ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИ
ОТ МОНИТОРИНГА ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕТО
НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
В БЪЛГАРИЯ
ЗА ПЕРИОДА 01.11.2017-31.10.2018

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 в сила от 4 ноември 2016 година. Мониторингът е проведен от екип
на Центъра за оценка на въздействието на законодателството и обхваща всички
подлежащи на оценка на въздействието (ОВ) законопроекти, разработени в периода
01.11.2017 - 31.10.2018 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.
Докладът е втори по ред и съдържа както данни и изводи за посочения период, така и
тяхната съпоставка със заключенията, направени в доклада, изготвен по повод първата
годишнина на задължителната оценка на въздействието в България. Макар изначално да бе
ясно, че промяната в мисленето и действията на властимащите, в чиято компетентност
влиза предлагането и приемането на нормативни актове ще е много трудна, бавна и
непостоянна, две години по-късно съпротивата срещу добросъвестното и качественото
приложение на механизма на оценката на въздействието е не просто налице, тя е очевидна
и неприкрита, особено що се отнася до законопроектите, внасяни от отделните народни
представители.
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Наблюдаваните след 1 ноември 2017 година до 31 октомври 2018 г. законопроекти,
изготвени от МС са 73, а подзаконовите нормативни актове, подлежащи на оценка на
въздействието 154. В 10 случая към законопроектите са изготвени цялостни
предварителни оценки на въздействието. За сравнение, за периода 4 ноември 2016 - 31
октомври 2017 г. броят на законопроектите на МС е бил 68, a на подзаконовите
нормативни актове, подлежащи на оценка на въздействието 165.
Оценката за общата тенденция в развитие на процеса по извършването на частични
предварителни ОВ от страна на изпълнителната власт е положителна. Прогресът в
сравнение с предходната година е видим. При дефинирането на проблемите и описанието
на нулевия вариант се използват все повече обективни данни, определянето на
заинтересованите страни е все по-конкретно, дори до степен, в която се посочва точният
брой на съответната група заинтересовани страни. Безспорно за повишаването на
качеството голяма роля играят формулярът за извършване на частична ОВ, който
подпомага служителите в администрацията да преминат по-бързо, лесно и структурирано
през алгоритъма от ключови аналитични стъпки на оценката, както и указанията, давани от
дирекция „Модернизация на администрацията“. Друг фактор, подпомагащ това позитивно
развитие е и фактът, че през 2017 и 2018 г. Институтът по публична администрация
организира разширен цикъл от обучения по оценка на въздействието за служителите в
администрациите на централно и местно ниво.
Явлението „0+1=2”
Необходимост от усъвършенстване съществува при формулирането на вариантите.
Все още масово се разглежда само един вариант, различен от нулевия (базисния) като се
представят като два алтернативни варианта на оценяваната политика, като при първият не
се предприемат действия, а вторият е регулаторният, в който се приемат измененията в
дадения законов или подзаконов нормативен акт. В няколко законопроекта, инициирани от
Министерството на правосъдието (ЗИД на Гражданския процесуален кодекс (сигнатура
802-01-8), ЗИД на Закона за съдебната власт (сигнатура 802-01-14) и ЗИД на Закона за
защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (сигнатура80201-10) е предвиден вариант „Предприемане на организационни и други мерки без
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нормативни промени“, който обаче е разгледан формално и директно е отхвърлен като
невъзможен.
От

