 Даване на информация за това, което 

е направено досега по отношение на 

консултативните дейности  и за 

следващите стъпки 

Добавяне на текста за освобождаване от Следва да се акцентира върху това, че 

                                                           
74Вижте “Инструментариума”. 
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отговороност получените приноси не могат да бъдат 

разглеждани като официална позиция на 

Комисията и нейните служби и в този 

смисъл те не обвързват по никакъв начин 

Комисията. 

 

6.2.4. Стъпка 8 – Анализиране на съдържанието 

След като консултацията приключи, получените данни трябва да бъдат подробно 

анализирани. Следва да се има предвид, че отговорите в консултациите по принцип не 

са статистически представителни за целевата група и извеждането на съотношения, 

например на различните мнения, може да създаде фалшиво усещане за 

представителност и по този начин да доведе до грешни заключения. Ако има нужда от 

статистически представителни данни, следва да се използва съответният метод на 

консултация (например социологическо изследване). 

Начинът на представяне на резултатите следва да бъде обективен и 

безпристрастен. Краткия описателен преглед на получените приноси следва да бъде 

допълнен от качествен анализ. 

 

Кратък описателен преглед на профила на участниците 

Въз основа на прости описателни данни, прегледът на профила на участниците 

може например да предоставя информация относно: 

 Разпределението на участниците по държави - членки и / или трети държави; 

 Разпределението на участниците по категории заинтересовани страни; 

Разпределението по всякакъв друг критерий (например групиране по сектори), който би 

могъл да бъде от значение за конкретната консултация или когато могат да се 

установят сходни тенденции или специфични проблеми в отговорите. 

 

Анализ на същността / съдържанието на отговорите (качествен анализ) 

Изследването на съдържанието на приносите включва: 

 Отговарят ли приносите на въпросите / очакванията? 

 Сравняване на становищата с целите на консултацията, както са определени в 

стратегията за консултация и определяне на отговорите, които не са свързани с темата 

на консултацията. 

 Разграничаване между информацията (данни/факти) и субективните становища 

и мнения, дадени от участниците. Където е възможно,  източникът и надеждността на 

данните / фактите трябва да бъдат проверени. 

 Установяване дали има мнения, които силно се различават от 

преобладаващите? 

 Проверка дали участниците дали становища съвпадат със списъка на целевите 

групи на заинтересованите страни. Ако не, следва да се установи дали е необходима 

допълнителна консултация. 

Изготвянето на качествен анализ на отговорите и на участниците включва 

изследване на: 

 Въпроса доколко засегнати и заинтересувани са участниците в политиката: 

 Начина, по който те могат се възползват или да бъдат повлияни от нея 

 Дали те отговарят от свое име или ако представляват дадени специфични 

интереси, 

 До каква степен и как е бил обобщен техният принос (например, организациите 

на заинтересованите страни следва като добра практика да описват как са организирали 

тяхното вътрешно консултиране и да представят един консолидиран отговор). 
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Представяне на анализа 

(i) Анализ въз основа на различните категории заинтересовани лица 

Този подход би бил подходящ, когато консултацията обхваща много и различни 

заинтересовани групи с различни и потенциално противоречиви мнения по няколко 

въпроса, което изисква: 

 Разграничаване на основните категории заинтересовани страни - краткият 

описателен преглед представлява основата за надграждане. 

 Разграничаване на основните категории заинтересовани страни, например опит 

да бъдат идентифицирани сходни профили на отговор (по географски принцип и това е 

например група 1 и група 2 на държавите – членки; граждани - студенти и граждани - 

пенсионери или производител в индустрията, посредник, дистрибутор и т.н.) 

 След като бъде направена разбивката по категории заинтересовани страни 

следва да се определи характерът на отговорите, например: 

 Дали те подкрепят / противопоставят се/ предлагат изменения на определена 

мярка? 

 Дали те дават нови идеи? Дали предлагат алтернативен подход? 

 Дали те предоставят допълнителна информация / факти относно въздействието 

на дадена мярка на политика? 

