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ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящият стратегически документ представя резултатите от извършените 

правни и емпирични изследвания в рамките на изпълнението на Проект „Създаване на 

постоянно експертно звено за граждански мониторинг върху законодателството”, 

финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г., изпълняван от Центъра за 

оценка на въздействието на законодателството. Документът е насочен към създаването 

на изцяло ново разбиране и подход в процеса на законотворчество в България и е една 

от най-отговорните дейности по проекта. С него се предлага пакет от предложения за 

стратегически и нормативни промени, свързани с отреждането на основна роля на 

гражданския сектор при извършване на оценка на въздействието на законодателството 

и общ мониторинг на вземането на едни от най-важните властнически решени – тези по 

регулиране, както и създаването на инструментариум за тяхното осъществяване. 

 

 

ЧАСТ І 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
 
НАБЕЛЯЗВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 
Днес, в XXI век, 8 години след присъединяването на България към ЕС, 

националните нормативни актове и особено законите се предлагат и приемат без 

наличието на ясна представа за очакваните от тях ефекти върху отношенията, които те 

са предназначени да регулират, както и върху бизнеса, неправителствените 

организации и обществото като цяло. Това означава, че процесът на вземане на едни от 

най-важните решения за обществото и държавата - тези по регулиране, страда от 

системен порок, който има многостранни проявления. 
1. Качеството на българските нормативни актове, особено на законите, може 

да се определи като незадоволително. Набързо приетите закони са неизбежно 

некачествени. Голяма част от внасяните през последните години законопроекти по 

същество не са мотивирани, съдържат неясноти, налице е несъгласуваност с 

разпоредбите на други закони, декларативност, липса на нормативно съдържание, 

описателност вместо правила за поведение, излишни разпоредби и в същото време 

законодателни празноти.  

2. Липсва концептуален подход към постигане на последователна и 

изчерпателна уредба на обществените отношения, при който на нормативните актове да 

се гледа като на мерки и инструменти за реализация на едни завършени, базирани на 

доказателствата и релевантни към действителността и действащия правопорядък 

политики, които имат ясна интервенционна логика и предназначеност за трайно и 

окончателно регулиране, което е принципна слабост на нормотворчеството.  

3. Липсва дългосрочно планиране на публичните политики. В същото време се 

изработват и приемат множество стратегии, които налагат срокове и задължения за 

промени в нормативни актове, без да се мотивира точно защо и какъв проблем решава 

новата правна уредба.  

4. Не са ясни критериите, въз основа на които се изготвят законодателните 
програми на МС и на отделните министерства.  

5. Не се провеждат предварителни обществени консултации относно 
планирани действия от страна на държавата, насочени към разрешаването по 

оптимален начин на дефинирани проблеми, съществуващи в рамките на определени 

обществени отношения. 

6. Несъобразяването на проектите за нормативни актове с действащи 
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международни актове, по които Република България е страна, е честа практика. 

7. Проблемите със съответствието на законопроектите с правото на ЕС са 

свързани с: 

- константно лош, неадекватен и неотговарящ на българската правна 

терминология превод на актовете на ЕС;  

- неоснователно инкорпориране във вътрешни актове на регламентите, които имат 

непосредствено действие, след приемането на България в ЕС; 

- неоснователно преписване в буквален превод на директиви на ЕС и други. 

8. Липсва цялостен систематичен подход към обществените консултации.  

9. Съществуват  проблеми при обсъждането и приемането на законите в 
Народното събрание. Честа практика е съществени изменения в един законопроект да 

се внасят между първо и второ четене в Парламента, което води до коренно изменение 

на първоначално предложения нормативен акт, което представлява едно много опасно 

явление на законодателстване чрез заобикаляне на закона.  

10. Почти напълно липсва обратната връзка между законодателния процес и 
дейността по правоприлагане, която да доведе до знанието на нормотвореца каква е 

оценката на участващите в практиката по прилагане и техните препоръки.  

