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ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИ 

ОТ МОНИТОРИНГА ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕТО 

НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО В 

БЪЛГАРИЯ 

ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ НЕЙНОТО ДЕЙСТВИЕ 

 

Настоящият доклад съдържа резултатите от проведения мониторинг върху 

спазването на законовите изисквания за изготвяне на задължителна предварителна оценка 

на въздействието на нормативните актове, въведена в България с измененията на Закона за 

нормативните актове (ЗНА) в сила от 4 ноември 2016 година. Мониторингът е извършен от 

екип на Центъра за оценка на въздействието на законодателството и обхваща всички 

подлежащи на оценка на въздействието (ОВ) нормативни актове с акцент върху 

законопроектите, разработени в периода 04.11.2016 г. - 31.10.2017 г., независимо от това 

по волята на кой от двата субекта по Конституция с право на законодателна инициатива – 

Министерски съвет (МС) или отделен народен представител те са били разработени и 

предложени. Резултатите от него показват че общият брой на изготвените ОВ в рамките на 

МС и НС е около 365, което означава една оценка на всеки ден от годината и което дава 

увереността да се твърди, че регулаторната реформа в България, чийто основен двигател е 

задължителната оценка на въздействието е започнала и се случва реално.  

Предварителните очаквания, които се появиха веднага след еуфорията около 

стартирането на реформата се оправдаха напълно. Промяната в мисленето и действията на 

властимащите, в чиято компетентност влиза предлагането и приемането на закони е много 

трудна, бавна и непостоянна. Налице са както скрити, така и абсолютно явни опити за 

пълно или частично заобикаляне на въведената със закона задължителна ОВ.  

 

Скритите опити за заобикалянето на закона 

Скрити опити за заобикалянето на закона се наблюдават и при двата субекта с право 

на законодателна инициатива, като при МС те се свързват най-често с промени в текста на 

някои законопроекти в последния момент, когато ОВ, обществената консултация и 

съгласуването са приключили, има одобрен окончателен вариант на нормативния акт, но 
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при внасянето му в Народното събрание (НС) изненадващо се появява нова разпоредба, 

променен текст на вече одобрена норма или нещо подобно, които не са били предмет нито 

на оценка, нито на консултиране и съгласуване. Скритите опити за дезавоиране на 

правилата за по-добро регулиране, каквото е въведеното императивно изискване за 

задължителна, всеобхватна и интегрирана ОВ в българския нормотворчески процес в 

рамките на НС се свързват основно с формалното изготвяне на предварителни ОВ, 

изразяващо се най-често в представянето на оценка от 5-7 изречения, или с вялото, 

лаконично и дезинтересирано попълване на формуляра, приложим за НС, както и с 

неизвършването на цялостна ОВ при проектопредложения, които са емблематични 

примери на мерки по регулиране, които засягат широки кръгове от обществото, променят 

съдбите на цели икономически сектори или отрасли, които биха могли да променят 

бъдещото развитие на държавата или да доведат до съществени промени или сътресения в 

обществото. 

 

Явните опити за заобикаляне на закона 

Явните опити за заобикаляне на закона са особено видими при законопроектите, 

предлагани от народните представители. Те започват от интелигентното, но за сметка на 

това недопустимо, разширяване на приложното поле на § 9 от Преходните и 

заключителните разпоредби на ЗНА от 2016 г., според който законопроектите, изработени 

и съгласувани до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗНА се 

одобряват и приемат по стария ред, който се отнася единствено за заварените 

законопроекти при съществуването на 43-то НС. Същите преминават през шаблонното 

изготвяне на оценки или използването на общи формулировки, както и до забавеното 

умишлено или не публикуване на самите оценки, което следва с няколко дни 

публикуването на самия законопроект на интернет страницата на НС, което създава 

различни усещания за опит за законодателстване на тъмно или нещо подобно. Опитите за 

заобикаляне на закона в НС стигат, в своята крайност, до простото неспазване на 

изискването за ОВ и мълчаливото отричане на нейната приложимост и задължителност за 

конкретен законопроект. 
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

В рамките на Министерския съвет (МС) за периода 04.11.2016 г. – 31.12.2016 г. са 

извършени общо 56 частични предварителни ОВ, от които 6 на законови и 50 на 

подзаконови нормативни актове. За периода 01.01.2017 - 31.10.2017 г. в МС са изготвени 

общо 66 ОВ към законопроекти, 11 от които - цялостни, както и 151 частични 

предварителни ОВ към проекти на подзаконови нормативни актове. Така общият брой на 

оценките, извършени в рамките на МС за целия наблюдаван период е 273.  

Съгласно резултатите от годишния доклад за оценката на въздействието през 2016 г., 

изготвен от дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на 

Министерския съвет на основание чл. 77б, ал. 1, т. 13 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, публикуван на Портала за обществени 

консултации (ОК), по време на оказване на методическо съдействие на администрациите и 

изготвяне на становищата,  като най-често срещаните грешки при попълване на 

информацията в разделите от предварителната частична оценка на въздействието са 

изведени: 

1. некоректното дефиниране на проблема, включително посочване на проблемите в 

съществуващата нормативна рамка, а не се описва проблемът и причините за възникването 

му.; 

2. липсата на статистически или други данни, като остава впечатление за субективна 

оценка на реалността без ясна представа за последствията от приемането на актовете.  

Информацията се попълва без проучване за налични анализи за изпълнението на 

политиката, които могат да направят предложението интегрирано и кохерентно; 

3. определяне на цели, които не са насочени към решаването на конкретния проблем 

и не са структурирани като такива, а като резултати. Описва се какви са предвидените 

нормативни промени, но не се формулирани като цели и т.н. Извършващите ОВ не смеят 

да посочат какво целят с промените и по този начин не може да се направи оценка дали 

този тип интервенция води до постигане на тези цели; 

4. заинтересованите страни не се идентифицират правилно, не се посочват всички 

засегнати страни техния брой, както и какви са въздействията върху тях; 

5. не се посочват изчерпателно последиците от варианта „Без действие“, което не 

позволява да се прецени колко негативно ще се развият обществените отношения. Това от 
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своя страна не позволява да се съпоставят вариантите и не дава сигурност, че последиците 

от избрания вариант ще са по-ефективни спрямо варианта да не се предприема действие; 

6. посочват се само два варианта – „Без действие“ и „Приемане на акта“. Това не 

съответства с правилата за извършване на ОВ, но може да се аргументира с началния 

стадий по извършване на ОВ, в който се намира администрацията. Не се посочват 

положителните и отрицателните въздействия за всеки един вариант и върху всички 

заинтересовани страни. Това от своя страна не позволява да се прецени кой ще понесе 

основната тежест от избрания вариант и дали това е целесъобразно; 

7. при отбелязано намаляване/увеличаване на административната тежест не се 

посочва в какво точно ще се изразява, не се посочват данни. В определени случаи става 

ясно от оценката, че избраният вариант ще доведе до увеличаване/намаляване на 

административната тежест, но това не се посочва; 

8. когато е посочено, че актът ще въздейства върху малките и средните предприятия, 

не е уточнено точно по какъв точно начин и т.н.  

