
Оценка на въздействието  
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 Частни Публични Трети сектор 



Добро управление 

държава 

пазар гражданско общество 
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Защо е важна ОВ? 
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Walltopia 

Иновативен е и подходът на Walltopia за 
развитие, не на евтин труд или огромен 
катерачески пазар в България. "Стартирахме 
преди 15 години, а преди около 5 години 
станахме най-добри. Станахме най-добри, 
защото сме най-умни и имаме най-много 
енергия" 
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Млада българска компания привлече 2.4 млн. долара 
финансиране-водещ европейски фонд и предприемач от 
Силициевата долина 

Дистанционно управление на умните телевизори от ново 
поколение.  



Drag 

 

 

 

 

 

 

Моето мото е: Аз вярвам”, казва Драгомир 
Кузов, основател на “Драг” 
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Mars Armor 

9 

МАРС Армор е българска 
иновативна фирма, специализирана 
в производството на бронежилетки 
за защита от куршуми, осколки и 
хладно оръжие Фирмата е 
популярна на вътрешния и 
международния пазар като 
компания, използваща съвременни 
решения в областта на 
балистичната защита.  



Пречки за премахване на 
бюрократичните пречки 

Сложност на реформата. Несигурност в 
последствията.  

Корпоративните интереси и монополите 
блокират реформите. Разходите за отделната 
група са по-важни от ползите за обществото.  

Недостатъчна прозрачност в процедурите по 
създаване на политики. 

Преследват се тяснопартийни цели с  всички 
възможни средства. 
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Проблемни области (2) 

Старо законодателство – мотивите за въвеждане 
отпадат и доброто регулиране с течение на времето 
става лошо регулиране. 

Смарт регулирането може да спъне „политическите 
процеси“.  

Със законите не винаги се решават проблемите. 

Неефикасност на регулирането – въпреки че се 
говори за времето за дерегулиране, 
действителността е различна.  
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Необходимо е да се идентифицира групата от 
населението/фирмите, които са засегнати най-
пряко 

Въпросът е КОЙ точно е засегнат и до каква 
степен 

Някои групи могат да бъдат посочено точно, 
други могат да бъдат определени в широки 
граници – например потребители на стоки и 
услуги 

Групи от засегнати страни 
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Проблемни области  

Обикновено се мисли се от днес за утре. Честа 
смяна на законите. 

Регулаторите не знаят кои са скритите 
разходи. 

Феодализъм в администрирането – аз съм 
перфектен, но за съжаление не познавам 
целия процес.  

Закон за лобизма? 
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Стратегическа рамка на национално ниво 

ЗОАРАКСД  (2003) 
Програма за по-добро регулиране 2008-2013 г. (две) 
План за действие за постигане на националната цел за 
намаляване на административната тежест с 20 на сто до 
края на 2012 г. (изпълнява се) – 135 мерки 
План за действие за намаляване с 20 на сто на 
административната тежест от законодателство, което 
съдържа национални и транспонирани европейски 
изисквания, за периода 2012-2014 г. – 167 мерки 
302 мерки  
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Стратегическа рамка (2) 

План за изпълнение на мерките за оптимизация на 
държавната администрация – 349 мерки (2010 г.) 

План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса – 
247 мерки (2012 г.) 

Първи пакет от мерки за намаляване на регулаторната 
тежест – 24 мерки (август 2013 г.) 

Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната 
тежест – 88 мерки (октомври 2013 г.) 

Трети пакет с 26 мерки от месец февруари 2014 г. 

734 мерки+302=1036  
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Регулиране на национално ниво 
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Натиск от ЕС, но не само – над 58% от регулациите са 
заради ЕС (доклад на Open Europe: Out of Control? 
Measuring a decade of EU regulation) – над 1,5 млрд 
годишно. 

Редица инициативи без стабилна институционална 
среда. 

Близо 800 официални режими и 400 квази режими 
на централно ниво (регулиращи стопанска дейност).  
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Какво е ОВ? 
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Оценка на въздействието 

Оценка на въздействието е процес на 
систематичен анализ на възможните 
икономически, социални, екологични и 
други последствия от предлаган проект 
на нормативен акт за гарантиране на 
обоснованост на предлаганите варианти 
и постигане на устойчивост на 
урежданите обществени отношения. 
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Основни стъпки при разработването на 
политики и оценка на въздействието 
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Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Стъпка 4 Стъпка 5 Стъпка 6 

1. Дефиниране на проблема; 
2. Определяне на целите; 
3. Разработване на основни варианти на 

действие; 
4. Анализ на въздействията на вариантите; 
5. Сравняване на вариантите; 
6. Мониторинг и оценяване. 
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Дефинирането в детайли на проблема е основен 
въпрос в разработването на политики. То 
преминава през следните няколко аналитични 
фази: 
1. Описание на естеството на проблема; 
2. Идентифициране на всички засегнати от 
проблема страни; 
3. Установяване на основните причини за 
възникване на проблема; 
4. Изясняване дали проблемът се нуждае от 
намеса на държавата. 