11. Налице са сериозни слабости в нормативните актове от правно – 
техническо естество. От съществени недостатъци страда самата структура на 

законите, като често тя е ненужно, неоснователно и самоцелно раздробявана на дялове, 

части, глави и раздели. 

12. Лицата, вземащи решенията по регулиране, не държат сметка за 
правоприлагането и ефектите от него, когато законодателстват, което при днешната 

национална картина на невиждан правен нихилизъм е с отчайващи резултати.  

 
ДВИГАТЕЛИ НА ПРОБЛЕМИТЕ 

1. Определянето на правила, които регулират неограничен кръг от субекти и 

необхватен комплекс от обществени отношения без ясна представа за ползата за 

обществото като техен адресат е типично за тоталитарните държави, в които нормите 

най-често обслужват управляващата партия, управляващите или определени кръгове от 

хора с влияние. В този смисъл, този наш проблем донякъде би могъл да се определи 

като лошо наследство от миналото.  

2. Погледнат като липса на предварителен анализ за въздействието на един закон 

или норма, този порок на българското законотворчество означава липса на ясно 

виждане за преследвания обществен интерес, което автоматично води до извода, че 

двигател за приемането на новите норми са други интереси: личностни, 
корпоративни, класови, партийни, лобистки и всякакви други, но не и тези на 
обществото.  

3. Възприеман като липса на периодичен или текущ преглед на ефектите от 

въведеното законодателство върху обществото, този порок означава нормотворческа 
дезинтересираност на субектите с право на законодателна инициатива и тези вземащи 

решенията спрямо резултатите от техните усилия и действия в дългосрочен план.  

4. Преценявана като липса на последваща оценка на въздействието на 

законодателството, тази лоша практика на българския законодател означава липса на 
отговорност, перспективност, дългосрочна визия и далновидност, на желание за 

приемственост и трайност на провежданите политики по регулиране. Всичко това са 

признаци за конюнктурност, политизираност, популизъм и колебливост на вземането 

на едни от най-важните решения в държавата – тези по регулиране. 

5. Липсата на метод за измерване на качеството на законодателството 

означава липса на критерий дали изобщо един закон е добър или лош, ефективен или 
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неефективен, дали работата на един законодател е съдържателна и смислена или не.  

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ 
Съвременният процес на вземане на решения в ЕС залага на нови и недостатъчно 

познати за нашата правна действителност подходи, при които:  

1. законодателстването е изцяло базирано на принципа на минималната 
регулативна намеса на държавата в обществените отношения, свеждаща се като обем 

и интензитет само до необходимото за постигането на поставените цели; 

2. законодателят винаги търси нетните ползи, т.е. балансът, при който общата 

полза от законодателството за обществото надвишава и оправдава свързаните с него 

разходи; 

3. законодателството залага на яснотата и простотата, за да се избегнат излишни 

ограничения и е фокусирано изцяло върху ефективността и преследваните резултати; 

4. законодателството се разглежда като комплекс от мерки, насочени към 
разрешаване на дефинирани проблеми и постигане на идентифицирани цели, без да 

се налага ненужна тежест на засегнатите страни; 

5. на законодателството се гледа като на публична интервенция в обществените 
отношения, която има ясни социални, икономически, екологични и други 
параметри; 

6. законодателството разглежда своите адресати като потребители на 
публичната услуга, наречена  регулиране, предоставяна им от властимащите, която 

трябва да е с възможно най-добро качество; 

7. на законодателството се гледа като на своеобразната възвращаемост на 
избирателната инвеститура, като насрещността, която избирателите получават срещу 

своя глас, която по дефиниция следва да е в техен интерес и да е с най-добро качество. 