Мониторингът, извършен от Центъра за оценка на въздействието на 

законодателството установи и други пропуски, по-съществените от които са следните: 

1. понякога като варианти се посочват различни разновидности на варианта 

"приемане на законодателни промени" - например като Вариант 1 е посочено "изменение и 

допълнение в съществуващия закон", а като Вариант 2 - "изготвяне на изцяло нов 

законопроект
1
".  Прилагането на алтернативни на законодателните мерки не се разглежда 

като вариант; 

2. често се прави препоръка на вариант непосредствено след описанието на 

вариантите и преди изследването и сравняването на техните въздействия, което до голяма 

степен прави оценката на въздействието безсмислено упражнение
2
. Вариация на този 

дефицит е още на етап излагане на вариантите да се разглеждат "базисен вариант", 

"вариант фаворит" и "алтернативен вариант
3
". В цялостната ОВ към Проекта на Закон за 

                                                
1 Вж. така например Проекта на Закон за мерките срещу изпирането на пари (внесен от МС в НС на 

22.08.2017) и Проекта на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество (публикуван на www.strategy.bg на 31.07.2017). 
2 Вж. така например Проекта на Закон за мерките срещу изпирането на пари (внесен от МС в НС на 

22.08.2017), Проекта на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество  (публикуван на www.strategy.bg на 31.07.2017), Проекта на Закон за европейска заповед за 

разследване (публикуван на www.strategy.bg на 05.10.2017). 
3 Проект на Закон за управление на хранителната верига, публикуван на www.strategy.bg на 28.07.2017. 
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физическото възпитание и спорта, внесен от МС в НС на 05.10.2017 г. още след 

формулирането на целите се появява изводът: 

"Очаква се целите да бъдат постигнати в краткосрочен план с влизането в сила 

на новия Закон за физическото възпитание и спорта." 

3. В редица случаи се наблюдават разминавания между качените за обществено 

обсъждане документи и внесените в НС. При проекта на Закон за изменение и 

допълнение  на Закона за местните данъци и такси (ЗИД на ЗМДТ), качената за 

обществено консултиране ОВ е с дата 10.03.2017 г. Внесената в НС ОВ е с дата 20.03.2017 

г., като оценки видимо се различават по съдържание, а става въпрос за едни и същи 

промени в ЗМДТ. Във втората ОВ е направена препратка към извършена последваща ОВ, 

за която се твърди, че е достъпна на Портала за обществени консултации, но при 

направена проверка, такава не е открита. Видими разлики има и в мотивите, публикувани 

на Портала и тези, внесени в НС. 

В Закона за допълнение на Закона за автомобилните превози, внесен в НС на 

03.10.2017 г., предложенията за промени са разширени, в сравнение с публикуваните 

преди това текстове за обществена консултация. Мотивите към законопроекта също са 

изменени, в съответствие с направените допълнения. ОВ обаче е една и съща, изготвена на 

22.05.2017 г.. 

Внесеният в НС на 22.08.2017 г. ЗИД на Закона за МВР също има две ОВ. Едната е 

от 23.06.2017 г. и е качена на Портала за ОК, а на сайта на НС са качени както тя, така и 

още една оценка от 28.07.2017 г. Освен това има разлики и в текстовете на 

законопроектите и мотивите към тях, а справките с получените коментари са едни и същи. 

При ЗИД на Закона за обществените библиотеки, внесен в НС на 09.10.2017 г., 

качената за обществена консултация ОВ и тези внесена в НС са от различни дати. Едната е 

от 10.08.2017 г., а другата от 11.09.2017 г. без видими разлики в тяхното съдържание. В 

същото време във внесения в НС законопроект фигурира нова алинея, уреждаща 

възможността за обжалване на отказа на министъра на културата за вписване в 

новосъздадения публичен регистър на обществените библиотеки. 

4. В два случая законопроекти са били качени на Портала за ОК без оценки на 

въздействието, като такива са били добавени впоследствие след отправени онлайн 

коментари в този смисъл. Обществената консултация на ЗИД на Кодекса за социално 
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осигуряване е проведена в периода 29.05.2017 г. - 30.06.2017 г., а ОВ е с дата 21.06.2017 г. 

Аналогично, обществената консултация на ЗИД на Закона за устройство на 

Черноморското крайбрежие е проведена в периода 28.08.2017 г. - 29.09.2017 г., а ОВ е 

добавена на 14.09.2017 г. 

5. За разглеждания период на външен изпълнител е възложено извършването на една 

цялостна ОВ - тази към Проекта за Закона за храните
4
. Самата ОВ е изготвена през август 

2016 г. и методологически не отговаря нито на изискванията на приетия по това време 

ЗНА, който е предстояло да влезе в сила на 04.11.2016 г., нито на насоките и 

митодологията, възприети в България и в Европейския съюз, действали към момента на 

нейното изготвяне.  

6. Много често оценките на въздействието и справките за постъпили по време на 

обществената консултация мнения и становища се качват на страницата на НС по-късно от 

текста на законопроектите и мотивите или докладите към тях, което е неправилно и 

представлява лоша практика. 

 

Обществени консултации 

За периода 04.11.2016 г. - 31.12.2016 г. са проведени общо 86 обществени 

консултации на нормативни актове, от които 38 са с приложена справка за отразяване на 

становищата, получени по време на обществената консултация. От тях 39 са били със срок 

на провеждане 14 дни.
5
 Т.е. в около 45% от случаите, съставителят на проекти за 

нормативни актове в рамките на МС, се възползвал от краткия срок, предвиден като 

изключение от правилото за минимум 30 дни консултиране, приложим според ЗНА при 

изключителни случаи. 

За периода 01.01.2017 г. - 31.10.2017 г. във връзка с предложения на МС за изменение 

или приемане на изцяло нови законови нормативни актове са проведени общо 66 

обществени консултации, от които 7 са били при съкратени срокове, а 1 от тях е 

стартирала със съкратен срок, но след онлайн коментар от Центъра за ОВЗ, срокът е бил 

удължен на един месец. Действително, процентното съотношение тук е значително по-

добро - около 10% от ОВ са проведени при наличието на "изключителен случай" по 

                                                
4 Внесен в НС на 26.09.2017 г. 
5 Данни от Годишния доклад за оценката на въздействието през 2016 г., изготвен от дирекция 

„Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет 
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смисъла на ЗНА. Следва обаче изрично  да се отбележи, че тази статистика не включва по-

многобройната категория на проекти за изменение или приемане на изцяло нови 

подзаконови нормативни актове, където съотношението най-вероятно не би било 

толкова благоприятно. 

Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 2, предл. 2 от ЗНА следва да се 

разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, 

терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се 

квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни 

обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един 

съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни 

промени следва да се възприемат като достатъчни обективно обосновани доводи за 

съкращаване на срока на консултациите. Наблюдава се, обаче формирането на лоша 

практика за съкращаване на срока на обществените консултации поради недобра 

организация на работата, координация между държавните институции или просто забавяне 

от страна на компетентните органи. Затова говорят обосновки като следните: 

 

"Проектът на Закон за изменение на Закона за Българската агенция по 

безопасност на храните
6
... ще бъде публикуван на интернет страницата на 

министерството и на портала за обществени консултации за срок от 14 дни с оглед 

спазването на едномесечния срок определен от Народното събрание"; 

 

"...предвид това, че проектът е преминал две процедури на обществено 

обсъждане през 2015 г. и 2016 г. и предстои образуване на дело в съда на ЕС и налагане 

на значителна по размер санкция на държавата, проектът се публикува за 

обществено обсъждане в 14-дневен срок
7."; 

 

"Намаленият срок за обществено обсъждане се налага поради спешната 

необходимост от приемане и обнародване до 1 януари 2018 г. на законовите 

разпоредби, които са в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/2302 на 

                                                
6 Внесен в НС на 19.06.2017 г. 
7 Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, публикуван на Портала 

за обществени консултации на 12.07.2017 г. 
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Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните 

туристически пътувания и свързаните пътнически услуги
8
; 

 

"Съгласно изразената официална позиция, българската страна се е ангажирала 

проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт 

да бъде одобрен от Министерския съвет и приет от Народното събрание до средата 

на месец октомври 2016 г. Предвид изтичането на посочения срок, е необходимо 

спешно приемане на предложените промени. В тази връзка и на основание чл. 26, ал. 4 

от Закона за нормативните актове срокът за публикуване на Портала за обществени 

консултации и на интернет страницата на Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията на законопроекта, заедно с мотивите 

и предварителната оценка на въздействието, в който заинтересованите лица могат 

да изразят становищата си, е определен на 14 дни
9
." 

 

"За провеждане на общественото обсъждане се определя 14-дневен срок, предвид 

необходимостта от спешна промяна на механизма за издаване на разрешение за 

пребиваване в Република България чрез намаляване на изискваните документи от 

заявителите, въвеждане на служебно събиране на информация, опростяване на 

вътрешния процес и взаимодействието с други администрации, намаляване на срока 

за извършване на услугата.
10

" 

 

Пример от същата категория се съдържа и в Проекта на Закон за физическото 

възпитание и спорта, внесен в НС на 05.10.2017 г., при който никъде не е обоснована 

необходимостта от кратки консултации. В ОВ по повод на консултациите се говори за 

"Публикуване на проекта и мотивите на Портала за обществени консултации на и 

интернет страницата на ММС на 12.07.2016 г. по реда на действалия към този момент 

чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове." 

 

                                                
8 ЗИД на Закона за туризма, публикуван на Портала за обществени консултации на 21.09.2017 г. 
9 ЗИД на Закона за железопътния транспорт, публикуван на Портала за обществени консултации на 

27.09.2017 г. 
10 ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, публикуван 

на Портала за обществени консултации на 02.10.2017 г. 
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Справки за съответствие на законопроектите с ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ 

Съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗНА, в сила от 04.11.2016 г., проектът на закон или кодекс, 

който подлежи на разглеждане от Министерския съвет, се придружава и от справка за 

съответствието с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с 

практиката на Европейския съд по правата на човека, която се изготвя от Министерството 

на правосъдието. Необяснимо до момента е защо справките за съответствие на 

законопроектите с Конвенцията и практиката на Съда в Страсбург не се публикуват на 

Портала за обществени консултации, а стават публично достъпни едва след постъпването 

на законопроектите в НС. Видно от изходящите номера на приложените към внесени в НС 

законопроекти справки, в редица случаи те се изготвят от Министерството на 

правосъдието по време на провеждането на обществената консултация
11

, така че 

евентуалният аргумент, че се изчаква окончателният вариант на законопроекта, да вземе 

предвид постъпилите становища и предложения, е несъстоятелен. Някои законопроекти, 

макар и постъпили в НС не разполагат с такава справка, което поставя въпроса как и защо 

изобщо са били разпределени за разглеждане от парламентарни комисии
12

. 

 

 

43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

В рамките на 43-то Народно събрание, наблюдаваните след 4 ноември 2016 година 

законопроекти, внесени от народни представители са общо 18. Нормативният акт, който 

държи първенството по неспазване на ЗНА е Законопроектът за съхранение, чистотата 

при употреба и развитие на българския език, внесен на 17.01.2017 г. (от Кирил Добрев), 

                                                
11 Вж. например Проект на Закон за държавните помощи, постъпил в НС на 03.07.2017; ЗИД на Закона за 

Българската агенция по безопасност на храните, постъпил в НС на 19.06.2017; Проект на Закон за храните, 

постъпил в НС на 26.09.2017; ЗИД на Закона за МВР, постъпил в НС на 22.08.2017; ЗИД на КТК, внесен в 

НС на 09.08.2017; ЗИД на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и 

технологии с двойна употреба, постъпил в НС на 18.09.2017; ЗИД на Закона за изпълнение на Регламент на 

Съвета (ЕО) № 1236/2005, постъпил в НС на 18.09.2017; Проект на ЗД на Закона за административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, внесен в НС на 10.10.2017; ЗИД на 
Закона за обществените библиотеки, постъпил в НС на 09.10.2017; ЗИД на ДОПК, постъпил в НС на 

02.10.2017; ЗИД на Закона за интеграция на хората с увреждания, постъпил в НС на 28.09.2017; ЗИД на 

Закона за посевния и посадъчния материал, постъпил в НС на 29.09.2017; ЗИД на Закона за публичните 

финанси, постъпил в НС на 29.09.2017; ЗИД на Закона за техническите изисквания към продуктите, 

постъпил в НС на 23.10.2017; Закон за изменение на Закона за измерванията, постъпил в НС на 23.10.2017; 

Закон за допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, постъпил в НС на 31.10.2017. 
12 Вж. така Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари, внесен в НС на 22.08.2017; Законопроект 

за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен в НС на 18.07.2017; 
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който като изцяло нов закон се нуждае от цялостна предварителна ОВ, а за него няма 

никаква изготвена оценка. В тази негативна класация следват двата законопроекта за 

изменение и допълнение на Изборния кодекс от 13.12.2016 г. и 12.01.2017 г., с които се 

предвижда радикална промяна в начина на конституирането на политическото 

представителство в България, при която системата за избиране на народни представители 

от пропорционална става мажоритарна, променя се изборното райониране на страната като 

се създават 240 едномандатни изборни района и други. Съпътстващата ги ОВ е в 4 точки 

от по едно изречение и ако не е представена в максимално разширен шрифт с огромни 

разстояния между точките не би запълнила и една машинописна страница. Тя звучи като 

доклад с констативен характер, като например: 

„3. Анализ на разходи и ползи. 