 

Идентифициране и анализ на 
проблема 
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Дефиниране на проблема следва: 
1. да описва естеството на проблема по ясен начин, 
подкрепено с представяне на ясни доказателства; 
2. ясно да излага мащаба на проблема; 
3. ясно да представя кой е най-засегнат от него; 
4. ясно да идентифицира основните причини за възникване на 
проблема; 
5. да описва как проблемът се е развил с течение на времето и 
как съществуващите актове и инициативи му влияят;  
6. да идентифицира ясна базисна позиция, т.е. да описва как е 
вероятно този проблем да се развие в бъдещето, ако не се 
предприемат действия от страна на държавата; 
7. ясно да идентифицира направените предположения, 
рисковете и несигурността, които съществуват. 
 
 

Дефиниране на проблема 
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Доброто дефиниране на проблема и ясното 
разбиране на това кои са причините за него, са 
предпоставки за правилното определяне на 
целите и идентифициране на вариантите за 
решаване на проблема.  
Трябва да се идентифицират основните 
заинтересовани страни, секторите и социалните 
групи, които са основно повлияни от него.  
Трябва да се обясни защо даден обективен факт е 
проблем, защо съществуващата или развиващата 
се ситуация не е устойчива и защо би била 
необходима намеса на държавата.  

Дефиниране на проблема 
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Публичната интервенция е обикновено оправдана въз 
основа на пазарните или регулаторните провали или 
заради притеснения, свързани със справедливостта 
или противоречия между основните цели и приоритети 
на държавата и съществуващата ситуация.  
Да се установят причините на проблема означава да 
бъдат идентифицирани онези конкретни фактори, 
които водят до възникването и съществуването на 
проблема. Това спомага за справяне с причините, а не 
със симптомите на проблема.  
Проблемите не трябва да се дефинират като „липса на 
нещо” или като „необходимост за нещо”, тъй като това 
може да изкриви определянето на целите и избора на 
инструменти за реакция. 
 

Дефиниране на проблема 
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Основен проблем: ограничен достъп на МСП 
до финансиране. Следни факти: 

% на МСП, които ползват банков кредит през 
последните 1-2 години е по-малък отколкото в 
други страни членки 

Инвестиционните кредити растат по-бавно в 
сравнение с потребителски и ипотечни 

Инвестиционните кредити са с по-нисък дял 
отколкото в региона  

 

Мащаб на проблема 

24 

admin2
Stamp



 
Забраната на алкохола в САЩ 

(1920 -1933) 
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Децата се отравят от поглъщане на хапчета – 
годишно има 500 000 обаждания за деца, 
погълнали хапчета (предимно до 5 годишни) 
Дефиниране на проблема: Децата се отравят след 
поглъщане на хапчета... защото е твърде лесно за 
деца да отворят флаконите с лекарства  
Вариант на политика – опаковки, които трудно се 
отварят (child-resistant pill bottles) 
Резултат: нарастване на отравянията на деца 
Защо?  

Мисленето понякога е опасно 
за здравето 
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Забрана за производство на паста 
от скариди във Виетнам 
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Въвеждане на рейтинг за смъртни случаи 
в болниците САЩ  
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              Забрана на породи кучета в UK 
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•1991 

•Pit Bull Terrier 

•Japanese Tosa 

•Dogo Argentino 

•Fila Braziliero 

Според силите на 
реда, техните 
служители се 
изправили срещу 
подивели и излезли 
извън контрол 
псета, които по 
първи сведения са 
от породите 
булмастиф и 
стафордшир. 



Местно 
регулиране 
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НАРЕДБА № 1 
за обществения ред и опазването на общинските  
имоти на територията на Столична община 

Чл. 14. Забранява се: 

5. (изм. - Решение № 11 по Протокол № 51 от 27.07. и 
28.07.1994 г.) Ползуването на неизправни сградни и 
площадкови водопроводни инсталации, поливането и 
миенето на пътните подстъпи, дворовете, превозните 
средства, балкони, тераси, изпирането на килими, черги, 
охлаждането на напитки и др. с течаща питейна вода. За 
тази цел съответните собственици и ползуватели могат 
да ползуват местни водоизточници... 
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Изменения в Наредба за опазване на 
обществения ред и сигурност на 
територията на община Созопол 
 Забранява се отглеждането на селскостопански животни и птици в 