В България все още активната законодателна дейност, изразяваща се в изобилно 

приемане на нови нормативни актове е повод за гордост и обещанията за такава 

дейност са част от платформи и програми на почти всички политически партии и 

политици, а в ЕС е точно обратното – властимащите се конкурират по това с какъв 

процент да намалят регулаторното бреме за гражданите и техните организации и колко 

на брой и обем нормативни актове да опростят или отменят.  

Впечатляващо необоснована е бързината, с която се внасят и приемат, допълват и 

изменят закони у нас, без да има яснота за ефектите, които ще бъдат постигнати чрез 

тях. 

Липсва какъвто и да е инструментариум за измерване на ефективността на 

регулирането, в частност това, въвеждано чрез законите. 

Цялата съвременна философия за допустимостта на държавната намеса в частните 

отношения на гражданите, гражданските организации и бизнеса чрез налагането на 

правила за поведение се основава на разбирането, че ново законодателство следва да 

бъде приемано само, ако няма друг по-ефективен, незаконодателен или неюридически 

начин за разрешаването на дадени проблеми. В България все още най-интензивната 

регулативна намеса  - тази на приемането на закони - е водещата. 

 

 

НУЖДИ 
Днешните българско законодателство и законодателен процес се нуждаят от: 
1. възприемането на подхода на вземане на решения, базирано на 

доказателствата; 

2. прозрачност на събирането на тези доказателства; 

3. гаранции, че при вземането на решенията са взети предвид мненията на 
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засегнатите, заинтересованите страни и обществеността; 

4. експертност при анализа на тези доказателства чрез научно безспорни методи; 

5. планираност и предвидимост на регулирането като съвкупност от политики, с 

които трайно се решават проблеми в обществен интерес; 

6. гаранции за обществения интерес, т.е. че решенията по регулиране не 

обслужват тесни, личностни, партийни, корпоративни и други подобни, а обществените 

интереси; 

7. дългосрочност на избраните чрез законодателството разрешения;  

8. яснота относно очакваните въздействия, ползи, разходи и рискове, свързани с 

тези решения; 

9. система от стандарти за качество на нормативните актове; 

10. възможности за търсене на отговорност на лицата вземащи решенията 

при лошо качество на нормативните актове; 

11. превантивен механизъм срещу неправилни, необосновани, прибързани и 

некомпетентни властнически решения, включително такива по регулиране; 

12. механизъм, позволяващ интердисциплинарност на подходите при 

вземането на решения чрез многопрофилност на прилаганите методи на изследване на 

доказателствата преди вземането на решения; 

13. инструменти за усъвършенстване и опростяване на действащото 
законодателство, включително насочени към намаляване на неговия огромен обем; 

14. средства за повишаване на прозрачността, откритостта и легитимността 
на вземаните решения; 

15. поддържане на обратна връзка на законодателството с неговите 
потребители – гражданите и обществото. 

 

ИЗВОДИ 
Налице е належаща необходимост от въвеждането на задължителен механизъм, 

който да гарантира въвеждането на ясен концептуален подход и дългосрочно 

планиране на политиките по регулиране и да води до отстраняване на системния порок 

на българското нормотворчество, свързан с липсата на ясна представа какви са 

очакванията от приемането и прилагането на дадено предложено законодателство и да 

допринася до повишаване на качеството на регулирането като цяло.  

Оценката на въздействието на законодателството (ОВЗ) е уникална именно с това, 

че благодарение на своята многостранност, всеобхватност и мултидисциплинарност би 

могла да отговори на всички тези нужди и да донесе разрешението на голяма част от 

проблемите. 

ОВЗ може да служи за катализатор на по-ефективното правоприлагане, защото 

когато решенията по регулиране са взети с участието на обществото, то като техен 

автор изгражда чувството на авторство и съпричастност към правните норми, което 

стимулира тяхното спазване. 

ОВЗ позволява винаги предварително да може да се предвиди какъв 

административен капацитет и експертиза биха били необходими, за да може едно ново 

законодателство да бъде ефективно приложено.  