С въвеждането на мажоритарната избирателна система ще бъдат необходими 

значителни разходи относно обезпечаване на организационно-техническата 

подготовка на изборите, както и обезпечаването на разходите за административен и 

експертен състав на комисиите.”  

И с тези констатации, извлечени от незнайно какви източници, изследвания, анализи 

или становища „оценката” приключва. И в двете оценки няма нито дума спомената за 

различните варианти за райониране на държавата и защо е избран предложения вариант. 

Същото се отнася и за избраната методиката за определяне на резултатите от гласуването. 

Подобен законопроект може да служи като учебникарски пример за проектопредложение, 

което се нуждае от цялостна оценка на въздействието.  

 

Пълна липса на обосновка относно необходимостта от даден закон 

Показателен е факта, че в нито един от законопроектите, внесени от народни 

представители в 43-то Народно събрание след реформата от ноември 2016 г. в ЗНА не се  

съдържа същинска обосновка относно необходимостта от предлагания законопроект. Така 

тестът за необходимостта от регулиране, въведен в българския нормотворчески процес с 

промените от ноември 2016 г. чрез принципа на необходимостта, изведен на първо място в 

ЗНА се преминава „успешно” от народните представители например по следния начин:  

„Необходимостта от тази законодателна инициатива е очевидна – проблемите 

с непазарния характер, водещ до високи цени на горивата в Р България не са от 
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вчера.” (Из ОВ към Законопроект изменение и допълнение на Закона за данък върху 

добавената стойност от 21.11.2016 г., внесен от народни представители от 

Реформаторския блок). 

От същата рубрика са и законопроектите за изменение и допълнение на Закона за 

политическите партии, внесени на 22.12.2016 г., в чиято предварителна ОВ е записано: 

„Предварителната оценка на въздействието за настоящия законопроект е 

положителна, тъй като се очаква с приемането му да се отговори на обществените 

очаквания.”  

Оттук следва, че шестимата народни представители от Реформаторския блок, които 

са вносители са провели изключително широки и обхватни проучвания и са установили по 

един безспорен и изчерпателен начин очакванията на обществото и на базата на това се 

позовават на тях. А това е обективно невъзможно. 

Единственият законопроект, в ОВ за който има ясно дефиниране на проблема и 

причините за неговото възникване през периода е проектът за изменение и допълнение на 

Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, внесен на 07.12.2016 г. от 

народен представител от АБВ. Въпреки, че методологията, прилагана при изготвянето на 

оценката не отговаря на тази по действащото законодателство, това е единствената оценка 

за този парламент, при който видимо е ползвана външна експертна помощ. 

 

Парадоксът 

Налице е следният парадокс. В опита си да бъдат максимално общи и неконкретни от 

една страна, а да придадат максимална значимост и тежест на предлаганите от тях проекти 

на нормативни актове, от друга, народните представители, описвайки адресатите и 

ползвателите на регулирането, което предлагат използват обобщаващи фрази като 

„обществото като цяло” и смислово близки до тях. Така например в Законопроекта за 

изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България, 

внесен на 17.11.2016 г. от народни представители от Реформаторския блок, като 

заинтересовани страни са посочени: "както българските общности и малцинства зад 

граница, така и цялата българска нация". В други проекторедложения се посочва, че 

"заинтересовани са всички български граждани". В трети изрично се сочи, че 

икономическото и социално значение на предложените изменения ще бъде „значително”. 
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Всичко това сочи на очаквания за значителни въздействия, което според ЗНА веднага 

води до задължението за извършване на цялостна предварителна ОВ. Такъв е случая с 11 

от общо 18-те наблюдавани законопроекта. Такава ОВ, за съжаление към настоящия 

момент народните представители не изготвят и нейната липса не е основание за НС, чрез 

своя председател, да откаже да разглежда такива законопроекти, което е основен 

компрометиращ реформата фактор. 

 

44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

В рамките на 44-то Народно събрание, наблюдаваните след 4 ноември 2016 година до 

31.10.2017 г. законопроекти, внесени от народни представители са общо 73.  

За този период първото място по неспазване на ЗНА си оспорват Проектът на ЗИД 

на Закона за движение по пътищата, внесен от народни представители от ГЕРБ на 

02.06.2017 г. и този на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване, внесен от депутати на 

БСП на 26.10.2017 г. При първия, оценката на въздействието представлява табличка от две 

колони и пет реда, всеки от които се състои от по едно бланкетно изречение. Документът е 

озаглавен предварителна оценка на въздействието, без да е посочено за кой 

законопроект се отнася, колоната, в която би следвало да са съдържат обективно 

обоснованите и базирани на доказателства доводи за и против предлаганата промяна на 

предложителите носи заглавието „Примерна аргументация”. По инерция, най-вероятно в 

условията на изключителна, незнайно продиктувана от какво бързина, типична за 

българското нормотворчество през последните 10-20 години, законодателите, копирайки 

табличката от методологията към Правилника за организацията и дейността на НС са 

забравили да посочат в наименованието на документа за кой закон се отнася ОВ, както и са 

пропуснали да променят заглавието на колоната, където за тяхно улеснение са дадени 

примерни аргументи и насочващи указания, какво трябва да се съдържа във всеки 

прозорец от таблицата и техните същински доводи в ОВ стоят като примерни.  