регулационните граници – град Созопол, град Черноморец и с.Равадиново, както 
и на разстояние до 300 метра от регулационните граници, а за останалите 
населени места територията на община Созопол важат следните ветеринарно 
санитарни изисквания:  
1. ветеринарномедицинските, включително зоохигиенните изисквания към 
животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни и към 
люпилни;  
2. задълженията на собствениците на животновъдните обекти и люпилните за 
изпълнение на изискванията по т. 1.  
(2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат:  
1. за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до:  
а) едно едро преживно животно (ЕПЖ) и приплодите му до едногодишна 
възраст;  
б) пет овце майки или кози майки;  
в) пет прасета за угояване кастрирани;  
г) до три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;  
д) сто заека…. 
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Забрана за търговия с цигарени 
гилзи в България (2012 г.) 
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Категоризация на самостоятелни 
заведения 
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Млечни регулации 
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Регулацията  

 Производителите на мляко и млечни продукти и 
производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и 
млечни продукти, не могат да произвеждат, разфасоват и 
преопаковат имитиращи продукти, съдържащи в състава си 
мляко, на територията на едно предприятие по едно и също 
време (План за промените е допустим веднъж на 6 месеца) 
Наредбата се прилага за продукти, произведени и 
предлагани на пазара на територията на Република 
България. 
(Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г.) За 
продукти, произведени извън територията на Република 
България и предлагани на българския пазар, се прилагат 
само изисквания за превод на наименованията, които да са 
в съответствие с разпоредбите на наредбата. 
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Заинтересовани страни - Бизнеса 

Велимир Бояджиев, млекопреработвател, коментира в "Преди 
всички" решението на ВАС да отмени наредбата за изискванията 
към млечните продукти: 
Като цяло подкрепяме тази наредба. Обжалвахме конкретни 
текстове, които противоречат на правилата за свободно 
движение на стоки. 
Наредбата е в ущърб на бизнеса. Вносът е нараснал със 
значителен процент (20-30%).  
Влагането на растителни мазнини не е лошо. Лошо е, когато 
потребителят не знае дали има, или няма, и не може да направи 
информиран избор. 
Идеята е добра, но се защитават някакви други интереси – не 
тези на потребителя. Миналата седмица имаше консултативен 
съвет при министъра на земеделието. Създадена е работна 
група с представители на заинтересованите страни – тя ще 
прецизира текстовете, така че да гарантира правата на 
потребителя и да бъдат реално приложени. 
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Заинтересовани страни - 
синдикати  

Славчо Петров, председател на Федерацията на 
независимите синдикални организации от 
хранителната промишленост, също е противник на 
наредбата: 
Предприятията намалиха рязко обема си на работа -
 над 1000 тона непродадена продукция, съкращения, 
някои са минали на намален режим на работа. Ще 
има още сериозни последствия. Обжалването (бел. 
ред. - МЗХ ще настоява МС да обжалва съдебното 
решение) ще доведе до това, че МС ще похарчи нови 
пари за адвокатски хонорари и такси, смята Петров. 
Искаме и да се обявяват нарушителите, каза още 
Славчо Петров. 
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Заинтересовани страни - 
държавата 

Има втора инстанция, каза по темата Йордан 
Войнов, директор на Агенцията по храните. 
Министерството на земеделието и храните прави 
наредбите, уточни Войнов.Ще пострада 
потребителят, а и фермерите, защото 
изкупната цена ще падне. Всеки ще ползва 
растителни мазнини, за да направи 
конкурентен нискобюджетен продукт. Ще има 
кашкавал от растителни мазнини, който не се 
различава от кашкавала от мляко 
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Млечният бранш се противопостави на 
наредбата с аргументите, че това 
поставя българските фирми в 
неравностойно положение спрямо 
конкурентите им в другите европейски 
страни. Фирмите обявиха, че новите 
норми противоречат на свободния 
пазар в ЕС и на българската 
конституция.  

admin2
Stamp



Цената и потребителите 

Според различни оценки продукцията, произведена от 
истинско мляко е 3 пъти по-скъпа от тази с палмово 
масло.  

218 млекопреработвателни предприятия в България.  

653 333 хиляди литра мляко се обработва годишно.  

Във всички райони на България се наблюдава  
намаляване на постъпилото в предприятията сурово 
мляко за преработка. 

60% от продуктите, които се консумират са с растителна 
мазнина.  

Нараснал внос – 20-30% през последните месеци 
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За и против, разходи и ползи? 
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Регулиране над изискванията на 
ЕС 

44 

Позлатяване 
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Етикетиране на цигари 
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Смяна на регистрационни номера 
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Предложение за забрана 

Да бъдат затворени игрални зали, ресторанти 
и клубове, които работят след 22 ч. в 
общежитията в Студентския град или в 
периметър на 100 метра от тях.   