една

страна,

заслужава

адмирации

добрата

практика,

следвана

от

администрацията на Министерството на правосъдието да включи алтернативен на
регулирането вариант в оценката на въздействието, тъй като това е все още нетипичен за
българската действителност подход. От друга страна, обаче, и в трите посочени оценки, в
описанието на Вариант 2 е казано единствено, че „Не е възможно предприемането само
на организационни и други мерки. Необходимо е уреждането на проблема с нормативен
акт.“ Това е лоша практика по две причини: първо, не следва да бъдат разглеждани явно
неосъществими варианти, с оглед предполагаемото предрешаващо фаворизиране на
варианта - победител и второ, от тази формулировка става ясно, че още преди
изследването и сравняването на въздействията на различните варианти е взето решение за
това как да се подходи.
Феноменът „1, 0, 2 ... вместо 0, 1, 2 ...”
В два случая на оценки на въздействието, изготвяни от Министерството на
финансите (ЗИД на Кодекса за застраховането (сигнатура 802-01-40) и ЗИД на Закона
за БНБ (сигнатура 802-01-47), нулевият, наричан още вариант „Без действие“ е разгледан
като втори, но всъщност единствен алтернативен на предлаганите законодателни промени.
Обсъждането му след варианта, предлагащ регулаторна намеса, представлява сериозно
нарушение на изискванията и стандартите за качествена оценка на въздействието,
доколкото нейната цел не е допълнително мотивиране на избран вече вариант за действие,
а изследване на варианти, с оглед намирането на най-доброто разрешение на конкретния
проблем. Вариантът „Без действие“ неслучайно е наричан „нулев“, именно защото той се
използва за изграждането на т.нар. базисен сценарий, който служи за основа и отправна
точка за сравнение на всички останали варианти с него.
Приложената към ЗИД на Закона за защита на личните данни (сигнатура 802-0127) предварителна оценка на въздействието не отговаря на методологическите изисквания,
нито на българската правна уредба на института, нито на най-добрите практики на
Европейската комисия.
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Вариантите на действие са класифицирани като „недопустим”, „допустим” и
„допустим и предпочитан”. От една страна става въпрос за използване на неточна
терминология, защото Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието (НОМИОВ) говори за „възможни” варианти. От друга страна, това
противоречи на всякаква логика задължителният по чл. 16, т. 4, НОМИОВ за разглеждане
вариант „Без действие” да бъде определян като „недопустим”, доколкото това е правна
категория, свързана с наличието на порок при прилагането на дадена процедура.
Големият проблем в случая обаче е, че тази класификация е направена още преди
вариантите да бъдат описани в частта на оценката, озаглавена „Варианти на действие”. ОВ
има за цел да идентифицира проблема и да търси неговото разрешение, включително чрез
получаване на позицията на заинтересованите страни непредубедено и безпристрастно, а
не да фаворизира определен вариант още в самото си начало. Това я прави изначално
предубедена и субективна и я лишава от нейното най-важно предназначение на обективно
обосновано експертно становище относно най-доброто, от гледна точка на обществения
интерес, разрешаване на проблема, извлечено на база доказателства и вариантен анализ.
Тенденциозността и едностранчивостта на оценката продължава и в частта,
посветена на разглеждането на негативните и положителните въздействия на вариантите
(съответно т. 5 и т. 6). Докато за първите два варианта подробно са описани възможните
негативни въздействия, то за предварително обявения като „предпочитан” вариант е
декларирано, че „такива не може да има” по всяка една от задължителните за всяка ОВ
групи въздействия - икономически, социални, екологични. Каквато и да било обосновка,
подкрепяща тези изводи

липсва. Аналогична е ситуацията

по

отношение

на

положителните въздействия, където картината е огледална, като при вариант „Без
действие” е посочено единствено, че „при този вариант не са идентифицирани
положителни въздействия за нито една от заинтересованите страни”. Икономическите,
социалните и екологичните въздействия дори не са споменати. При вариант 2 съществува
отчетено едно положително въздействие, а социални и екологични, според авторите на
оценката, отново „не може да има”. Въз основа на какви данни и информация се прави
този категоричен извод - не става ясно.
Поради това в този си вид, обусловена от предварително зададения краен резултат,
оценката на въздействието не изпълнява своята основна цел: да даде обективен отговор на
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въпроса „Кое е най-подходящото разрешение на адресирания проблем?” и много ясно,
точно и обосновано да обясни защо това е така. Всички тези аргументи по отношение на
ОВ към ЗИД на Закона за защита на личните данни бяха изложени от Центъра за оценка на
въздействието на законодателството в рамките на обществената консултация, но бяха
отхвърлени с аргумента:
„Мотивите за избрания подход при анализ на възможните варианти са
изложени подробно в самата оценка. Оценката е съгласувана с дирекция
„Модернизация на администрацията“.
Считаме, че подобно „позоваване“ на съгласуването, получено от страна на дирекция
„Модернизация на администрацията“ е недобра практика, защото аргументи, подкрепени с
конкретни примери биват отхвърляни с подобен институционални мотив, който не е по
същество, без конкретните забележки да бъдат обсъдени и изразените позиции на
администрацията обосновани.
Предизвикателството „Цялостни предварителни оценки на въздействието”
Голямото предизвикателство пред държавната администрация се оказват цялостните
предварителни оценки. Доколкото липсва единен формат за структурата на цялостната ОВ,
10-те изготвени за периода цялостни оценки са сравнително разнородни и поради това потрудни за разбиране, ориентиране и четене, отколкото стандартизираните частични ОВ.
Освен това, липсата на опит и практика в изготвянето на цялостни ОВ в България води до
допускане на сериозни методологически грешки, които в някои случаи изцяло
компрометират надеждността на изследванията, констатациите, изводите и препоръките.
Например, приложената към проекта на Закона за виното и спиртните напитки
цялостна предварителна оценка на въздействието1 не отговаря на методологическите
изисквания, нито на българската правна уредба на механизма на ОВ, нито на най-добрите
практики на Европейската комисия в тази насока.
Първо, нейното извършване е започнало на толкова късен етап от цикъла на
формулиране на политики, че до голяма степен я обезсмисля. Според самата цялостна
предварителна оценка:

1

Публикувани на Портала за обществени консултации www.strategy.bgна 21.02.2018 г.
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„Настоящият

доклад

е

изготвен

след

приключване

на

работата

по

разработване на проект на закона. Ето защо, в тази част от анализа са
идентифицирани основните алтернативни варианти за последващо развитие на
проекта на нов закон”.
На второ място, още на етапа на определяне на проблемите, в раздел II. Определяне
на проблемите, II.1 Основен проблем, в оценката се казва:
„Главната причина, налагаща приемане на нов Закон за виното и спиртните
напитки...”.
Заинтересованите