 

Феномените "преписване" и "конвейер" 

Кодексът за социалното осигуряване е един от онези нормативни актове, които ако 

трябва да бъдат разпечатани на хартия първите две страници от документа ще съдържат 

само номерата на Държавен вестник и датите на промените, които са правени в тях, т.е. от 
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толкова изменения при него законовият текст не може да започне. За близо 11 годишен 

период от присъединяването на България към ЕС до момента този кодекс е изменян 77 

пъти, т.е. средно по 7 пъти на година. В същото време той е изключително важен като 

нормативен акт защото урежда едни от най-чувствителните за всички граждани 

обществени отношения, каквито са тези, свързани с държавното обществено осигуряване, 

допълнителното социално осигуряване, пенсионирането и други. Всяка нова добавка и 

корекция в него би представлявала поредната кръпка с неясен ефект, освен ако не е много 

добре обективно обоснована чрез ОВ. Представената към въпросния законопроект ОВ е от 

1 страница, съдържа се в текст с големи разширения между редовете, твърде лаконична е и 

включва по едно кратко изречение за всеки отделен раздел, а като заинтересовани от 

предлаганите промени групи са посочени всички осигурени лица, което означава 

очаквания за значителни въздействия и води до задължение за изготвянето на цялостна 

ОВ. Въпросната 1 страничка текст не е такава оценка със сигурност. 

Интересен феномен представляват двата проекта на Закон за изменение и 

допълнение на Изборния кодекс, внесени от народни представители, съответно на ГЕРБ 

от 10.05.2017 и на ВОЛЯ от 14.06.2017. Това са различни по съдържание законопроекти, 

съдържащи  различни по същество предложения за изменения и допълнения, имащи 

различни мотиви, но при които е налице учудващо съвпадение между текстовете на 

предварителните ОВ, които ги съпътстват. Това означава, че едната група народни 

представители е ползвала „експертизата” на другата, което сочи на изключителна липса на 

желание за обективно обосноваване на предложенията, която може да се дължи на 

различни фактори като дезинтересираност, нехайство, недалновидност, некомпетентност и 

т.н. 

Друго интересно наблюдавано явление за периода е производството на ОВ на 

конвейерен принцип, при който независимо от законопроекта оценката на въздействието 

е една и съща половин страничка текст от няколко абзаца. Този принцип на работа е 

проведен при проекти като този на ЗИД на Закона за гражданската регистрация 

06.07.2017 г., ЗИД на Изборния кодекс от 08.06.2017 г., ЗИД на Закона за политическа 

и гражданска реабилитация на репресирани лица от 07.07.2017 г., ЗИД на Закона за 

политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, внесен на 07.07.2017 г. 

и ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност, внесен на 26.10.2017 г. Скромният 
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шаблон на ОВ, който включва точно 5 изречения се прилага предимно от депутати от 

ДПС, като се променя само първото изречение от документа, което се отнася до 

заинтересованите групи. Останалите 4 изречения са константни като в тях се посочва 

уверено, но абсолютно неубедително защото не се сочат никакви аргументи, че от 

приемането на акта няма да се наложат значителни административни промени, няма да 

има административна тежест, няма да е нужна промяна в други нормативни актове и т.н. 

Първото изречение в едни случаи гласи: „заинтересованите групи са близо един 

милион български граждани”, както е в проекта на ЗИД на Закона за гражданската 

регистрация, в други случаи, че „заинтересовани групи са всички български граждани”, 

както е при ОВ към проекта на ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност например. 

Вносители на посочените законопроекти са депутатите на ДПС. 

 

Оценките на въздействието като продължение на мотивите 

През наблюдавания период, в рамките на 44-то НС са внесени общо 4 проекта на 

ЗИД на ГПК от народни представители, както следва на БСП от 10.05.2017, на ВОЛЯ от 

12.05.2017, на ГЕРБ от 30.05.2017 и на Обединените патриоти от 04.07.2017. Към всички 

тях са представени предварителни ОВ, които изпълняват изискванията на ЗНА и са 

изготвени в предписаната от него форма. Във всяка от оценките, обаче преобладават 

общите и генерални доводи, които с нищо не допринасят за обективното обосноваване на 

предлаганата регулаторна промяна, като например: 

„Заинтересована група от приемане на законодателната инициатива е цялото 

общество. Гарантирането на правата както на длъжниците, така и на 

взискателите и осигуряване на по-лесен достъп до правосъдие е в интерес на цялата 

общественост, тъй като поради един или друг повод един гражданин е страна или 

може да се окаже в даден момент страна на производството по ГПК.” (ЗИД на ГПК 

от 12.05.2017 г.) 

Или: 

„Заинтересовани страни 

Със законопроекта се засягат правата и интересите на държавни органи, 

организации, юридически лица и гражданите, като направените промени ще 

оптимизират изпълнителното производство във всички негови фази и по отношение 
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на всички правни субекти чрез ефективно, бързо и справедливо принудително 

изпълнение” (ЗИД на ГПК от 30.05.2017 г. ) 

Това не са аргументи типични за ОВ, а представляват същински мотиви „за” 

приемането на закона, които имат смисъла на ноторни факти, житейски истини и често 

наивно звучащи общи положения, които нямат никаква добавена стойност към процеса по 

обективно обосноваване на предлаганите мерки по регулиране, каквото предназначение 

има ОВ. 

През периода, обхванат от мониторинга са внесени 2 проекта на ЗИД на АПК от 

народни представители на ГЕРБ на 01.06.2017 г. и ВОЛЯ на 14.06.2017 г. Първият от тях е 

пример за законопроект с безспорни значителни въздействия, защото с него се въвеждат 

принципно нови нормативни разрешения и институти като елементи на електронното 

правосъдие, административния договор и споразумение, мълчаливото съгласие и други, 

предвижда се и „умерено”, според вносителите, увеличение на размера на държавните 

такси, съчетано с предвиждането на пропорционална такса при определяем материален 

интерес на делата. С преходните и заключителните разпоредби на проекта се предлага 

промяната на над 45 други закони и кодекси, някои от които съществени. Представената 

към законопроекта оценка е от 10 страници, което е постижение в сравнение с общата 

парламентарна практика до момента. Основните дефицити при нея са, че тя не отговаря 

напълно на методологията, предвидена на Правилника за организацията и дейността на 

НС, не се позовава на данни, а звучи по-скоро като разширени мотиви към законопроекта, 

защото в своята преобладаваща част обосновава защо той трябва да бъде приет. Видими са 

и усилията на вносителите да демонстрират максимално участие на заинтересованите 

страни в процеса по обсъждане на законопроекта, като на страницата на НС са 

публикувани над 25 становища по него от различни организации, съдилища, 

представители на заинтересованите гилдии и на академичните среди. Навсякъде в 

мотивите към законопроекта се говори, че предложенията са били обсъдени с граждани и 

организации на граждани, но липсват данни за проведена обществена консултация по реда 

и правилата на ЗНА.  

Вторият проект за промяна в АПК, внесен от депутати от ВОЛЯ, предвижда не по-

малко съществени изменения като например замяната на принципа на мълчаливия отказ с 

този на мълчаливото съгласие като оръжие за справяне с бюрокрацията и намаляването на 
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административната тежест. В приложената към него оценка е записано, че 

„заинтересувана група от приемане на законодателната инициатива е цялото 

общество”, но в същото време ОВ е стандартно лаконична, схематична и необоснована, 

защото не се основава на никакви обективни данни. 