Процесът на ОВЗ позволява интердисциплинарни методи, каквито са анализът на 

ползите и разходите, емпиричното правно – социологическо изследване, 

социологическите изследвания, SWOT – анализите и други да бъдат пренесени и 

приложени и на полето на законодателния процес.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Чрез изменение и допълнение на Закона за нормативните актове следва да се 

въведе задължителното извършване на ОВЗ за нови законови и подзаконови 

нормативни актове, като: 

1. въведе операционализирана легална дефиниция на оценката на въздействието; 

2. посочи задължените субекти; 

3. регламентира начина, по който ще бъде уредена процедурата за нейното 

извършаване от всеки от тези субекти и препрати към детайлизирана подзаконова 

уредба на методологията за изготвяне на ОВЗ.  

Промените в закона следва неизменно да обхванат и един от ключовите 

интегрални елементи на ОВЗ – обществените консултации, като се уреди една 

съвременна система за обществени консултации, които: 

1. бъдат провеждани в структуриран вид; 

2. обхващат всички заинтересовани страни; 

3. дават обратна връзка към тях  

4. гарантират отчетност по отношение на приносите на участниците, дадени в 

консултациите. Всичко това би допринесло за прозрачността и отчетността на процеса 

по законодателстване. 

Публично обсъжданият към момента на изготвяне на настоящия документ Проект 

на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, предложен от 

Министерски съвет обхваща всички направени дотук предложения и би довел до 

разрешаване описаните проблеми и нужди. 

 

 

ЧАСТ ІІ  

ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 
 

УВОД 
Съдържанието и особеностите на законодателните процедури и гражданското 

участие в тях може да бъде представено в два основни аспекта – правна уредба  и 

реално функциониране.  

Правната рамка на законодателния процес се съдържа предимно в Конституцията 

на Република България и в Правилника за организацията и дейността на Народното 

събрание. Българският конституционен законодател се е ориентирал към утвърдените 

европейски образци, като в Конституцията ни са дефинирани основните фази на 

законодателния процес, най-общо включващи: 

1. процедурна фаза по условията и реда за внасяне на законопроекти в 

легислатурата; 

2. обсъждане на законопроекти на “първо четене”, чрез разглеждане в 

специализираните парламентарни комисии на постъпили и разпределени им 

законопроекти; 

3. обсъждане на “първо четене” на постъпили и вече разгледани в 

специализираните парламентарни комисии законопроекти; 

4. фаза на внасяне на конкретни законодателни предложения в приети на „първо 

четене” законопроекти и повторното им разглеждане в специализираните комисии; 

5. обсъждане и приемане на законопроекти на “второ четене” от легислатурата;  

6. обнародване и влизане в сила на закона; 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ 
Съгласно Конституцията, право на законодателна инициатива притежават 
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Министерският съвет и отделни народни представители. Това обстоятелство 

предопределя възможностите за “стартиране” на определени законодателни 

инициативи от гражданските субекти, които следва да се доверят или на волята, 

желанието и потенциала на изпълнителната власт за внасяне на отделни законодателни 

предложения в Народното събрание, или на тази на отделни народни представители за 

това. 

Първата възможност е да се инициират определени законодателни проекти, 

които да се “предложат” за изпълнение на заинтересувани институции от 

изпълнителната власт. В този смисъл работата на гражданското общество се “изнася” 

далеч преди непосредствения законодателен процес в Народното събрание. В това 

отношение все още се набелязват само опити за мащабна и продължителна работа с 

отделни правителствени институции, доколкото съществува едва ли не убеждение, че 

ролята на структурите на гражданското общество е в хода на обсъждането или дори 

при изпълнение на вече приет закон. Поради това понякога твърде много се закъснява 

при приемане или предотвратяване на едни или други законодателни решения. 