 Може ли информацията / фактите да се считат за обективни? Колко надеждна е 

предоставената информация / факт (идентифициране на източника и надеждността) 

Относителната значимост на този анализ за цялата консултация следва като 

резултат от целите на консултацията в стратегията за консултации (фаза 1). 

 

 

(ii) Анализ на базата на различните теми за консултации. 

Този подход би бил подходящ, когато се обсъждат много въпроси и участващите 

заинтересовани страни са с потенциално по-малко различаващи се или противоречащи 

си мнения. При него се: 

 Идентифицират основните въпроси, които произтичат от отговорите в 

консултацията; 

 Прави разграничение между мненията на основните категории заинтересовани 

лица, за всеки от тези въпроси и установява същността на отговорите (например факти 

срещу мнения). Въпросите могат да бъдат структурирани, както е посочено в (i). 

 

6.3. Фаза 3 - Информиране на процеса по формулиране  на политики и даване 

на обратна връзка 
Получените приноси чрез различни консултации, проведени в рамките на 

консултативната стратегия допринасят за по-нататъшната работа по самата политика. 

Отговорните за консултацията служби решават дали да дадат информация за 

резултатите от цялостната работа по консултацията, изводите, които могат да изведат и 

всякакви други свързани с това въпроси. 

 

6.3.1. Стъпка 9 - Обобщаване на пълните резултати от консултацията 

Точна обратна информация следва да бъде предоставена на заинтересованите 

страни. Това е от решаващо значение за тези, които участват в консултации със 

заинтересованите страни, за да знаят как и до каква степен, техният принос е бил взет 

под внимание и да могат за разберат защо някои предложения не са били взети под 

внимание при формулирането на политики. Осигуряването на ефективна обратна 

информация допринася за цялостната прозрачност на процеса на формулиране на 
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политики на Комисията, насърчава отчетността и доверието към Комисията и 

евентуално спомага за получаването на още по-добри отговори в бъдещи консултации. 

 

Обобщен доклад 

В края на работата по консултацията  следва да бъде изготвен обобщен доклад 

относно резултатите от различните дейности по консултиране, които са реализирани. 

Обобщеният доклад трябва да включва следните елементи: 

 Документиране на всяка дейност по консултиране, предприета по същата 

инициатива, включително, ако е приложимо, обосновка за това как и защо стратегията 

за консултации очертана в Пътната карта/Встъпителната оценка на въздействие е 

променена, 

 Информация относно това кои групи заинтересовани страни са участвали, чии 

интереси те представляват, както и дали всички идентифицирани групи заинтересовани 

страни са участвали, 

 Описание на резултатите от всяка дейност по консултиране, ако са предприети 

различни дейности за консултиране по същия предмет, сравнение на техните резултати, 

включително взаимозависимости, съгласуваност или противоречия, 

 За приноси ад хок, получени извън формалния контекст на консултация, е 

необходимо описание на произхода на получените становища, включително 

идентифициране на вида на заинтересованата страна и представляваните интереси, 

 Даване на обратна информация относно това как резултатите от консултацията 

ще залегнат в политиката. 

Обобщеният доклад не трябва да надхвърля 10 страници и следва да бъде 

изготвен и направен достъпен на всички езици, на които е публикувана консултацията 

на интернет страницата за консултацията. 

Обобщеният доклад следва да придружава предложението по време на целия 

процес на междуведомствени консултации до приемането му от  Комисията. Ако 

консултацията е извършена в рамките на оценка на въздействието или оценяване, 

обобщеният доклада следва да е приложен към доклада с оценка на въздействието или 

доклада от оценяването. 

 

Обяснителен меморандум 

За законодателни предложения, обяснителният меморандум следва да отразява 

доколко основните приноси са били взети предвид в проекта за политиката и ако не са, 

да се даде обосновка защо. 

Даването на мотиви за избора на вариантите включва: 

 посочване защо някои варианти са били отхвърлени (особено когато те са били 

широко подкрепени от участниците); 

 подчертаване на връзката между приноса, получен от участниците в 

консултацията, оценката на въздействието, или някое друго обстоятелство фактор, 

което оправдава избора на Комисията на даден вариант. 