страни са определени

по

критерия

заинтересованост от

„приемането на нов Закон за виното и спиртните напитки”.
Това е изключително грешен подход на структуриране на оценката на въздействието,
който представлява пряко проявление на т.нар. „регулаторен инстинкт“, който в България
е разпространен в най-крайно негативната си форма на „законодателен инстинкт“.
Оценката трябва да обследва проблема и да търси неговото разрешение, включително чрез
получаване на позицията на заинтересованите страни непредубедено и безпристрастно, а
не да фаворизира варианта на регулаторна намеса чрез закон още в самото си начало. Това
я прави изначално предубедена и субективно натоварена и я лишава от нейното водещо
предназначение на обективно обосновано експертно становище относно най-доброто, от
гледна точка на обществения интерес, разрешаване на проблема, извлечено на база
доказателства и вариантен анализ. В случая дори не е направен опит формулираните цели
да бъдат обвързани с разрешаването на проблема, те директно сочат единствено към
приемането на нов закон. Оттук следва изводът, че единствената цел, с която е създадена
самата ОВ е да оправдае вече взетото решение за регулиране чрез закон, вместо
събирането на данни и доказателства и техен експертен анализ, чрез които вземащите
решения да бъдат информирани кой би бил най-добрия вариант на действие по отношение
на политиката за рационализиране и привеждане на законодателството в областта в пълно
съответствие с правото на Европейския съюз.
На последно място, т.нар. "алтернативни варианти" са всъщност под-варианти на
едно и също разрешение на идентифицираните проблеми, а именно - регулиране чрез
законов нормативен акт. При идентифицирането на вариантите е задължително да се
осмислят възможностите за прилагане на подзаконова нормативна уредба, както и
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алтернативни подходи на регулиране като саморегулиране, съвместно регулиране,
доброволни споразумения, информационни и образователни кампании, въвеждането на
стандарти и други. Вариантите трябва да са разработени по начин, който да позволява
диференцирането им на базата на тяхната функционалност чрез критериите за
ефективност, ефикасност и съгласуваност с действащото законодателство и приоритетите
на държавата.
Ефектът „Каруцата пред коня”
В разгледания по-горе проектна Закона за виното и спиртните напитки накрая е
извършен и МСП-тест, който обаче е представен след като е направена препоръка за избор
на вариант за действие. Оттук следва непосредственият извод, че резултатите от него не са
взети предвид при сравняването на вариантите. Тогава защо изобщо е бил извършван
такъв. Отговорът е: защото се е проявил ефектът „Каруцата пред коня”.
В ОВ към Проекта на Закон за киберсигурност (сигнатура 802-01-18) препоръка за
вариант е дадена още при неговото описание, преди да бъдат разгледани въздействията на
отделните варианти. При самото разглеждане на въздействията, тяхната детайлност е
непропорционална. Налице са подробни описания за ефектите от вече препоръчания
вариант, и по едно-две изречения за останалите варианти. Друг сериозен недостатък на
оценката е липсата на количествени данни.
От същите недостатъци страда и иначе задълбочената откъм анализ и познаване на
регулираната материя ОВ към Проекта на Закон за хората с увреждания (сигнатура 80201-41).
По отношение на използването на вече достъпна публична информация на
национални и европейски органи и институции, като добър пример може да бъде посочена
цялостната ОВ към Проекта на Закон за предприятията на социалната и солидарна
икономика (сигнатура 802-01-30). И тук, обаче като отделни варианти (1 и 2) са
разгледани два под-варианта на регулаторната намеса и отново препоръката за вариант е
направена преди разглеждането на въздействията на всеки от вариантите, което е истинско
проявление на ефекта „Каруцата пред коня”.
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Цялостната предварителна оценка на въздействието към Проекта на Закон за
социалните услуги също попада в тази графа, като има нужда от прецизиране и
усъвършенстване в следните насоки:
1. Още преди да са изброени възможните варианти за действие се говори за
„предлаганата социална реформа“. В разглеждането на вариантите се визират отделни
мерки, вече предвидени от проектозакона. Още на етап разглеждане на въздействията се
посочва „предлагания вариант 3“. Всичко това са проявления на ефекта проявление на
ефекта „Каруцата пред коня”. Същността на оценката е в непредубедения вариантен
анализ на най-подходящите действия и сценарии за разрешаване на идентифицираните
проблеми, на база на който да се вземе решение какво всъщност се предлага, а не
допълнителен способ за мотивиране на вече взето решение.
2. Според чл. 22, ал. 2, т. 8 от НОМИОВ в доклада на цялостната предварителна
оценка следва да фигурира описание на негативните (разходите) и положителните
(ползите) въздействия за всяка от заинтересованите страни, за всеки от вариантите. В
представения доклад са разгледани единствено разходите и ползите от „промените,
планирани в предлагания нормативен акт“ и то преди разглеждането на варианти за
действие.
3. Целите „при регулирането на обществените отношения чрез проекта на
нормативен акт“ са формулирани конкретно, но не става ясно как точно ще бъдат
измервани и какъв е времевият график за постигането им.
4. В частта „Количествени измерения на вариантите“ фокусът е изцяло върху
финансовите параметри на вариантите, като социалните им въздействия са бегло и
имплицитно заложени. Третото задължително измерение на оценявани въздействия –
екологичното дори не е споменато.
5. Оценена е единствено административната тежест, която предвижда новият
нормативен акт, а не както изисква НОМИОВ – за всеки от разгледаните варианти. По този
начин административната тежест като критерий за сравняване на вариантите, различни от
варианта „без действие“, е игнорирана.
6. В противоречие с чл. 22, ал. 2, т. 9 НОМИОВ, докладът на ОВ преминава
директно от „Обобщение на проведените обществени консултации“ на „Препоръчителен
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вариант“, като е пропуснат един от най-важните компоненти на оценката – сравняването
на разглежданите варианта, на база оценените техни въздействия.
7. Според оценката, „Спрямо хоризонта на планираната нормативна промяна,
законът ще подлежи на пълноценна последваща оценка не по-рано от 2040 година.“ Този
препоръчан срок за извършване на последващо оценяване не отговаря на изискванията на
чл. 22, ал. 2 от Закона за нормативните актове.
Отново, нито един от тези аргументи, изложени от Центъра за оценка на
въздействието на законодателството в рамките на обществената консултация, не бе
разгледан. Всички те бяха отхвърлени, защото „Оценката на въздействието е
съгласувана без бележки от дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС,
което е и предварително условие за стартиране на процеса на обществено
обсъждане.“
Добрите примери
Цялостната предварителна оценка на проекта на Закон за превенция от
неблагоприятни