Втората възможност се свежда до това заинтересуваните граждански субекти да 

се включат във фазата на изработване или обсъждане на законопроекти с инициатор 

изпълнителната власт, в специализираните експертни групи и в други подобни 

организации. Това на практика ще означава партниране между държавни институции и 

гражданските субекти по повод на конкретни законодателни инициативи и по този 

начин гражданското общество практически участва в регламентирането на 

интересуващите го обществени сфери. 

С оглед съществуващата конституционна рамка, пряка възможност за “вход” в 

непосредствения законодателен процес представлява правото на законодателна 

инициатива на народния представител. Предимствата тук са, че се избягват тежките  и 

понякога дълги междуведомствени съгласувателни процедури, който се следват в 

рамките на изпълнителната власт. Директното внасяне на законопроекти от народните 

представители е форма, която все по-често се използва от различни представители на 

гражданското общество у нас.  

Независимо от това, по чия инициатива конкретен законопроект е внесен за 

обсъждане в Народното събрание, във фазата на разглеждане на законопроекта на т.нар. 

“първо четене” съществуват сериозни правни и фактически възможности за участие на 

гражданското общество в законодателния процес. Фазата “първо четене” представлява 

обсъждане по принцип необходимостта, приложимостта, философията и общите 

качества на конкретен законопроект. Формално тя се дели на две части: 

- обсъждане на постъпил законопроект на “първо четене” в специализираните 

парламентарни комисии; 

- обсъждане на този законопроект впоследствие от Народното събрание, 

придружен със становище от т.н. водеща за този законопроект парламентарна комисия; 

 След внасяне на законопроект от Министерския съвет или отделни народни 

представители в Народното събрание, съгласно Правилника за организацията и 

дейността на Народното събрание, Председателят на Народното събрание разпределя 

законопроекта в някоя от специализираните парламентарни комисии, която той 

определя за водеща по отношение на постъпилия законопроект. Същевременно се 

определят и други парламентарни комисии, които без да са водещи, могат да вземат 

отношение по отделни аспекти на законопроекта, с оглед тяхната специфика и 

компетентност. Поначало реалната законодателна работа е изнесена именно в тези 

комисии, в които се извършва експертното обсъждане и доработване, когато това е 

необходимо на законопроектите. Заседанията на комисиите по правило са публични, 

което означава, че заинтересувани лица и организации могат да присъстват на тези 
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заседания, да наблюдават, да участват в дебата и да дават своите експертни становища. 

Това дава възможност законодателният процес не само да е относително прозрачен, но 

заинтересуваните адресати на законодателната работа, сами да участват в 

изработването на законодателните решения.  

Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание дава 

възможност за публичност при обсъжданията на законопроектите в специализираните 

комисии, но това е само възможност, не и задължение на лицата, ръководещи тези 

комисии. На практика не съществуват институционални механизми, чрез които 

обществените адресати на определен законопроект да поискат или наложат определено 

експертно становище по него. Дали такива експертизи ще се приемат или не, е въпрос 

на добра воля, проявена от парламентарното мнозинство, представено пропорционално 

в конкретната парламентарна комисия, но това положение не е въздигнато в някакво 

процедурно юридическо задължение за него. 

От съществено значение за мониторинга и участието на структури на 

гражданското общество в процеса по законодателстване се явява обсъждането на 

законопроекти на т.нар. “второ четене”, т.е. във фазата, когато Народното събрание е 

одобрило вече конкретен законопроект по принцип - на “първо четене”. Обсъждането 

на “второ четене” в комисиите на Народното събрание е фактическо съществено 

доработване на законопроекта. Това е фазата, в която могат да бъдат направени 

изменения, допълнения и корекции на бъдещия закон. Точно в тази фаза обсъждането 

на законопроектите слиза на нивото на детайлите и точно тук гражданският 

мониторинг и участие биха били най-ефективни. Практиката на българския 

парламентаризъм за последните двадесет и пет години показва, че във фазата на “второ 

четене” на законопроекти, не само, че се извършват съществени корекции на 

законопроекти приети по принцип, но и че това е фазата, в която често се подменя 

първоначалната воля и мотиви заложени в законопроекта.  