 

7. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

Вътрешна оценка на качеството на процеса на консултиране 

С оглед подобряване на бъдещите консултации, добра практика е да се извършва 

пропорционална вътрешна оценка на качеството на процеса на консултиране. 

Заключенията трябва да бъдат споделени със службите, включени в 

междуведомствената група, или, в случай, че не е създаден междуведомствена група, 

със службите свързани с инициативата, включително Генералния секретариат. 
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Оценка на ефективността на стратегията за консултации 

Едно проучване в края на процеса, адресирано до всички консултирани страни 

може да спомогне при преценката на нивото на удовлетвореност на заинтересованите 

страни от процеса, както и от окончателните ефекти и резултати. То също така може да 

спомогне за идентифицирането на добри практики, учене от предишен опит и за 

възползване от резултатите на един добре организиран консултативен процес. 

Обобщение на резултатите от проучването трябва да бъде публикувано на интернет 

страницата за консултации, създадена за предложението. 

Оценката на стратегията за консултация трябва да спомогне за намирането на 

отговори на три въпроса: 

(1) Работеше ли както трябва стратегията за консултация? (Например достигна ли 

до своите целеви групи, изпълни ли своите цели, колко ефективни и ефикасни са били 

различните инструменти, доколко релевантни са били събраните отговори и какво е 

било тяхното въздействие? 

(2) Работеше ли добре процесът? (Например какво работеше добре и какво по-зле, 

колко удовлетворени са били заинтересовани страни, участващи в консултациите, 

какви са поуките, които трябва да бъдат извлечени за в бъдеще?) 

(3) Какво беше въздействието на процеса? (Например върху участниците, за 

резултатите, за лицата формулиращи политики?) 

 

 

Глава VIII 

Съдържание на “Инструментариума” 
Различните глави в насоките за по-добро регулиране са допълнени от следните 

инструменти75, които предоставят по-подробна информация. 

Основни принципи на по-добро регулиране 

 

1 Принципи на по-добро регулиране. 

2 Събиране на доказателства 

3 Субсидиарност и пропорционалност 

Как се прави оценка на въздействието 

 

4 Кога е необходима оценка на въздействието? 

5 Какви стъпки трябва да се следват при оценката на въздействието? 

6 Оценка на въздействието за разходните програми и финансовите инструменти 

7 Изисквания при оценка на въздействието на споразумения със социални 

партньори 

8 Формат на доклада с оценката на въздействието 

9 Как се прави пропорционална оценка на въздействието? 

10 Консултация на заинтересованите страни в контекста на оценката на 

въздействието 

11 Как се анализират проблемите? 

12 Оценка на управлението и риска 

13 Как се поставят цели? 

14 Как се установяват политически възможности? 

15 Изборът на инструмент за реализиране на политиката 
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Как се установяват въздействията в оценките на въздействието, последващите 

оценки и проверките за актуалност? 

16 Идентифициране на въздействията 

17 Въздействия върху секторната конкурентоспособност 

18 Въздействия върху изследванията и иновациите 

19 Тест за въздействие върху МСП 

20 Въздействия върху конкуренцията 

21 Въздействия върху вътрешния пазар 

22 Въздействия върху външната търговия и инвестициите 

23 Въздействия върху ИКТ, на цифровата икономика и общество 

24 Основни права и права на човека 

25 Въздействия върху заетостта, условията на труд, разпределението на доходите 

и неравенствата 

26 Въздействия върху образованието, културата и младежта  

27 Въздействия върху здравето 

28 Въздействия върху потребителите 

29 Териториални въздействия 

30 Въздействия върху развиващите се страни 

31 Въздействия върху ефективното използване на ресурсите 

Изпълнение, транспониране и изготвяне на предложения 

 

32 Планът за изпълнение. 

33 Проверки на транспонирането. 

34 Изготвяне на обяснителния меморандум. 

Мониторинг на изпълнението 

 

35 Правила и индикатори за мониторинг 

Оценявания и проверки за актуалност 

 

36 Какво представлява оценяването и кога е необходимо? 