климатични

събития

в

земеделието2е

една

от

най-добре

методологически издържаните ОВ през наблюдавания период. Тя прави впечатление не
просто с избягването на описаните по-горе пропуски, водещи до необективност и
предопределеност на резултатите, но и с голямото количество данни и информация,
обосноваващи направените изводи. Освен това, оценката изобилства и с количествени
данни, което е все още рядко срещано в българската практика. Други солидно подкрепени
с качествени и количествени данни са ОВ на проекта на Закон за поземлените
отношения и опазването на земеделските земи3 и оценката на проекта на Закон за
маслодайната роза4, с което Министерството на земеделието, храните и горите се
очертава като

„отличник“ сред

администрацията в качественото

и старателно

обосноваване. Като недостатъци на последните две оценки могат да бъдат посочени
фактът, че два от вариантите са всъщност подварианти на регулаторната намеса, както и
явната непропорционалност на разработване на варианта-фаворит и при описанието, и при
оценяването на въздействията.
2

Публикувана на Портала за обществени консултации www.strategy.bg на 23.05.2018 г.
Публикувана на Портала за обществени консултации www.strategy.bg на 27.08.2018 г.
4
Публикувана на Портала за обществени консултации www.strategy.bg на 04.10.2018 г.
3
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Като положителен пример по отношение на монетизирането на ефектите може да
бъде посочена ОВ на Проекта на Закон за преброяване на населението и жилищния
фонд в Република България през 2021 година5.
Обществените консултации
Обществените консултации са неделима част от механизма на оценка на
въздействието. Тяхното предназначение е да създават по-голяма прозрачност на процеса
на вземане на решения по политики, което е основен принцип на по-доброто регулиране и
доброто управление. То помага да се гарантира, че правителството и органите в публичния
сектор действат при по-голяма яснота и откритост, а публичните политики водят до подобри резултати на по-ниска цена чрез активното участие и принос на заинтересованите
страни. Чрез гарантиране на възможност на заинтересованите страни да изразят своите
мнения по конкретно предложение, процесът на вземане на решения става по-добре
обоснован, по-точен и по-отговорен.
За периода 01.11.2017 - 31.10.2018 г. във връзка с предложенията на МС за
изменение или приемане на изцяло нови законови нормативни актове са проведени 73
обществени консултации, от които 12 са били при съкратени срокове, а 3 са стартирали със
съкратен срок, но впоследствие след изпратен коментар от Центъра за оценка на
въздействието на законодателството, срокът е бил удължен до едномесечен. Около 16 %
от ОВ са проведени при хипотезата на „изключителни случаи” по ЗНА за срок от 14
вместо 30 дни. За сравнение, за периода 01.01.2018 - 31.10.2017 г. тези случаи са били
10%.Въпреки увеличението, резултатът продължава да бъде приемлив. Следва 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 би било друго, по-скоро в негативна посока.
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

5

Публикувана на Портала за обществени консултации www.strategy.bg на 14.09.2018 г.
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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 достатъчно обективно обосновани за съкращаване
на срока на консултациите.
Продължава идентифицираната още в първия мониторингов период 04.11.2016 31.10.2017 г. лоша практика на съкращаване на срока на обществените консултации изцяло
поради недобра организация и координация между държавните институции.
За това говорят аргументи като следните:

„Съображенията за намаляване на срока за обществено обсъждане произтичат
от необходимостта от приемането на изменението на Закона са собствеността до
края на календарната 2017 г., в рамките на действащия по § 1 от Закона за
допълнение на Закона за собствеността (ДВ, бр.46 от 2006 г.) срок за спиране на
придобивната давност спрямо държавата и общините – 31 декември 2017 г.“

„Съкратеният срок за обществен достъп представлява изключителен случай и
поради факта, че срокът за транспониране на Директива (ЕС) 2016/2284 е до 1 юли
2018г. Така ще бъде осигурено навременно въвеждане на целите на европейското
законодателство в българската правна уредба и ще се предотврати опасността от
стартиране на наказателна процедура от страна на Европейската комисия.“

„Съкратеният срок се предлага с оглед необходимостта от провеждане на
процедури по държавно подпомагане на филмопроизводството в рамките на
календарната година.“

„...законодателните промени следва да се извършат в най-кратък срок, с оглед
последващото приемане на подзаконовите нормативни актове и въвеждането им в
изпълнение с началото на финансовата година, с цел законосъобразно, ефективно и
ефикасно използване на бюджетния ресурс на Минстерството на отбраната за 2019
година.“
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„Законодателните промени следва да се извършат в най-кратък срок, с оглед
последващото приемане на подзаконовите нормативни актове и въвеждането им в
изпълнение с началото на финансовата година, с цел законосъобразно, ефективно и
ефикасно използване на бюджетния ресурс на Минстерството на отбраната за 2019
година, както и с оглед предложението по § 3 от законопроекта, което касае
ефективно и ефикасно използване на бюджетния ресурс на Минстерството на
отбраната за 2018 година..“
„Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на
проекта е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ, от
Закона

за

нормативните

актове,

предвид

спешната

необходимост

от

транспонирането със законопроекта на разпоредбите на актове на Европейския съюз,
като срокът на Република България за транспонирането на един от актовете –
Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември
2016 г. за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара
на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на
железопътната инфраструктура, е 25 декември 2018 г.“

Справките 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.
Продължава идентифицираната в предходния доклад практика справките за
съответствие на законопроектите с ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ да не се публикуват на
Портала за обществени консултации, а да стават публично достъпни едва след
постъпването на законопроекта в НС. В мнозинството от случаите те са бланкетни, като
изключението е ЗИД на Закона за семейни помощи за деца (сигнатура 802-01-29 ), където е
изложен релевантен висящ казус пред ЕСПЧ и е отчетено, че предвид изхода от него е
възможно да се наложат промени в предлаганото законодателство.
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44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
В рамките на 44-то Народно събрание, наблюдаваните след 1 ноември 2017 година до
31 октомври 2018 г. законопроекти, внесени от народни представители са общо 94. За
сравнение, за периода 4 ноември 2016 г. - 31 октомври 2017 г. броят на депутатските
законопроекти е бил 73. Това значително увеличение идва да покаже, че оценката на
въздействието не постига някои от основните преследвани с нейното въвеждане ефекти –
да ограничава регулаторния инстинкт, да води до намаляване на „законодателната
инфлация“ и да налага подхода на приемането на закони и законови норми като последна
възможност за разрешаване на проблеми. Защо? Защото две години след превръщането на
предварителната

оценка

на

въздействието

в

интегрална

част

от

българския

нормотворчески процес, народните представители отказват да приемат значимостта от
нейното извършване и придружават законопроектите си с квази-оценки, които в найдобрия случай биха могли да бъдат характеризирани като „продължение на мотивите“, а в
общия случай – като “формално изпълнение на закона=заобикаляне на закона“.
Явлението „Copy-Paste”
Идентифицираното в предишния доклад негативно явление на copy-pasteна мотивите
във формата на ОВ се е превърнало в норма, като то е често срещан подход за „запълване“
на първата графа от Методологията за извършване на предварителна оценка на
въздействието на законопроектите, приложима за НС, озаглавена „основание за
инициативата“. Това явление се наблюдава в около 15% от случаите.
Друга популярна практика е в тази графа да се представя кратко резюме на
съдържанието на законопроекта. Като особено „оригинални“ формулировки за основание
за инициативата могат да бъдат посочени:
„Натрупаните в периода на прилагане на ПРСР 2014-2020 практики и
необходимост от подобряване организацията на работа, както на управляващия
орган на програмата така и на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
в интерес на земеделските стопани.“ (ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските
производители, сигнатура 754-01-79).
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„...гарантиране на спокойствие и увереност сред гражданите, че НЗОК ще
заплати за всички лекарствени продукти с международно непатентно наименование
през 2018 г.“ (Законопроект за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2018,
сигнатура 754-01-90).