 

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ 
Обществените консултации са самостоятелна възможност за мониторинг и 

участие на гражданските структури в нормотворческия процес, която бележи постоянна 

тенденция на утвърждаване и засилване на ефективността и влияние. От косвен способ 

за влияние върху вземането на регулативни решения обществените консултации могат 

много бързо да се превърнат в пряк и ключов способ за влияние при ефективното 

въвеждане на оценката на въздействието на законодателството у нас, каквито 

очаквания има, защото те са дълбоко интегрирани в целия механизъм на ОВЗ. 

Гражданските организации следва да се възползват максимално широко от тази 

възможност като способ за мониторинг и влияние върху законодателния процес. 

Действащият Закон за нормативните актове (чл. 26, ал. 2) предвижда, че 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, като на заинтересованите лица се 

предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Почти 

безспорно възприето днес, както в административната, така и в съдебната практика, е 

разбирането че нормата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА е императивна и в приложното й поле 

попада всеки проект на нормативен акт, който предстои да бъде издаден или приет. 

Ретроспективният анализ на правната уредба на обсъжданията на проекти на 

нормативни актове в България сочи на ясно очертана тенденция на бавно, но 

константно разширяване на нейното приложно поле, което е свързано и с увеличаване 

на демократичността на процеса, при който адресатите на законодателството имат все 

повече възможности да изразят своето становище в процеса на вземане на решения, т.е. 
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преди приемането на нормативните актове. Този извод следва освен от самата редакция 

на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, която завърша с думите „за предложения и 

становища по проекта”, но и от създадената практика по неговото прилагане, основно 

свързани със създаването на Портала за обществени консултации на Министерски 

съвет www.strategy.bg, който действа от началото на 2008 година. Още от неговото 

стартиране, на портала се публикуват проекти на закони за изменение и допълнение, 

проекти на постановления на Министерски съвет, проекти на наредби, предлагани от 

отделни министерства, проекти на национални стратегии, на програми и планове за 

действие, доклади за изпълнението на стратегии и други.  

 

ИЗВОДИ 
На базата на натрупания парламентарен, обществен и законодателен опит могат да 

бъдат направени следните изводи: 

1. Като цяло законодателният процес в България дава косвени възможности на 

структурите на гражданското общество за мониторинг на законодателния процес и за 

участие в изработването, предлагането и прокарването на законодателни решения; 

2. Липсват легални форми за регламентирано участие на граждански субекти в 

законодателната работа на изпълнителната власт, което означава, че едно такова 

участие е следствие само на добра воля, проявена от нея, но не и на формално 

юридическо задължение, въпреки наличието на някои текстове от Закона за 

нормативните актове; 

3. Законодателният процес в рамките на легислатурата като цяло дава добри 

възможности за участие на гражданските структури, изхождайки от относителната 

публичност на дейността на Народното събрание и неговите специализирани комисии; 

4. Реални възможности за прокарване на отделни законодателни решения в хода 

на непосредствения законодателен процес са възможни формално чрез предлагане и 

отстояване от отделни народни представители на проектопредложения, изработени в 

сътрудничество със заинтересувани граждански субекти; 

5. Реално отсъства законово регулиран механизъм, чрез който гражданските 

структури директно могат да прокарват такива решения; 

6. Гражданското общество може да играе съществена роля при осъществяването 

на последващ мониторинг по изпълнението на вече прието и влязло в сила 

законодателство; 

7. Реалните усилия би следвало да бъдат насочени в своеобразна законодателна 

превенция, т.е. директно експертно участие в изработването на законопроекти, което 

ще спести евентуални несполуки в последващото им прилагане. Това най-лесно би се 

реализирало чрез въвеждането на задължителната оценка на въздействието на 

законодателството, която започва на възможно най-ранен стадий от цикъла по 

формулиране на политиката, гарантира публичност и прозрачност на процеса, 

осигурява максимално широко участие на заинтересованите страни и се съобразява с 

мнението на всички участници в процеса, включително най-уязвимите субекти, каквито 

са гражданските организации, малките и средните предприятия и отделните граждани. 