37 Подготовка за оценяване 

38 Планиране: (5 - годишният) постоянен план за оценяване 

39 Създаване на междуведомствена работна група 

40 Създаване на Пътна карта за оценяване 

41 Проектиране на оценяването 

42 Идентифициране на критериите и въпросите за оценяването 

43 Какви ключови въздействия трябва да бъдат взети предвид? 

44 Консултации със заинтересованите лица в контекста на оценяването 

45 Провеждане на оценяването 

46 Извършване на оценката на качеството 

47 Работен документ за оценяването 

48 Разпространение на заключенията от оценяването 

49 Последващи планове за действие 

Консултации със заинтересованите страни 

 

50 Инструменти за консултации със заинтересованите страни. 

Методи, модели, разходи и ползи 

 

51 Типология на разходите и ползите 
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52 Методи за оценка на разходите и ползите. 

53 Стандартният модел на разходи за прогнозна оценка на административните 

разходи 

54 Използване на проценти за обезценяване 

55 Полезни аналитични методи за сравняване на вариантите на политиките или за 

оценка на резултатността на съществуващите интервенции 

56 Използване на аналитични модели при оценката на въздействието или 

последващото оценяване. 

57 Многофакторен анализ 

58 Анализ на жизнения цикъл 

59 Употреба на помощни средства за визуализация 

 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК 

Термин Значение 

Програма за планиране  Програмата за планиране е инструмент на Комисията за 

управление и проследяване на най-важните инициативи, 

които следва да бъдат приети от Колегиума. Вписванията в 

нея дават информация относно времето и съдържанието, 

процедурата за приемане, връзка към Пътни карти (където е 

приложимо) и посочват дали се подготвя оценка на 

въздействието (ОВ) и/или План за изпълнение. 

Прилагане Прилагането означава реалното изпълнение на изискванията 

на законодателството в ежедневната практика, след като то е 

влязло в сила. Регламентите на ЕС се прилагат директно от 

датата на влизането им в сила. Правилата, установени в 

Директиви на ЕС се прилагат от датата на влизане в сила на 

национално законодателство, което транспонира 

директивата на ЕС в националното право. Прилагането 

обхваща транспонирането и изпълнението. 

Консултация Консултацията представлява метод за събиране на обратна 

информация, коментари, доказателства или други приноси за 

конкретна интервенция от други субекти или от структурите 

на Комисията (Междуведомствена консултация) или извън 

Комисията (консултация със заинтересованите страни). 

Стратегия за 

консултация 

Стратегията за консултация определя един или повече 

подходи за получаване на становища на заинтересованите 

страни по даден въпрос. Стратегията идентифицира 

съответните заинтересовани страни при нова инициатива в 

процес на подготовка от Комисията и определя подходящите 

методи, инструменти и време за провеждане на 

консултацията. Например, интернет базирана публична 

консултация може да бъде допълнена с подходи, като 

например семинари, срещи, писма и т.н. В пътната карта се 

съдържа информация за стратегията за консултация. 

Оценяване / Доклад за 

оценяването 

Оценяването представлява анализ на ефективността, 

ефикасността, съгласуваността с останалите политики, 

релевантността и добавената стойност на ЕС от една дадена 

отделна интервенция на ЕС. В пътната карта се съдържа 

информация за дейност по оценяване и се определя на 

времето за извършването му. Доклад за оценяването 
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(Работен документ) се изготвя от водещата служба, който 

представя констатациите и заключенията от оценяването.  

Качеството на основните доклади за оценяване се проверява 

от Комитета за регулаторен контрол за спазване на 

приложимите изисквания според действащите правила и 

насоки преди публикуването им и / или предаването на 

Законодателния орган като част от официален доклад на 

Комисията. 