100 заведения... 
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Пенсиониране на учени 

 

 

 

Плюсове и минуси на предложението за 
увеличение на възрастта (от 65 г. на 70 г.) на 
научните работници, след навършването на 
която ще могат да бъдат освободени от 
работодателя 
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                  Текущо положение: 

Професор, доцент или доктор на науките в ССА след 
навършването на 65 г. може да бъде освободен, но 
това преценява работодателят – не е задължително. 

Същият научен работник във висше училище – при 
навършване на 65 г. може да бъде освободен или 
договорът му да бъде продължен с до 3 г. за 
професор и до 2 г. за доцент. Тук има пределна 
възраст за разлика от ССА. 

Професорите и докторите на науките в БАН могат да 
работят на щатна длъжност до 65 г.  
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Кодекс на труда 

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с 
предизвестие 

Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 
1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия 
договор, като отправи писмено предизвестие до работника 
или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните 
случаи: 

1. при закриване на предприятието…….. 

10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 1996 г., 
изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, 
бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) при навършване 
на 65-годишна възраст за професори, доценти и доктори на 
науките; 



Предложение  

§ 1. Член 328, ал. 1, т. 10 се изменя така: 

“10. при навършване на 70- годишна възраст 
за лицата, заемащи академични длъжности;”. 
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Предложение 

Предложението е увеличение на възрастта (от 
65 г. на 70 г.) на научните работници, след 
навършването на която ще могат да бъдат 
освободени от работодателя 

Годишно се пенсионират 1080 учени.  

Профил на учения за оценката - 63 г. учен с 
осигурителен стаж 38 г., текуща заплата от 
1236 лв. и очаквана продължителност на 
живота 78 г. 
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Забрана за пушене 
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Здравните инспектори на бунт 
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Улични кучета 
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Дърво на проблема:  

Основен проблем: неблагоприятна  

структура на инвестициите 

Основен проблем: обществените библиотеки 
не отговарят в достатъчна степен на 
съвременните културни, образователни и 
информационни потребности на гражданите и 
на международните стандарти и практики на 
държави членки на ЕС 

 

Практическо упражнение 
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Проблемът се формулира по отношение на крайния 
ефект от него, който представлява интерес, а не като 
възможно решение. Например формулировка на 
проблема не може да бъде “липсва законодателна 
уредба по въпроса” или “правата на потребителите 
не са достатъчно ясни.”  
Изготвянето на закон или изясняването на законовите 
права са възможни РЕШЕНИЯ, а не представляват 
самият проблем. Като проблем може да се посочи 
следното: “Потребителите купуват без свое знание 
имитации на оригинални стоки, което им носи 
икономически загуби и загубата на пазар за 
оригиналните продукти.” 

Проблем и решения 
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Днес не е въпросът дали ще правим политики, 
а дали ще регулираме по-добре  

Днес  
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Бюрокрацията срещу малкия 
бизнес 
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Целта е измерим резултат, който даден ръководител и 

административно звено трябва да постигне в определен 

срок  с адекватни средства. 

Целта е жизненоважна за успеха на всяка организация : 

Целта е основният източник на постижения.  

Целта разкрива динамиката, която лежи в основата на 

всяка човешка дейност, най-съществените въпроси, 

които засягат мотивацията и поведението.  

Целта свързва хората – от изключително значение за 

хората и организациите. 

Целта 
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Целта е винаги положителна 

 Грешно: Да не се хаби изполването на хартия 

 Правилно: Намалено използване на хартия с  40 % до 
януари 2015 г. и спестени разходи с 80 000 лева. 

 

Целите трябва да се представят по-скоро като резултат, 
не толкова като действие. Когато не можем да го 
направим, то ги изразяваме повече като действие 

Целта 
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Целеполагане (1) 

 

Целеполагането е основна управленска функция, която 
ориентира организацията във времето и пространството. 

Определяне на целите на управлението в съответствие с 
потребностите на обществото 
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Целеполагане (2)  

Целеполагането е основен процес в ръководната дейност.  То 
е задължение на ръководителите. 

Целеполагането създава обща посока, в която да вървят 
заедно ръководители и служители.   

Целите трябва да са задължително разяснени на пряко 
подчинените. Мнозинството ръководители  не проверяват как 
са предали целите, разбрани ли са, приети ли са от 
служителите.   

Какво могат да направят добрите служители, ако не разбират 
и не приемат целите?  

admin2
Stamp



64 

Оценка на съвместимостта на 
целите с.... 