„Законодателната инициатива е свързана със закрила върху имената на
исторически личности, което ще доведе до запазване на историческото наследство,
което са оставили“ (ЗИД на Закона за физическото възпитание и спорта, сигнатура
854-01-50).
„Действащото законодателство не дава никакво решение на проблем с т.нар.
„двойни стандарти“. Факт е, че на пазара се предлагат храни, които се различават
по качество с идентични на тях храни и това бе категорично установено за
България.“ (ЗИД на Закона за храните, сигнатура 854-01-70).

„Българското национално радио поддържа три музикални състава и три хора
от самото създаване на тези формации, като по този начин изпълнява
обществената си функция. В Закона за радиото и телевизията липсва изричен
текст, който възлага това на националното радио.“(ЗИД на Закона за радиото и
телевизията, сигнатура 854-01-75).

Може да бъде направен изводът, че с някои изключения, представени в раздела,
посветен на добрите практики, законопроектите, внесени от народни представители в НС
не съдържат същинска обосновка относно необходимостта от предлагания законопроект и
проблема, който той разрешава. По този начин изведеният на първо място в ЗНА принцип
на необходимостта от изработването на нормативен акт (чл. 26, ал. 1 ЗНА) не просто се
заобикаля, а директно се погазва от народните представители.
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Парадоксът „Заинтересовани страни са всички...”
Продължава да присъства парадоксът, посочен в предходния доклад. В опита си да
бъдат максимално общи и неконкретни от една страна и 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 фрази като: „обществото като цяло” и близки по смисъл до тях.
Така например в Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за
2018 г. (сигнатура 754-01-89), ЗИД на Закона за вероизповеданията (сигнатура 854-0134) и ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление (сигнатура 854-01-58) като заинтересована страна са посочени:
„всички български граждани“.
Според ЗИД на Закона за задължителното депозиране на печатни и други
произведения (сигнатура 854-01-5):
„Заинтересовани групи са голяма част от българското общество.“
Според ЗИД на Закона за задълженията и договорите (сигнатура 854-01-65)
заинтересовани страни са:
„огромен брой български граждани“.
По ЗИД на Изборния кодекс (сигнатура 854-01-13 ):
„Заинтересовани страни са всички български граждани с избирателни права,
партиите и коалициите“.

Своеобразни върхове на парадокса постигат:
1. ЗИД на Закона за ограничаване на плащанията в брой (сигнатура 854-01-18),
според чиято оценка:
“Първата заинтересована група са неограничен кръг физически и юридически
лица, за които възниква задължение за плащане на публично вземане, за събирането
на което се прилага централизиран подход за директно постъпване на дължимите
суми по съответната банкова сметка в БНБ.
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Втората заинтересована група са всички бюджетни организации, които
администрират съответните приходи и други постъпления, обхванати в прилагания
подход за извършване на картови плащания.“;
2. ЗИД на Закона за държавен вестник (сигнатура 854-01-24), по който
заинтересовани страни са:
„Всички органи и лица, които прилагат приложенията.“
3. ЗИД на ЗОДОВ (сигнатура 854-01-47), където като заинтересовани страни от
законодателната инициатива са определени:
„всички граждани и юридически лица“, както и„държавните и общинските
органи, чиито актове, действия и бездействия могат да бъдат подсъдни по
предложените нови основания“.
Друг забележителен пример дава ЗИД на НК, посветен на разширяване пределите на
неизбежната отбрана (сигнатура 854-01-23), където е посочено че:
„Законодателната инициатива ще засегне пряко всички български граждани,
като внесе сигурност и спокойствие в живота им и ще подейства превантивно на
лицата, които посягат на частната собственост.“