Проверка за актуалност 

/ Доклад от проверката 

за актуалност 

Проверката за актуалност е вид оценяване на ефективността, 

ефикасността, съгласуваността с останалите политики, 

релевантността и добавената стойност на ЕС на група от 

свързани интервенции на ЕС в дадена област или бизнес 

сектора. Тя идентифицира прекомерните тежести, 

несъответствия и остарелите или неефективни мерки и 

помага за идентифициране на кумулативното въздействие на 

законодателството. Докладът от проверката  за актуалност 

(Работен документ) се получава от водещата служба, която 

представя резултатите от нея. Качеството на основните 

доклади от проверки за актуалност се проверяват от 

Комитета за регулаторен контрол за спазване на 

приложимите изисквания според действащите правила и 

насоки преди публикуването им и / или предаването на 

Законодателния орган като част от официален доклад на 

Комисията. 

“Позлатяване” “Позлатяването” описва процес, чрез който дадена държава -

членка, която трябва да транспонира директиви на ЕС в 

националното си законодателство, или трябва да приложи 

законодателство на ЕС, използва възможността да наложи 

допълнителни изисквания, задължения или стандарти върху 

адресатите на своя национален закон, които излизат извън 

рамките на изискванията или стандартите, предвидени в 

транспонираното законодателство на ЕС. 

Въздействие В процеса на оценка на въздействието, терминът 

въздействие описва всички промени, които се очаква да се 

случат благодарение на изпълнението и прилагането на 

даден вариант на политика / интервенция. Такива 

въздействия могат да настъпят в различни периоди от време, 

да засегнат различни участници и да са с различен обхват 

(местен, регионален, национален и европейски). В контекста 

на оценяване, въздействието се отнася до промените, 

свързани с конкретна интервенция, които се проявяват в 

дългосрочен план. 

Оценка на 

въздействието / Доклад 

с оценка на 

въздействието 

Оценката на въздействието е интегриран процес, за оценка и  

сравняване на качествата на набор от варианти на политики, 

насочени към разрешаването на ясно дефиниран проблем. Тя 

е средство за подпомагане на процеса на вземане на 

решения, без да е негов заместител. В пътните карти се  дава 

информация дали се планира оценка на въздействието или 

обосновка относно това защо не е изготвена такава. 

Докладът с оценките на въздействието е Работен документ, 
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изготвен от водещата служба, която представя резултатите 

от процеса на оценка на въздействието. Той подкрепя 

процеса на вземане на решения вътре в Комисията и се 

предава на Законодателния орган след приемането от 

Колегиума на съответната инициатива. Качеството на всеки 

доклад с оценка на въздействието се проверява от Комитета 

за регулаторен контрол за съответствие с изискванията на 

приложимите правила и насоки. 

Изпълнение Изпълнението описва процеса на установяване, че 

разпоредбите на законодателството на ЕС могат да бъдат 

напълно приложени. За директиви на ЕС, това се прави чрез 

транспониране на техните изисквания в националното 

законодателство, за други интервенции на ЕС, като 

например Регламенти или Решения може да са необходими 

други мерки (например при регламенти, които привеждат в 

съответствие друго законодателство, което не е пряко 

засегнато, но индиректно е повлияно с техните  определения 

и изисквания). Освен че законодателството на ЕС трябва да 

бъде транспонирано правилно то трябва и да се прилага по 

правилния начин, за да доведе до постигане на 

преследваните цели на политиките. 

План за изпълнение Планът за изпълнение е Работен документ, който е 

подготвен с цел подпомагане на изпълнение от страна на 

Комисията и държавите - членки на определени нови 

директиви и регламенти. Той придружава всяка оценка на 

въздействието и самото предложение. Той идентифицира 

нуждите и действията на различните лица, за да се гарантира 

своевременно, ефективно и последователно изпълнение. В 

пътната карта се посочва дали има предвиден план за 

изпълнение. 

Встъпителна оценка на 

въздействието 

Встъпителната оценка на въздействието представлява 

първоначалното описание на 

проблема, основните негови двигатели, целите на 

политиката, варианти на политиката и икономическите и 

социалните и екологичните въздействия на тези варианти. 

Тя дава изчерпателна основа за заинтересованите страни да 

предоставят обратна връзка, информация и мнения. 