 
ЕКСПЕРТНО ЗВЕНО ЗА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 
Създаването на независима, външна за Народното събрание структура, включваща 

експерти от гражданския сектор би била най-пряката и ефективна възможност за 

граждански мониторинг, участие и влияние върху законодателния процес у нас. 

Дейността на една такава структура би могла да е самостоятелна, но би могла и да е 

част от институционалната рамка, която предстои да бъде изградена във връзка с 
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планираното задължително въвеждане на механизма за оценка на въздействието на 

законодателството. В последния случай, тази структура би имала профила на 

гражданското ядро, интегрирано в планираното специализирано звено за оценка на 

въздействието към администрацията на Народно събрание. 

 

Функции на Експертно звено за граждански мониторинг 
Основните функции на Експертното звено за граждански мониторинг биха били 

следните: 

1. Гарантиране на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност на 

проектите на актове от гледна точка на интересите на гражданите и гражданското 

общество; 

2. Осигуряване на независима външна експертиза при проверка на качеството на 

изготвените оценки на въздействието, анализа и достоверността на данните, 

проектопредложенията и мотивите към тях, включително участие в изготвянето на 

експертен доклад относно качеството на представената от предлагащия народен 

представител частична оценка на въздействието; 

3. Осигуряване на публичност и откритост на процеса по изготвянето на оценките 

на въздействието;  

4. Пряко участие в изготвянето на оценките на въздействието, при необходимост; 

Участие в изготвянето на окончателния доклад, съдържащ направените оценки на 

въздействието на проектопредложението събраната допълнителна социологическа, 

статистическа, икономическа и всякаква друга информация; 

5. Подпомагане на организирането и провеждането на обществените консултации 

по предложенията и осигуряване на максимална ефективност. 

  

Експертното звено за граждански мониторинг и гражданското участие 
Експертното звено би представлявало институционална платформа за пряко 

участие на гражданите и техните структури във вземането на едни от най-важните 

решения – тези свързани с регулирането, правейки процеса по законодателстване 

максимално прозрачен и залагайки на обществените консултации и достъпа до 

информация. 

 

Експертното звено за граждански мониторинг и легитимността на решенията 
Чрез своето участие в процеса на оценката на въздействието експертното звено се 

превръща в средство за легитимация и генератор на обществено доверие във вземаните 

решения защото гарантира, че те са били достатъчно добре информирани и 

консултирани с всички заинтересовани страни. 

 

Експертното звено за граждански мониторинг и експертния потенциал  

Поначало механизмът на оценка на въздействието позволява още при 

първоначалното разработване на новите правни норми да бъде мобилизиран ефективно 

съществуващият национален ресурс в съответната сфера на регулиране, разбиран като 

налични научни разработки, исторически опит, бази данни, експертиза от 

специализирани научни организации, академични среди, учебни заведения и други. 

Участието на експертното звено в този механизъм означава включване на експертизата и 

ракурса и на гражданския сектор в процеса на вземане на решения по регулиране. 

 

Експертното звено за граждански мониторинг и качеството на 
законодателството 

Експертното звено би се конституирало като своеобразен граждански независим 
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сертифициращ орган, поставящ стандарта за качеството на законодателството. 

 

Експертното звено за граждански мониторинг и отговорността на 
властимащите 

Експертното звено би могло да се превърне в структурата, която допринася за 

повишаване на отговорността на лицата, които са овластени да разработват и предлагат 

ново законодателство. 

   

Предложение за практическо реализиране на Механизма за граждански 

мониторинг върху законодателството е представено в схемата по-долу. 
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