Разходи: какво да се мери и как 

Фактическите разходи от държавната намеса -  социални 
разходи, които в най-точните анализи се измерват като 
алтернативни разходи  

Правителството използва инструменти, за да насочва 
националните ресурси от една към друга употреба (напр. 
покупка на скъпа кола, спестяваща гориво, отколкото евтина)   

Социалните алтернативни разходи не могат да се измерят 
лесно, често се използва техен заместител, за да се опрости 
ОВ: преки разходи за съобразяване на бизнеса 
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Измамата на счупения прозорец 
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ОВ измерва няколко вида разходи за бизнеса 

1. По-високи разходи за дейност: 

• Финансови  

• Същиснки, вкл. капиталови разходи като покупка на ново 
оборудване 

• Административни и други оперативни разходи;   

2. По-малко пазарни възможности за иновации и разрастване, 
което намалява стойността на бизнес активите и елиминира 
възможности за по-висока възвръщаемост  

3. По-висок инвестиционен риск чрез непредсказуема и 
антипазарна политика, която увеличава цената на капитала   
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Връзка между административните, капиталовите 
и разходите от намалена ефективност 

Икономическо бреме от нормативните 
актове/политики 

Бизнес 

Публичен сектор (развитие, 
администриране и прилагане) 

Непубличен сектор  
(съобразяване) 

Домакинства 

Адм. и разходи за 
дейността  

Капиталови 
разходи 

Непреки разходи 
(рискове/ 

неефективност) 

Информаци
я 

Други 
оперативни 

разходи 



           Повечето нормативни актове включват 
много видове разходи 

Пример: Изискване за вносителите да водят 
отчетност за произхода на стоките 

– Административни разходи: ежедневни отчети – 
водене на дневник   

– Капиталови разходи: нов компютър и софтуер 

– Бариера за навлизане на пазара 
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Преките разходи за съобразяване на бизнеса трябва да се 
идентифицират, колкото е възможно по-точно и да се 
измерят   

Систематично  трябва да се разгледа целият процес на 
съобразяване и да се направи списък на различните разходни 
компоненти за бизнеса  

Резултатът е списък с разходни компоненти. За всеки от тях:  
– Трябва изчисление на разхода за една стопанска единица  

– Определяне на броя на засегнатите стопански единици 

– Тяхното умножение , за да се получи общият разход 

Важна е проверка на достоверността на изчислените разходи 
чрез консултации със засегнатите страни.  

1. По-високи оперативни разходи 
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2. По-малко пазарни възможности за иновация 
и разрастване 

Всички ефекти върху възможността на бизнеса да навлиза на нови 
пазари, да създава иновации, както и да се разраства или излиза от 
отрасъла (като закриване на завод) трябва да се обсъждат качествено  

Да се определи дали избраният вариант ще предизвика някои от тези 
ефекти и да се оцени дали това ще намали възможностите и 
конкурентоспособността на българските фирми:  

– Политики, които затварят пазари чрез монополи или създават други 
бариери за навлизане;  

– Политики, които забавят иновациите, препоръчвайки или забранявайки 
технологии; 

– Политики, които намаляват гъвкавостта на бизнеса по отношение на 
пазара на труда; 

– Политики, които създават бариери пред вноса и износа 

– Политики, които затрудняват влизането и излизането от пазара 
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Представяне на ползите в ОВ 

Очакваните ползи трябва да се определят количествено, за 
да могат да се правят заключения за по-висока ефективност, 
както и оценка, че ползите оправдават разходите. Напр.: 

– Брой спасени дървета; 

– Брой предотвратени случаи на остра астма; 

– Стойност на потребителските спестявания в резултат на по-малко 
измами; 

– Запазен живот. Например, ако регулацията елиминира 5 смъртни 
случая и 10 тежко болни, за които е определено да се считат като 
половин смъртен случай, тогава предотвратените смъртни случая 
са общо 10. Годините запазен живот са друг общоприет 
измерител     
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Ползите трябва да се представят … 

 

…в парично изражение - ако са икономически 
ползи; 

…в стандартни (натурални) измерители - ако не са 
икономически ползи; 

73 
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Пример за представяне на ползи: предпазни 
колани  

Вариант Икономически ползи Социални ползи Екологични ползи 

Вариант 1. Без 

промяна 

Хоспитализациите 

заради инциденти ще 

намалеят до около 3% 

или 1 500 на година, 

което ще спести 

разходи около 1,5 млн. 

лева.  

Заради по-сигурните 

автомобили, смъртните 

случаи ще намалеят 

със 180 на година, 

както и сериозните 

травми с около 3% или 

3 500 на година  

 

 

 

Няма 

Вариант 2. 

Изискват се 

предпазни колани 

за всички пътници 

Хоспитализациите ще 

намалеят с 40% или 15 

000 на година, което ще 

спести разходи от около 

15 млн. лв.     

Ще бъдат 

предотвратени 1 800 

смъртни случая и 35 

000 тежки травми на 

година.  