 

Краткосрочност и неустойчивост на правната уредба 

В рамките на проследявания период, от депутати са внесени общо 4 проекта на ЗИД 

на НК. Забележителен е най-късно внесеният от тях, този от 07.06.2017 г. на група 

народни представители от БСП. В мотивите към него се казва, че измененията в НК в сила 

от м. февруари 2017 г. „не дадоха необходимия ефект”, а в ОВ е направен изводът, че „не 

постигат целения ефект”. Тук става дума за промени в правилата за предсрочното 

освобождаване на лица осъдени за тежки престъпления, изтърпяващи наказанието 

лишаване от свобода. В частта от ОВ, посветена на заинтересованите групи е записано и 

това, че заинтересовани са всички граждани, цялото гражданско общество, което 

очаква ефективна и справедлива наказателна политика. За съжаление в оценката 

липсват каквито и да било данни, от които да може да се провери как за толкова кратък 

период от време, от около 4 месеца, се стига до извода, че предишните промени не са били 

ефективни и се налагат нови.  

В същият контекст влиза и внесеният ЗИД на НПК от група народни представители 

от БСП на 01.06.2017 г. В него се казва, че последните промени, в сила от февруари 2017 г. 

очевидно не постигат целения ефект, напротив лица, осъдени за тежки престъпления са 

получили по-добра възможност за предсрочно освобождаване, т.е. вместо поставените 

цели, „промяната само е засилила неадекватността и неефективността на 

уредбата, което логично е довело до засилване и на без това високото усещане у 

гражданите за липса на справедливост, за безнаказаност и толериране на 

извършителите на престъпления”. Тук народните представители си признават 

директно, че са законодателствали лошо, че вместо да постигнат по-добри резултати са се 

провалили и то в една твърде чувствителна материя за обществото – наказването на 

тежките престъпления. Каква е била ОВ на промените в НК и НПК от февруари 2017 г.? 

Какви са били целите и поставените резултати пред мерките за регулиране, въведени  през 

февруари 2017 г.? Какви са нивата на тяхното постигане, кой ги е измерил и преценил и 
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въобще това ли е нормалната продължителност, устойчивост и предвидимост на една 

правна уредба, която претендира да е част от наказателната политика на държавата и да 

въздава справедливост? Все въпроси, на които трудно би могло да се отговори.  

През периода има два внесени проекта на ЗИД на Закона за политическите партии 

от народни представители на ВОЛЯ. С първият от тях, от 15.06.2017 г. се предлага част от 

резултатите от националния референдум от ноември 2016 г. да бъдат отразени в закона, 

като субсидията на политическите партии бъде намалена от 11 лв. на 1 лев за получен 

действителен глас. Посочените в ОВ основания не представляват описание на проблема, а 

се извличат от резултатите от референдума. В най-важната за този законопроект част – 

ползите и разходите от него, където би могло да се посочат конкретни числа на средствата 

от държавния бюджет, които в резултат от промяната ще бъдат спестени и вместо за 

партиите ще могат да бъдат използвани за други цели е посочено, че се предвижда 

увеличаване на ползите, поради освобождаване на значителна част от средства от 

бюджета. Какво означава значителна част от средства от бюджета не е ясно. 

С втория ЗИД на Закона за политическите партии от 16.06.2017 г. се предлага 

твърде съществено изменение. Предвижда се само парламентарно представени партии да 

могат да получават субсидии от бюджета. Това е законопроект, който може да служи за 

типичен пример на нормативен акт, от който биха могли да се очакват значителни 

въздействия най-вече свързани с политическото представителство, упражняването на 

държавната власт и държавното управление. Приложената ОВ е от половин страничка, 

включва точно 5 изречения, от които единственото по-дълго е това посветено на 

заинтересованите страни, според което, освен политическите партии и коалиции, 

заинтересовани страни като цяло са всички български граждани, защото се касае за 

намаляване на разходите в бюджета, които ще могат да бъдат пренасочени към тях. 

Основният ефект от законопредложението, който би могъл да се изрази в ограничаване на 

партийния плурализъм – един от ключовите елементи на демокрацията и в създаването на 

среда, благоприятстваща монополизирането на властта само от парламентарно 

представени партии чрез отслабване на силата и ограничаване на възможностите на тези, 

останали извън парламента да са реална опозиция и равнопоставено да съперничат на 

парламентарните за властта изобщо не е споменат. 
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Изцяло нови закони 

Интересна е групата от законопроекти, с които се регулират по първичен начин 

различни аспекти и отношения най-общо казано в икономическата сфера, в която попадат 

Проектът на Закон за концесиите, внесен от депутати на ГЕРБ на 30.05.2017, г., 

Законопроектът за защита при свръхзадълженост на физически лица на народни 

представители от групата на Обединените патриоти от 21.07.2017 г. и Законопроектът за 

възрастните хора на БСП, внесен на 26.07.2017 г. Това са нормативни актове, които са 

изключително благодатни за задълбочен икономически анализ, за анализ ползи-разходи и 

сравнителен анализ, за измерване на бюджетна ефикасност и социална ефективност, за 

ползване на национална и наднационална статистика и данни и т.н. Такива за съжаление 

липсват.  

Проектът на Закона за концесиите е от над 140 страници, съдържа над 200 члена и 

предвижда промени в над 20 други секторни закона. Приложената към него ОВ е от около 

2 страници и половина, в нея липсва вариантен анализ, анализът на ползите и разходите е 

описателен, лаконичен и обобщителен, в нея няма посочено нито едно число, липсва 

преценка на типичните за всяка ОВ въздействия – социални, икономически и екологични. 

Особено показателна е и липсата на позоваване на икономически данни и техен експертен 

анализ. 