оценки на въздействието от етапа на създаване, 

Междуведомствена 

(работна) група 

Междуведомствената група е група от представители на 

Комисията от повече от една генерална дирекция или 

служба, която обсъжда приоритетни междусекторни въпроси 

и направлява и следи елементите от процеса на формулиране 

на политики, които изискват взаимодействие на повече от 

една генерална дирекция или с друга служба на Комисията. 

Междуведомствени работни групи се изискват при 

подготовка на основни инициативи, за които се предвиждат 

оценки на въздействието, консултации със заинтересованите 

страни, оценявания и проверки за актуалност. 

Инициатива Инициативата е инструмент на политиките, разработен на 

равнище ЕС, насочен към разрешаването на конкретен 
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проблем или обществена нужда. Оценката на въздействието 

ще оценява вариантите за да набави информация относно 

това доколко чрез съдържанието на инициативата се 

постигат целите на политиката. 

Интервенция Интервенция се използва като събирателен термин за 

описание на широк спектър от дейности на ЕС, 

включително: разходни и неразходни мерки, 

законодателство, планове за действие, мрежи 

и агенции. 

Логика на 

интервенцията 

Логиката на интервенцията е логичната връзка между 

проблема, който трябва да бъде решен (или целта, която 

трябва да бъде преследвана), основните двигатели на 

проблема и разглежданите варианти на политиката (или 

действително предприетите действия на ЕС) за разрешаване 

на проблема или постигане на целта. Интервенционната 

логика се използва както в предварителни (перспективни), 

така и в последващи (ретроспективни) оценки на 

въздействието. 

Мониторинг Мониторингът представлява процесът на проследяване на 

изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС от 

страна на Комисията или на напредъка на разходните 

програми. 

РЕФИТ РЕФИТ е Програмата на Европейската комисия за 

актуалността и резултатността на регулирането, която 

стартира през декември 2012 г. По РЕФИТ се предприемат 

действия, които целят да направят правото на ЕС по-

опростено, по-леко, по-ефикасно и по-евтино, като по този 

начин се постига за по-ясна, стабилна, по-малко 

обременяваща и най-предвидима регулаторна рамка в 

подкрепа на растежа и заетостта. 

Комитет за регулаторен 

контрол 

Вътрешен орган в структурата на Комисията, който 

извършва задълбочена проверка проектите на докладите с 

оценките на въздействието и основните ретроспективни 

оценки и дава становища с оглед подобряване на тяхното 

качество или предоставя на насоки за в бъдеще. 

Пътна карта Пътната карта е инструмент, който отразява политическата 

подкрепа за дадена инициатива, която Комисията подготвя и 

дава информира на заинтересованите страни относно 

планираните дейности по консултация, оценки на 

въздействието, оценявания, проверки за актуалност. Тя се 

публикува на ранен етап от Генералния секретариат на 

интернет страницата на Комисията и помага на 

заинтересованите страни да подготвят навременни и 

ефективни приноси към процеса на формулиране на 

политики. 

МСП МСП е съкращение за микро, малки и средни предприятия. 

МСП са определени в Препоръка 2003/361 на Комисията 

като предприятия, които наемат по-малко от 250 души 

персонал и които имат годишен оборот, който не надвишава  

50 милиона евро и / или общ годишен баланс, който не 
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надхвърля 43 млн. евро. 

Заинтересована страна Заинтересована страна е всяко физическо или юридическо 

лице, повлияно или засегнато по всякакъв друг начин от 

интервенцията на ЕС. 

Транспониране Транспонирането е процесът на инкорпориране на правата и 

задълженията, определени в директива на ЕС в 

националното законодателство, като по този начин се 

придава обвързваща правна сила на разпоредбите на 

директивата. Комисията може да предприеме действия, ако 

дадена държава - членка не успее да транспонира 

законодателството на ЕС и/или не уведоми Комисията за 

въведените мерки. В случай на липса или при частично 

транспониране, Комисията може да започне формални 

процедури за нарушения и в крайна сметка да изправи 

държавата- членка пред Съда на Европейския съюз. 

 