 

 

Няма 

Вариант 3: 

Образователна 

кампания за 

потребителите на 

автомобили 

Хоспитализациите ще 

намалеят с 5 000 на 

година, което ще спести 

разходи от около 5 млн. 

лв. 

Ще бъдат 

предотвратени 600 

смъртни случая и 12 

000 тежки травми на 

година.  

 

 

Няма 



 
Обществените консултации 
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Ако не включите 
заинтересованите.... 

Големите групи от хора са по-умни от елита – стани 
богат? 
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              Защо се провеждат обществени консултации? 

Прозрачност на политиката 
По-добри резултати на по-ниска цена 
Обосновани и отговорни решения, основани на 
доказателства 
По-добра защита на обществените интереси 
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По всички важни инициативи; 

По проекти на нормативни актове и 
стратегически документи. 

Кога се провеждат ОК? 
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С кого се провеждат ОК? 

С всички засегнати страни, от които е 
необходима допълнителна информация; 

Отчита се разнообразието на засегнатите 
страни и различни нива на интереси и 
влияние; 
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• С минимум публикуване на документите за 
консултация на Портала ОК най-малко за 
срок от 30 дни (Англия-12 седмици, ЕС-12 
седмици, България – 14 дни) 

• Публикуването следва да се допълни с 
активно консултиране, за да бъдат 
обхванати всички заинтересовани страни.  

 

Как се провеждат ОК?  
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         Принципи и стандарти на консултациите 

82 

Европейска комисия 

 Ясно съдържание 

 Целеви групи 

 Публичност  

 Период за участие 

 Потвърждение и 

обратна връзка  
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            Практически стъпки за по-добри консултации 

83 

1. Консултациите да се планират 
предварително 

2. Да се идентифицират страните  
3. Да се подготвят консултационни 

документи  
4. Провеждане на консултации 
5. Анализ на отговорите и вземане под 

внимание на предложенията 
6. Обратна връзка със страните 
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Стъпка 1: Планиране на консултациите 

Предварителното планиране намалява 
разходите и гарантира провеждането на 
добри консултации на ранен етап; 

Ако се проведат след като министърът е взел 
решение, то това е фасада, при която 
мненията нямат значение.  
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      Стъпка 1: Планиране на консултациите 

 Консултационната дейност трябва да е пропорционална на 
важността на въпроса – брой засегнати хора, същественост на 
въздействието, рискове...  

 Да се поставят ясни цели – какво искате да постигнете? 
Постигане на баланс на интереси, събиране на информация, 
консенсус по противоречиви въпроси.. 

 Да се управлява времето и да е налице своевременност – 
създаване на график на консултациите; 

 Да се определи бюджет за процеса – проучвания, семинари, 
листовки.  

 Да се адаптират и свържат консултационните механизми с ОВ 
процеса – каква статистическа информация ви е необходима, 
какви данни от ЕС 

 

admin2
Stamp



Стъпка 2: Идентифициране на заинтересованите 
страни 

 Идентифициране на ЗС на ранен етап от процеса на 
консултиране; 

 На широка основа, не в тесен кръг; 
 В никакъв случай само с доминиращи и мощни кръгове; 
 Регулирани групи 

◦ Бизнес (местен, чуждестранен, голям и малък) 
◦ Работници 
◦ Потребители 

 Заинтересовани страни 
◦ Организации с нестопанска цел 
◦ Академична общност, мозъчни тръстове 
◦ Други страни 

 Публичната администрация (централна и териториална) 
 Представители на политическата класа 
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Консултиращите страни представят ли 
всички значими интереси? 

Преценка на по-широко въздействие върху други 
политики;  

Обхват на консултациите (консултации и лобиране) 

Ако се провеждат в прекалено тесен кръг, 
съществува риск от изкривяване на обективността 
на процеса на ОК;  

Намалява се рискът от пристрастие.  
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Стъпка 3: Подготовка на материали за консултациите 

 Яснотата е най-важното качество на консултационните 
документи; 

 Хората трябва да могат бързо да се ориентират; 
 Комуникация за неспециалисти – да се подготви 

резюме на документа – 2 стр.  
 Да се посочва ясно от кого искате предложения; 
 Без жаргон и акроними; 
 Начална и крайна дата. 

◦ Въпроси за насочване на коментарите   
 Законовите изисквания ще доведат ли до намаляване на тютюнопушенето? В 

заведенията? С колко?  