Законопроектът за защита при свръхзадълженост на физически лица е изцяло 

нов закон, който се стреми да въведе в обхвата на нормативното регулиране нова и 

непозната за българския правен ред материя, свързана с предвиждането на приложимост 

на институти и правила от търговската несъстоятелост, валидна за търговците спрямо 

обикновените граждани нетърговци и тяхна защита при свръхзадлъжнялост. Безспорно е, 

че от такъв законопроект могат да се очакват значителни въздействия, не само защото той 

би се отнасял до всички български граждани, но и защото би имал съществени 

икономически ефекти, както и последици, засягащи правната сигурност и гражданския 

оборот. Цялостната предварителна ОВ към него е от 2 страници и половина, представлява 

преразказ на мотивите, в нея липсва дефиниране на проблема, вариантен анализ и 

позоваването на данни. ОВ е субективна и едностранчива, разглежда в детайли 

евентуалните ползи за физическото лице, което би било субект на предвидената в 

проектозакона защита срещу свръхзадлъжнялост, но не и потенциалните загуби за 



 19 

неговите кредитори. ОВ е и силно противоречива и би могла да води до манипулиране и 

подвеждане. В раздела от нея относно ползите и разходите се сочи, че са възможни 

определени разходи от законопроекта, най-вече свързани с планираното създаване на 

особен регистър. Малко след това, обаче, в раздела от ОВ, посветен на административната 

тежест се признава, че със законопроекта се предвижда създаването на особен регистър 

към Агенцията по вписванията, което означава със сигурност увеличена административна 

тежест, свързана с нови задължения за информиране, водене и съхранение на информация 

и т.н. Но тази тема просто се отминава без коментар. Липсва изобщо мисъл на 

законодателя за това, че административната тежест би било добре да се измери и 

представи в някакви мерни единици въз основа на обективни показатели. 

Законопроектът за възрастните хора е предложение за изцяло нов нормативен акт, 

с който за първи път по първичен начин да бъдат правно регламентирани обществени 

отношения, които до момента на са били уреждани. Безспорната негова социална 

значимост води до неизбежния извод относно очаквания за съществени въздействия от 

неговото приемане, особено в социалната сфера и по-специално по отношение на онази 

част от българското население, която е над 60 години. Мотивите към законопроекта са 3 

страници и половина, а цялостната ОВ е 1 страница и половина. И в двата документа са 

цитирани данни, валидни за края на 2015 година, според които българските граждани са 

над 60 години, а общият брой на населението на страната е малко над 7 150 000 души. 

Проблемите на тази ОВ, освен масово констатираната краткост, обобщителност и употреба 

на широки и обобщителни формулировки са няколко. Първо, тя използва изключително 

скромни като обем данни, това са: общо население - мъже и жени, население над 60 

години и процент в бедност. Второ, това са стари и неактуални данни защото 

законопроектът се внася на 21.07.2017 г., а данните са от края на 2015 година. Трето, 

никакви съществени изводи не се правят от анализа на тези данни. Споменават се 

очаквани тенденции, но те не са подплатени от никакви факти, научни доказателства или 

обективна информация, което ги обезсмисля и прави оценката необоснована. 

 

Явлението „Copy-Paste” 

Пример за нескрито заобикаляне на ЗНА и за лоша практика на изготвяне на ОВ е 

тази съпътстваща ЗИД на Закона за управление на средствата от Европейските 



 20 

структурни и инвестиционни фондове, внесен от група народни представители от ГЕРБ 

на 08.09.2017 г. поради простата причина, че в своята основна част текстът на оценката 

повтаря този на мотивите. Вносителите дори не са си направили труда да перефразират, а 

по модела copy-paste са „изготвили” предварителна ОВ. Това е лоша практика защото 

обезсмисля и заличава разликата между субективното обосноваване на законодателството, 

каквото се прави в мотивите, от безпристрастното, експертното и базирано на 

доказателства аргументиране на законови предложения, каквото прави ОВ. Авторите на 

законопроекта дори не са се сетили да проверят, дали случайно не е изготвяна цялостна 

предварителна ОВ, когато законът е бил предложен за първи път, да видят какво 

целеполагане е било направено там, какви са били преследваните резултати и т.н. Пълна 

предварителна оценка на въздействието по закона е била изготвена през пролетта на 2015 

г. от Центъра за ОВЗ, която е публична и достъпна и днес в интернет
13

. Тя много лесно би 

могла да се надгради, като се направят заключения относно степента на постигане на 

целите и резултатите, които са били поставени пред законопроекта и по този начин да се 

обосноват новите предложения за изменения. 

 

Попаденията 

През мониторирания период има доста внесени от народни представители 

законопроекти, чиито ОВ съдържат откровени попадения, дължащи се на изключителната 

лаконичност на вносителите или обратното на тяхната витиеватост. В първата група 

влизат законопроекти като ЗИД на Закона за храните, внесен от група народни 

представители на БСП от 18.05.2017 г., в който в раздела, посветен на анализа на разходи и 

ползи е записано следното единствено изречение: 

„Законопроекта ще допринесе за подобряване на бизнес климата и преодоляване 

на т.нар. „сив сектор” в селскостопанското производство”. 

Какъв е този „сив сектор”, съществува ли изобщо, в какво се изразява той и какви са 

неговите параметри, как точно ще се подобри бизнес климатът, кои аспекти от него ще се 

подобрят, в какво точно се изразява подпомагането на селскостопанското производство, 

какви ще са ползите и разходите за всяка от засегнатите и заинтересованите страни за 

обществото, за държавата като цяло и т.н. не е ясно.  

                                                
13 Вж. http://ria.bg/wp-content/uploads/2012/07/RIA-REPORT-ZUSESIF.pdf.  
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В същата група попада и Проекта на ЗИД на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, внесен на 21.09.2017 г. от група народни 

представители от БСП. В раздела от ОВ към него, в който трябва да бъдат описани 

заинтересованите страни се казва следното: 

„Цели се подобряване на стабилността и сигурността на отношенията при и 

по повод ползването на земеделските земи. Безспорно – заинтересовани са 

непосредствените участници. Предвид мястото и значението на тези отношения 

обаче, може да се твърди, че кръгът на „заинтересованите” надхвърля страните.” 

Този текст звучи като откровен бисер и сочи на пълно неразбиране какво означава 

понятието заинтересована страна от дадена предлагана мярка по регулиране и какво 

изобщо трябва да се описва в този раздел от ОВ. 

В другата категория на витиеватите фрази влиза например Проектът на ЗИД на 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесен на 25.05.2017 от народни 

представители от ГЕРБ, при който в частта, озаглавена „Анализ на разходи и ползи” от ОВ 

се казва следното: 

„Очаква се след приемането на ЗИД на ЗППЦК да се постигне подобряване, а в 

известни случаи и облекчаване на нормативната регулация, съкращаване на 

сроковете за произнасяне на надзорния орган по някои административни 

производства.” 

„Положителните въздействия при подхода на ненамеса се изразяват 

единствено в потенциалната способност пазара да се „саморегулира”, като отсее 

добросъвестните от недобросъвестните емитенти. Значителната интервенция в 

най-голяма степен ще сведе до минимум риска за инвеститорите. Доколко това е 

положително въздействие е спорен въпрос, предвид обстоятелството, че рискът е 

основна характеристика на капиталовия пазар.” 

„…умерената интервенция ще допринесе за повишаване на прозрачността, 

защита на инвеститорите, а в дългосрочен план – до повишаване на доверието в 

капиталовия пазар и нарастване на броя на участниците в него.” 

