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управление”:  www.eufunds.bg



По-добро регулиране

• Регулациите са правилата, чрез които държавата определя 
конкретни изисквания, свързани с ежедневието на бизнеса и 
гражданите. 

• Качество на регулирането се отнася за:
• Процесите за разработване, прилагане и оценяване на регулациите 
• Резултатите - правилата трябва да бъдат: 

• ефективни - постигат определените цели, 
• ефикасни - не налагат ненужни разходи, 
• съгласувани - да се разглеждат в рамките на общия регулаторен режим,
• прости - ясни и лесни за разбиране и изпълнение. 



Лоши правила водят до лоши резултати
• Необосновани
• Лошо планирани
• Непоследователни
• Необезпечени ресурсно
• Небалансираните 
• Неадекватните
• Прекалено широките дискреционни правомощия за вземане на решения 
политики
- оказват пряко влияние върху икономическото развитие, затрудняват предприемачеството, търговията и т.н.
- водят до свръхнатоварване – на администрация и спазващите
- водят до поява на практики на неетично поведение
- водят до корупция. 

Това руши доверието в публичните институции. 



Ограничения за участие на гражданите в 
процеса на правене на политики
→ липса на доверие (взаимно); 
→ липса на сътрудничество между заинтересованите страни; 
→ ограничен достъп до информация; 
→ липса на време;
→ липса на фокус;
→ непознаване на правата и отговорностите; 
→ страх от непознатото; 
→ отсъствие на увереност в собствените сили; 
→ липса на умения, култура на участие, опит в областта; 
→ липса на ресурси (опит, време, средства, умения); 
→ липса на медийно внимание; 
→ нереалистични очаквания. 



Надзор на процеса по правене на политики
По света:
• Почти всички органи предоставят насоки и съвети и издават официални становища относно 

качеството на инструментите за регулаторно управление
• Част от органите за контрол на качеството имат санкционираща функция, която може да 

спре регулаторния процес, в случай че качеството на инструмента се счита за недостатъчно. 
В повечето случаи тази санкционираща функция може да бъде отменена от кабинета или от 
високопоставен служител. 

България:
• Дирекция "Модернизация на администрацията" в МС- съгласува и изготвя становище за 

изготвената ОВ, в което:
• съгласува без препоръки частичната оценка на въздействието
или
• съгласува частичната оценка на въздействието, като:

а) отправя препоръки за допълване, подобряване на нейното качество, и/или
б) отправя препоръка за извършването на цялостна оценка на въздействието



Оценка на въздействието на регулациите (ОВР)

Основен инструмент за осигуряване на информация на вземащите решения за 
прилагането на регулаторни инструменти при постигането на целите на 
обществената политика. 
ОВР подпомага процеса на вземане на решения като критично изследва 
въздействията и последиците от прилагането на алтернативни подходи за 
решения на установените проблеми.

• По време:
• Предварителна 
• Последваща

• По обхват:
• Частична
• Пълна



Консултации

Целта на намесата на правителството се постига само с помощта на 
тези, които са обект на регулиране.

• позволява на правителствата да събират по-добри доказателства като 
основа за своите решения. 

• цели подобряване на качеството на процеса на създаване на правила, 
чрез формулиране на разнообразни предложения и отчитане на 
мненията от онези, които ще бъдат засегнати от съответните регулаторни 
решения. 

• ефект от ангажирането е увеличаването на чувството за "собственост", 
което от своя страна води и до по-добро спазване на регулациите. 

• начин за възстановяване на доверието към администрациите и политики. 



Хронология
• Наръчник за оценка на въздействие на политики, 2009 г.
• Стандарти за провеждане на обществени консултации, 2009 г.
• Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателство на местно ниво, 2010 г.
• Ръководство за извършване на оценка на въздействието към рамкови позиции на Република България, 2010 г.

• Ръководството за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството в Република България, 2014 г. 

• Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативните актове, 2015 г.
• Методика за последваща оценка на въздействието, 2015 г.
• Промени в Закон за нормативните актове, - въвежда задължителни изисквания за извършване на оценка на въздействието 

на нормативни актове, 2016 г.
• Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, 2016 г. 
• Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството в Република България, 2016 г.
• Наръчник за привличане на гражданска ангажираност (crowdsourcing) и на гражданска ИТ подкрепа (civic hacking), 2019
• Изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие, 2019
• Стандарти за провеждане на обществени консултации, 2019



Основни елементи на оценката на 
въздействието

Дефиниране на 
проблема –
какъв е и защо 
изобщо е 
проблем

Предварителни 
консултации

Какви са 
целите (какво 
трябва да се 
постигне)

Какви варианти 
има за 
постигане на 
определените 
цели

Въздействия на 
различните 
варианти и 
засегнати групи

Сравнение на 
вариантите

Определяне на 
предпочитания 
вариант

Окончателни 
консултации и 
обобщаване



Основни елементи на оценката на 
въздействието
• Проблем – грешен проблем, грешно решение
• Цели – конкретни, измерими, постижими и приемливи, 

реалистични, определени във времето (съгласно СМАРТ 
правилото)

• Варианти – поне три
• Въздействия – разходи, ползи
• Консултиране – достатъчно време, обобщаване и коментар
• Избор и определяне на начини за наблюдение и последваща 

оценка



Примери за въздействия



Примери за варианти



Формуляр



Ситуацията в България – изпълнителна власт

Съгласувани ОВ

1. Формален подход при преценката на 
необходимостта за извършване на цялостна 
оценка на въздействието. 
2. Разглеждане на проблемите и вариантите за 
решаването им извън контекста на 
приложимите политики, както и без да се 
отчитат утвърдени стандарти и добри практики 
за събиране, анализ и представяне на 
информацията. 
3. Смесване на проблеми с причини и 
следствия. 
4. Неясно формулиране на цели и прилагане на 
формални критерии за мониторинг и оценка на 
резултатите. 
5. Стесняване на кръга на заинтересованите и 
засегнатите страни. 
6. Формално прилагане на чл. 29 от НОМИОВ. 
7. Недостатъчно разбиране и използване на 
обществените консултации във всички етапи на 
изготвяне на оценката на въздействието. 
8. Недостатъчно разбиране и липса на опит при 
избора и прилагане на различни аналитични 
методи. 

За периода 1 януари – 31 декември 2018 г. - 800 обществени 
консултации. 
• Национални обществени консултации (централна 

администрация – 675 бр. 
• Обществени консултации на общинско ниво – 125 бр. 



Ситуацията в България – изпълнителна власт

Проведени консултации по срок:
• Срок от 29 дни – 38 обществени консултации; 
• Срок от 28 дни – 1 обществена консултация; 
• Срок от 14 дни – 57 обществени консултации; 
• Срок от 13 дни – 28 обществени консултации 

Министерства с отделно звено за ОВ:
• Министерство на здравеопазването 
• Министерство на икономиката 
• Министерство на образованието и науката 
• Министерство на отбраната 
• Министерство на правосъдието 
• Министерство на труда и социалната политика 
• Министерство на финансите 



Ситуацията в България – законодателна власт



Портал за обществени консултации
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Посещаемост на Портала за обществени консултации

Брой посещения Брой уникални посетители

Закон за нормативните актове

Чл. 26, ал. 3 
„Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване 
или приемане от компетентния орган съставителят на проекта 
го публикува на интернет страницата на съответната 
институция заедно с мотивите, съответно доклада, и 
предварителната оценка на въздействието по чл. 20. Когато 
съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, 
публикуването се извършва на Портала за обществени 
консултации, а когато е орган на местното самоуправление -
на интернет страницата на съответната община и/или 
общински съвет.“.

Чл. 26, ал. 5 
„След приключването на обществената консултация по ал. 3 и 
преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, 
съставителят на проекта публикува на интернет страницата на 
съответната институция справка за постъпилите предложения 
заедно с обосновка за неприетите предложения. Когато 
съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, 
публикуването на справката се извършва едновременно и на 
Портала за обществени консултации.“.



Пример от ЕС
ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
придружаваща Предложение за 
Директива на Европейския парламент и 
на Съвета относно защитата на лица, 
подаващи сигнали за нарушения на 
правото на Съюза (2018)





Пример от 
Великобритания



Пример от България



Пример от България



Източници за презентацията:

• Портал за обществени консултации на МС – www.strategy.bg
• Интернет страница на Народно събрание на РБ –

www.parliament.bg
• Интернет страница на Министерство на правосъдието -

http://www.justice.government.bg/