◦ Въпросници 
◦ Проучвания и изследвания 
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              Стъпка 4: Избор и прилагане на 
консултации 

Широки срещу целенасочени консултации 

Активни срещу пасивни консултации 

е-консултации: Портал за обществени 
консултации www.strategy.bg  
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Широки vs целенасочени консултации 

Целенасочени 
• Страни и представителни 

групи 

• Фокус групи/тестови 
панели  

• Публични срещи и 
конференции 

• Професионални панели и 
форуми между 
правителството и 
индустрията 

• Наблюдения/въпросници 

Широки 

(често задължителни) 
• Писмени консултации 

• Бележки и коментари 

• Изслушвания 

• Задължителни съвети   
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Пасивни vs активни консултации 

Активни 
• Консултативни групи, 

комисии, публични 
изслушвания 

• Неформални консултации 

• Панелни и фокус тестове 

• Хоризонтални прегледи 

• Изследвания 

Пасивни 
• Изчакване на коментари 

и бележки  

• Бележки и коментари 
(предварително 
обявяване) 
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Изследвания и въпросници 

Предоставят ясни фактически данни  

– Статистически данни 

– Сравнимост 

Трудно е да се създаде добър въпросник 

– Неяснота, дублиране, объркани въпроси; 

– Неизползвана информация и трудности 

– Дизайн и подредба 

– Отговори и репрезентативност  

Тестови въпросници 
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Тактика в консултациите 

Целенасочени консултации 
– Структурирани да свържат потребностите от 

информация с конкретни заинтересовани страни 

 

Многопластови стратегии за консултация  
– Минимални и съвместими стандарти  

– Които все пак позволяват гъвкавост за по-
детайлна информация 

– Смесени методи за консултации 
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              Ограничения на консултационния механизъм 

Прекомерно консултиране 

– Разпространение на консултативни звена 

Консултационно “изтощение” 

– “Фина настройка” на консултациите 

– Въпроси, фокусиране, предизвикателност  

Предсказуемост на резултатите 

– Противниците на реформата злоупотребяват с 
консултациите 

– Консултации и политически дебат 
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Стъпка 5: Анализ на отговорите и вземане 
под внимание на предложенията 

    Анализ 
– Разграничаване на позитивните от негативните 

ефекти 

– Последващи въпроси при необходимост 

– Двойна проверка 

– Внимание към “крайните” отговори 

– Но консултацията не е гласуване 

    Преглед на резултатите за представителност 
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Типични проблеми с отговорите 

Липса на интерес, ангажираност, доверие  

– Нисък процент отговорили 

Липса на разбиране 

– Ниска конкретика в отговорите 

Ниско качество на отговорите  

– Липса на детайлност, доказателства, субективни 
мнения  

– Твърде обширен или твърде тесен диапазон от 
варианти 
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         Стъпка 6: Включване на отговорите в ОВ 

•Анализ на ключовите позиции, несигурна оценка 

•Разработване на анализа   

– Ефект 1 
• Проблемът 

• Вариант A 

• Вариант Б 

• Вариант В 

• Общо 

– Ефект 2 
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           Стъпка 7: Осигуряване на обратна връзка 

Елемент на отчетност 

Важен за:  

– Правдоподобност  

– Изграждането на доверие  

– Процеса на консултации в бъдеще 
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Повече за събирането на данни 

Консултациите са добър начин за събиране на 
данни, но … 
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          Събиране на данни – търсене в много 
източници 

 Събирането на данни е най-скъпата и поглъщаща 
време стъпка от оценката на въздействието на 
политики  

 Бъдете находчиви – използвайте максимално 
съществуващите бази данни и изследвания  

 Създавайте нови данни като полагате усилия  
 Прехвърляйте разходи за данни към 

заинтересованите страни в процеса на 
консултации 
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Традиционни техники за събиране на данни (1)  

Техника За Против 
Преглед на литературата 
и съществуващите бази 
данни 

Бързо и евтино. Достоверни, 
защото се основава на научна 
експертиза     

Нефокусирано. Обикновено не 
може да се отговори на 
специфични за регулирането 
въпроси. Пропуски в 
литературата повишават 
несигурността   

Мета-изследвания 
(комбинират няколко 
изследвания в едно 
голямо) 

Може да компенсира слабости в 
индивидуални изследвания 

Ограничена по обхват 
информация (данни за 
разходите, но малко за ползите), 
достоверността е под въпрос, 
трудно се проучват алтернативи 

Експерти от научни 
комитети, академици и 
хора от индустрията  
(напр. интервюта)  

Бързо и евтино, могат да 
предоставят данни за разходи и 
ползи с добро качество в отговор 
на специфични въпроси. Могат да 
се изпробват алтернативни 
подходи 

Предубеденост, и граница до 
наличното знание, което може 
да не отговаря на специфичните 
нужди от данни. Източниците 
трябва да са добре 
диверсифицирани   

Пасивна консултация 
(коментари на 
публикувани материали) 

Бързо и евтино за събиране на 
широка гама от данни и идеи за 
по-добро регулиране 

Опасност от предубеденост и 
ненадеждни данни. Не може да 
се провежда диалог, пропуски 
при предоставянето на данни  
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Традиционни техники за събиране на данни (2) 

Техника За Против 

Бизнес изследвания Бързо събиране на данни, може да се 

извърши по целеви групи, може да 

създаде информация, която иначе не е 

налична   

Информационно ограничени (данни 

за разходи, но малко данни за 

ползи), надеждността е под въпрос, 

разходите може да са високи. 