Всъщност, всякакви такива формулировки директно водят до изводи относно
очаквания за значителни въздействия, което според изискванията на ЗНА означава, че
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 потенциални очаквани въздействия от различните варианти на
действие, базирана е на достатъчно като количество и качество данни, лесно проверяеми и
проследяеми, представя добре аргументирана препоръка за избор на оптималния като
съотношение на ползи и разходи вариант, както и от гледна точка на заинтересованите
страни и на защитата на обществения интерес подход за разрешаване на проблемите. Това
не само, че не се случва, но и на този етап, повече от 2 години след влизане в сила на
промените в ЗНА, Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание
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(ПОДНС) все още не прави разлика между частична и цялостна предварителна оценка на
въздействието и не съдържа отделни методологически рамки за тяхното извършване.
В случаите, когато заинтересованите страни са относително конкретно и правилно
качествено определени, най-често липсват данни за техния брой. Тук като примери могат
да бъдат посочени ЗИД на Закона за здравето (сигнатура 754-01-77); Законопроекта за
съсловната организация и дейността на психолозите в Република България
(сигнатура 854-01-61) и Законопроекта за личната помощ (сигнатура 854-0162/сигнатура 854-01-64).
Феноменът„по шаблон”
Феномените „преписване” и „конвейер” от предходния мониторингов период са се
модифицирали във феномена „по шаблон”. По отношение на същинското оценяване на
въздействията, в раздел „Анализ на разходи и ползи“ от оценките на въздействието на
народните представители, в общия случай се използват „утвърдени” шаблонни
формулировки, заявяващи, как предложението не би довело до разходи за бюджета, но за
сметка на това би довело до ползи за обществото.
Така, например ОВ към ЗИД на Закона за задълженията и договорите (сигнатура
854-01-65) твърди, че:
„приемането на закона не е свързано с допълнителни финансови средства, а дори
ще спести средства на българските граждани и българските банки.“
Как се е стигнало до тези изводи, остава неясно.
В някои случаи, като например ЗИД на Закона за вероизповеданията (сигнатура
854-01-34) е посочено, че:
“Приемането на закона е свързано с допълнителни финансови средства, които
ще бъдат осигурени чрез Държавния бюджет на страната.“
Въпроси, свързани с размера, необходимостта и начина, по който биха били
разходвани тези „допълнителни финансови средства“ от държавния бюджет, с който
толкова щедро се разполага, са подминати като ирелевантни.
В частта за анализ на приходите и разходите от оценката на въздействието към ЗИД
на Закона за местните данъци и такси (сигнатура 854-01-42) е посочено, че се очакват
допълнителни приходи по бюджетите на общините, включени в списък на МС на
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курортите в Република България, в размер на около 200 милиона лв. Как точно е стигнато
до тази сума – не става ясно. Аналогично, в ОВ към ЗИД на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (сигнатура 854-01-71) е направена предварителна
оценка на непредявените права по ЗСПЗЗ, но не е обяснено как точно се е стигнало до
извода за тази сума.
В оценката на въздействието към ЗИД на Закона за семейните помощи за деца
(сигнатура 854-01-45), макар да е посочен броят на децата, които следва да получават
помощ от държавата, вследствие на намесата, не е изчислен размерът на тази помощ,
който би се явявал разход за държавния бюджет.
В ОВ на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване(сигнатура 854-01-49) се твърди,
че:
„законопроектът не би натоварил в прекомерна степен бюджета на
държавното обществено осигуряване, тъй като лицата, които промяната засяга не
са многобройни, а и изменението съответства на справедлива социална закрила, тъй
като предвижда възможността да се пенсионират миньори с прекратени
правоотношения, поради една или друга причина, независеща от тяхната воля,
включително и несъстоятелност на техния работодател.”
Оценката завършва с извода, че:
„законопроектът би могъл да доведе до изменение на подзаконови нормативни
актове, свързани с предвиждане и отпускане на средства за пенсии на засегнатите
от предлаганата промяна лица.“
От този „анализ“ трябва да разбираме, че бюджетът ще бъде натоварен, но не
прекомерно, тъй като засегнатите лица не са многобройни. Но какво означава
„прекомерно“ и кога кръгът засегнати лица става многоброен според конкретния
вносител? Оценката на въздействието следва да бъде основана на точни данни и
информация, по възможност количествени, а не на неподкрепените с доказателства
предположения и допускания на отделно лице, било то и народен представител. Това в
още по-голяма степен важи за законопроект, чиято цел е предвиждането на допълнителни
разходи за държавния бюджет. Информативната стойност на този така наречен анализ е
нулева и по никакъв начин не дава яснота за очакваните ефекти

на предложения

законопроект.
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Използвайки близки формулировки, в ОВ на Законопроекта за съсловната
организация и дейността на психолозите в Република България (сигнатура 854-01-61)
се казва, че:
„в дългосрочен план прилагането на закона и изпълнението на дейностите,
предвидени в него, ще се осигурява финансово от Камарата на психолозите“.
По този начин, вместо да дава отговори и информация, каквато е основната ѝ мисия,
ОВ поставя допълнителни въпроси: Каква е продължителността на дългосрочния план?
Дотогава кой ще финансира прилагането на закона и дейностите, предвидени в него? В
какъв размер е финансирането? В мотивите към същия законопроект е посочено, че
законопроектът е изготвен след „задълбочено проучване и анализ на нормативната
уредба, както и на добрите практики в европейски и международен план“, но
резултатите от тях не са представени нито в мотивите, нито в ОВ, където е тяхното място.
По подобен начин ОВ към Законопроекта за българския език (сигнатура 854-0154) ни уведомява, че:
„прилагането на закона не изисква значителни финансови средства. Членовете
на Съвета за българския език са общо 11 и се предвижда да получават
възнаграждение, определено от Министерския съвет, само за месеците, през които са
участвали в заседания. Предвидено е председателят на Съвета за българския език да
налага имуществени санкции при неспазването на разпоредбите на закона. Заедно с
консумативите и комунално-битовите разходи годишните нужди на Съвета няма да
надхвърлят 100 хил. лева, които биха могли да бъдат частично покривани и от
наложените глоби.“
Действително, тук е посочено крайно предположение за размера на годишните
разходи, но при използването на какви базови стойности и при каква методология на
изчисление е достигнато до него и съответно дали е то е реалистично остава неясно.
Накрая, в ОВ към ЗИД на Закона за интеграция на хората с увреждания
(сигнатура 854-01-59), вносителите са преценили като подходящо и необходимо да ни
уведомят единствено, че:
„предложенията са в изпълнение на Решения № 7271 от 01.06.2018 и № 7706 от
11.06.2018 г. на Върховния административен съд (ВАС) и са основани на обстоен
анализ на действащата нормативна уредба в областта на хората с увреждания.“
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Това изречение е класически пример за формулировка, която би била адекватна за
мотивите към законопроекта, но по никакъв начин няма място в оценката на
въздействието, където следва да бъдат представени резултатите и заключенията на
споменатия обстоен анализ на действащата нормативна уредба в областта на хората с
увреждания.
Изцяло нови закони
От 94-те внесени за разглеждания период от депутатите законопроекти, 8 са на
изцяло нови закони. Както вече бе отбелязано, 2 години след регулаторната реформа, в
пряко противоречие с разпоредбите на Закона за нормативните актове, ПОДНС
продължава да говори за „предварителна оценка на въздействието“ без да я разграничава
на „частична“ и „цялостна“. Приложената методология за извършване на оценка на
въздействието към ПОДНС е една, т.е. дори в случаите, когато според ЗНА е необходимо
извършването на по-задълбочено изследване и оценяване на въздействията на планираната
интервенция, народните представители попълват една и същата таблица по един и същи
начин - кратко и незадълбочено.
Законопроектът за доброволчеството (сигнатура 754-01-85) има оценка на
въздействието в табличен вид от 1 страница и половина, в която липсва всякаква
конкретика и доказателства.
Законопроектът