Похвално е включването на елементи на вариантен анализ с поставяне на обсъждане 

наред с варианта на законово регулиране и алтернатива на регулирането, каквато е 

саморегулирането. Използваната терминология също сочи на познаване на материята на 
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ОВ, но от текста не става ясно какво означава значителна и какво умерена интервенция, 

предлаганата интервенция в крайна сметка води ли до положителни въздействия и в какво 

точно биха се изразили те. Материята, която попада в обхвата на регулирането от подобен 

акт позволява използването на богат спектър от данни, статистика и икономически анализ, 

които биха били идеална обосновка на повечето от констатациите в ОВ. Без тях тя е 

необоснована и непрозрачна защото не позволява да бъдат проверени източниците на 

данни и доказателства, на базата на които са направени предлаганите в ОВ заключения. 

 

Добрите примери 

Примери за добри ОВ към законопроекти, внесени от народни представители в 44-то 

НС в рамките на наблюдавания период са:  

Проектът на ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование, 

внесен на 01.06.2017 г. от народни представители от парламентарната група на БСП, която 

се основава на достатъчен набор от данни, от анализа на които се правят основните изводи 

относно необходимостта от предлаганата регулаторна интервенция; 

Проектът на ЗИД на Закона за развитието на академичния състав, внесен от 

група народни представители на БСП на 08.06.2017 г., в оценката към който са посочени 

достатъчно статистически данни, а заинтересованите страни са определени съвсем 

конкретно; 

Проектът на ЗИД на Закона за семейни помощи за деца, внесен от група народни 

представители на БСП 22.06.2017 г., към който е представена кратка ОВ, която е 

информативна и съдържа достатъчно конкретни данни;  

Законопроектът за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура, внесен от депутати от групата на Обединените патриоти на 28.07.2017 

г., към който е приложена една от най-подробните оценки за целия наблюдаван период, 

при която в анализа на разходите са разгледани социални и икономически въздействия, а 

при този относно ползите - социални, икономически и екологични; 

Законопроектът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши 

публични длъжности, внесен от народни представители от БСП на 06.10.2017 г. 

Съпътстващата го оценка следва методологията, приложима за ОВ, изготвяна от народни 

представители, налице е и позоваване на данни от Евростат. Липсва обаче вариантен 
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анализ, както и ясно представяне на отделните групи въздействия и на ползите и разходите 

от предлагания проект. Административната тежест, която би се наложила от създаването 

на новия орган не е представена. Простото сравнение на ОВ към този законопроект с ОВ, 

приложена към Законопроекта за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, внесен на същата дата от МС доказва тези изводи. 

 

Проблемът „Формални ОВ” 

Мнозинството от извършените ОВ започват с констатацията „Оценката на 

въздействието е положителна” каквато формулировка в теорията и практиката на ОВ в 

ЕС, а и в света не съществува. Много често се наблюдава повърхностност на 

съдържанието на оценките и чисто формалното „попълване” на ОВ с общи и изпразнени 

от съдържание фрази. В голямата си част ОВ се състоят от констатации, които не са 

основани на конкретни факти и обосновани с посочването на конкретни доказателства. 

Наблюдава се и тенденция в първия раздел на ОВ „Основания за законодателната 

инициатива” да се описват цели, които предлаганото законодателство се очаква да 

постигне, но не и да се формулира проблемът, който подлежи на разрешаване. 

Идентифициране на заинтересовани страни от предлаганите мерки по регулиране 

много рядко се прави по начина и в обема, който изисква добрата практика по извършване 

на ОВ. Обикновено се прибягва до максимално обобщителни изрази  като например се 

посочват „гражданите”, „гражданското общество” или „обществото като цяло”, което без 

посочване на конкретните адресати на регулирането и кръга на засегнати и заинтересовани 

страни на практика не означава нищо. 

 

Проблемът „Без цялостни ОВ” 

В минимум една четвърт (19 от общо 73) от наблюдавани законопроекти, внесени от 

народни представители в 44-то НС за периода 04.11.2016 г. – 31.10.2017 г. от самите 

вносители се посочва, че от техните предложения могат да се очакват значителни 

въздействия. Това веднага означава, че според изискванията на ЗНА следва да бъде 

извършена цялостна предварителна ОВ, която е достатъчно подробна, съдържа 

изчерпателно дефиниране на проблема и неговите двигатели, вариантен анализ и 

сравнения на всички потенциално очаквани въздействия от различните варианти, базирана 
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е на достатъчно като количество и качество данни, лесно проверяеми и проследяеми, 

представя добре аргументирана препоръка за избор на оптималния като съотношение 

ползи и разходи вариант, предлагащ най-добрия от гледна точка на заинтересованите 

страни и на защитата на обществения интерес подход за разрешаване на проблемите. 

 

Проблемът „Без обществени консултации” 

Същностен недостатък на парламентарната практика през първата година от 

действието на ОВ е, че въпреки императивното изискване на ЗНА, в рамките на НС не се 

провеждат обществени консултации нито като етап от изготвянето на ОВ, нито като фаза 

предхождаща внасянето на законопроектите за разглеждане, а законът е категоричен и 

безспорно важи за всички субекти с право на законодателна инициатива като гласи 

следното: 

„Чл. 18а. При изработването на проект на нормативен акт се извършва 

предварителна оценка на въздействието и се провеждат обществени консултации с 

гражданите и юридическите лица …” 

По този начин народните представители, освен че нарушават закона се лишават от 

възможността да постигнат по-високи нива на легитимност, публичност и ефективност на 

своите решения по регулиране, каквото би им донесло откритото и прозрачно обръщане 

към обществото за мнения и становища по планираните промени и даването на ясен отчет 

относно приетите и неприетите позиции на отделните заинтересовани страни. 

Дребен, технически, но не маловажен недостатък в практиката на НС е този, свързан 

с публикуването на самите доклади с ОВ. Те трябва да се оповестяват отделно в 

самостоятелен документ различен от законопроекта и мотивите. Те винаги се публикуват 

предварително преди самия законопроект, защото обосновават необходимостта от 

предлаганото регулиране. Практиката на НС до момента е обратната, ОВ често се 

публикуват след качването на законопроектите в интернет. Освен това, ОВ се публикуват 

веднага след текста на законопроекта и мотивите към него в един общ сканиран документ, 

който често е труден за четене, а понякога и нечетим. Понякога става дума за документ с 

обем от няколкостотин страници, който е труден за отваряне, разглеждане, разпращане и 

не позволява търсене по ключова дума. Всичко това е необяснимо днес при съвременното 

ниво на развитие на техниката, технологиите и средствата за комуникация. 