Трудно се проучват алтернативи 

Фокус групи Бизнес тест панелите могат да се 

изготвят бързи и да допринесат с широк 

спектър от данни за разходите и ползите. 

Лесно могат да се изследват 

алтернативи и модификации   

Качеството на данните може да е 

проблем. Изисква се предварителна 

подготовка и добри отношения със 

заинтересованите страни 

Предприятия, които 

“представляват” 

засегнатите 

Бърз и евтин начин да се съберат данни 

за разходите  

Опростенчески и податливи на 

грешки в допусканията. Трябва да 

се консултират 

Моделиране: 

Иконометрично 

моделиране (вход-

изход, модели на 

общото равновесие, 

модели за оценка на 

екологичното 

въздействие, 

микросимулационни 

модели).  

Най-добрия подход за оценка на 

промени в благосъстоянието за 

определени групи и за установяване на 

ефекти от втори порядък. ОВ за 

реформа на Общата политика по отн. на 

захарта използва моделиране да 

установи макроикономическите ефекти 

от различните варианти за реформа, 

както и качествена многокритерийна 

оценка на въздействието. 

Скъпи и зависещи от допусканията. 

При макромоделите не се отчитат 

детайли за намеса на микро ниво. 

Ако моделът не е достъпен, 

анализаторите имат ограничен 

достъп до инструментите му. Скъпи 

и трудно отчитат ползи 



Как да се компенсира ако не се открият 
необходимите данни 

При отсъствие на подходящи данни, за извършването на 
ОВ са необходими ясно дефинирани допускания като се 
използват: 

 Отправни точки 

 Няколкото налични данни 

 Прогнозиране на база на подобни изследвания  

Прозрачността е много важна за тестване на допусканията. 
Анализът на рисковете, ползите и разходите, свързани с 
регулирането трябва да се ръководи от принципа на пълна 
прозрачност 

Задавайте въпроси в процеса на консултации. Засегнатите 
от регулирането имат стимул да предоставят данни, 
необходими за изготвянето на ОВ  
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         Защитете се срещу едностранчивост на 
данните 

Тъй като заинтересованите страни ще предоставят голяма 
част от наличните данни, рискът от субективност на 
оценката е голям. 

Рискът може да се управлява чрез диверсифициране на 
източниците на данни, подход на проверката.  

Субективността на данните може също така да се установи 
ако има пълна прозрачност. Когато данните са “слаби”, 
колкото, на колкото повече външни прегледи се подложи 
ОВ, толкова по-добре. 
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                 Обобщение на практиката по събиране на 
данни 

1. Определете потребностите и съберете необходимите данни в 
процеса на ОВ. 

2. Използвайте няколко алтернативни метода при оскъдност на 
данните и проверете допусканията чрез консултации със 
заинтересованите страни. 

3. Където данни не могат да се намерят, направете обосновани 
допускания и ясно ги обяснете. 

4. Използвайте добри техники за събиране на данни. Внимателно 
документирайте данните. Оставете следа в ОВ, която 
внимателният читател може да проследи и да свърже входните с 
изходните данни (установените ефекти). 

5. Направете слабостите прозрачни и открито споменавайте 
несигурността в данните и изчисленията. 

6. Използвайте различни източници, за да се защитите срещу 
едностранчивост на данните. 
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Ангажиране на заинтересованите страни 
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Голяма власт и влияние  

Информирай Включи 

Слушай и обгрижвай Игнорирай, но наблюдавай 

Голям интерес Малък интерес 

Малка власт и влияние  

Ангажиране на  
заинтересованите 



Заинтере
совани  
страни 

Оценка  План  

Основни 
въпроси 

Доколко 
подкрепя 

Доколко е 
засегнат 

Какво 
влияние 
има 

Как ще ги 
включим 

Кога ще ги 
включим 

Кой е 
отговорен 

Разработване на план за ангажиране на 
заинтересованите страни 

107 

admin2
Stamp



По-добри резултати 

Обяснение 
Диалог 

Слушане 

Споделено разбиране 

Ангажиране  

Доверие 

Учене 

Обвързване 

Решаване на проблема 

Споделена отговорност 

Силата на 
консултациите  



 

Алтернативни решения  

 

Варианти на политики 
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