за

гробищата,

гробищните

паркове,

погребенията,

крематориумите и погребално-обредната дейност на територията на Република
България (сигнатура 754-01-86) е от 65 страници, към него има приложена библиография
на използваните като източници при компилирането му нормативни актове, мотивите му
на практика съдържат кратко сравнително-правно проучване на релевантни практики в
държави от целия свят, но оценката на въздействието се състои от 2 непълни страници,
като някъде между тях, по грешка е сложена последната страница от мотивите.
Законопроектът за административното регулиране на икономически дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход (сигнатура 854-01-16) предполага
цялостна оценка на въздействието, включваща задълбочено икономическо проучване,
изследване на пазара на горивата в България и оценяване на въздействията върху
конкуренцията, които подобна интервенция би имала. В действителност, неговата ОВ е по-
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кратка от 1 страница и твърди, че приемането на законопроекта ще намали сивия сектор
в основен бранш на българската икономика.
В периода 2017-2018 година има и още един случай (освен Законопроекта за
гробищата, гробищните паркове, погребенията, крематориумите и погребалнообредната дейност на територията на Република България) на явни и груби технически
грешки, които допълнително подчертават степента на неглижиране на института на
оценката на въздействието в Народното събрание. ВЗИД на АПК (сигнатура 754-01-91)
последната страница от оценката е сгрешена и текстът под заглавието на Раздел Vзапочва
по средата на изречението.
Добрите примери
Обективно погледнато, добри и качествени оценки на въздействието за разглеждания
период в НС не са изготвени. Посочените по-долу примери са избрани като сравнително
по-добри, като оценки, в които се вижда, че вносителите са положили някакво усилие и
старание. С тази уговорка, като примери за прилични ОВ към законопроекти, внесени от
народни представители в 44-то НС в рамките на наблюдавания период са следните:
Проектът на ЗИД на Закона за кредитните институции (сигнатура 754-01-78) и
проектът на ЗИД на Закона за лова и опазване на дивеча (сигнатура 854-01-63), при
които е използван формулярът за частична ОВ на МС, което води до по-пълни и добре
структурирани оценки. Отново заинтересованите страни са само посочени, без
количествени данни, а приемането на ЗИД е разгледано като единствен, алтернативен на
вариант „без действие“ подход. Въпреки това и въпреки своята лаконичност, на фона на
останалите ОВ на народни представители тези изпъкват като добри примери.
Проектът на ЗИД на Закона за закрила и развитие на културата (сигнатура 75401-80), където при дефинирането на проблема и определянето на заинтересованите страни
са използвани конкретни статистически данни.
Друг добър пример за депутатска ОВ е проектът на ЗИД на Закона за обществените
поръчки (сигнатура 854-01-33), където в основанието за инициативата са формулирани
проблемите, налагащи намесата, има посочени данни, заинтересованите страни са
подробно описани заедно с начина, по който те биха били засегнати от предлаганата
интервенция.
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Липсата на обществени консултации
Чл. 18а от ЗНА гласи, че при изработването на проект на нормативен акт се извършва
предварителна оценка на въздействието и се провеждат обществени консултации с
гражданите и юридическите лица. Никъде в законовата уредба на оценката на
въздействието и обществените консултации няма конкретизиране по субект с право на
законодателна инициатива, още по-малко е предвидено създаване на облекчен режим и
освобождаване от задължения на един от субектите, в случая народния представител. Вече
повече от 2 години, в нарушение на 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. Това означава, че за
съжаление НС продължава да не изпълнява свое задължението по закон, което опорочава
внасяните от народните представители законопроекти.
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