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МФ
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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията за развитие на държавната администрация (2014 – 2020) 1 –
Стратегическа цел 2. Партньорско управление с гражданите и бизнеса предвижда
изготвяне на анализи за текущите резултати и потенциала за прехвърляне
администрирането на някои регулаторни режими към браншови организации и
идентифициране на публични функции, които при извеждане от публичния сектор ще
доведат до намаляване на средствата за тяхното осъществяване и същевременно ще
повишат качеството им. В подкрепа на изпълнението на тази цел с безвъзмездната
финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд се осъществява проект
"АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО" 2.
Бенефициент по проекта е Администрацията на Министерския съвет, a отговорна за
изпълнението на проекта е дирекция "Модернизация на администрацията". Проектът е
насочен към:
→

намаляване на административната намеса в управлението на икономическите
сектори.

→

преодоляване на съществуващи неработещи механизми по самоуправлението
на икономическите сектори.

Изпълнението на проекта включва проучване на практики за съвместно
регулиране и саморегулиране в държави от Европейския съюз и преглед на
съществуващите практиките за възлагане (прехвърляне) администрирането на
регулаторни режими към субекти, които не са част от административната система, както
и прилагане на механизми за съвместно регулиране и/или за саморегулиране в конкретни
икономически сектори/дейности. Основен резултат от проекта е изготвянето на
Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни
икономически сектори 3, която въз основа на направените проучвания да очертае рамка

РМС №140 от 17 март 2014 г.
Проектът е финансиран съгласно Заповед № ДУ-64 от 5 декември 2016 г. на ръководителя на Управляващия орган
на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ).
3 В техническата спецификация на поръчката наименованието на концепцията е Концепция за прилагане на подходи
за саморегулиране и/или съвместно регулиране. В процеса на изпълнение са установени регулаторни практики, които
не обхващат само " подходи за саморегулиране и/или съвместно регулиране", а и такива свързани с пряко възлагане
на публични регулаторни функции на правни субекти, които не са част от административната система. Съгласувано
с Възложителя наименованието на концепцията е актуализирано на Концепция за прилагане на алтернативни
1
2
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за по-последователно използване на алтернативни регулаторни подходи при
регулирането на икономическите дейности, осигуряващи висока степен на ангажиране
на икономически оператори и техни организации при защитата и гарантирането на
обществените интереси и постигането на конкретни регулаторни цели. Естествено
алтернативните регулаторни подходи не винаги са най-добрият отговор на определени
обществени въпроси – те имат своите недостатъци и рискове, и следователно тяхното
прилагане следва да се оценява за всеки конкретен случай.
При изготвянето на Концепцията за прилагане на алтернативни подходи за
регулиране на основни икономически сектори, съгласно утвърдените практики е
предвидено извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието на
направените предложения. Съгласно принципите определени в Наредбата за обхвата и
методологията за извършване на оценка на въздействието и в Ръководството за
извършване на предварителна оценка на въздействието 4 – цялостната предварителна
оценка на въздействието предхожда изготвянето на окончателния проект на Концепция
за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори.
Цялостната предварителна оценка на въздействието (ЦПОВ) е изготвена при
спазване на стандартите за извършване на предварителна оценка на въздействието,
определени в НОМИОВ и РИПОВ. Приложеният подход за извършване на ЦПОВ отчита
спецификата на документа, който се разработва – Концепция за прилагане на
алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори, т.е. факта, че
това не е нормативен акт, а по-скоро представлява "бяла книга", която съдържа
предложения за подходи и мерки за прилагане на алтернативни подходи за регулиране,
свързани с:
→

възлагане на публични регулаторни функции на правни субекти, които не са
част от административната система;

→

признаване и/или насърчаване на механизми за съвместно регулиране от
страна на икономически субекти;

→

насърчаване на прилагането на саморегулаторни инструменти, разработени и
администрирани от организации на икономически субекти.

подходи за регулиране на основни икономически сектори, тъй като така по-ясно се посочва обхвата на
разработения документ.
4 прието с Решение на Министерския съвет № 728 от 05 декември 2019 г.
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Необходимостта от концепцията е обусловена от изводите, формулирани въз
основа на направения преглед на практиките, регламентирани в действащата нормативна
уредба, както и въз основа на установената липса на обща концептуална рамка за
планиране и реализиране на алтернативни на традиционното регулиране подходи, които
насърчават отговорността и активното ангажиране на икономически оператори и техни
организации при защитата и гарантирането на обществените интереси и постигането на
конкретни обществени цели.
Прилагането на алтернативни подходи за регулиране е допълваща част от
общата регулаторна политика, която е основана на активно включване на
икономическите субекти в регулаторния процес. Целта на концепцията е да определи
общата рамка за действията, свързани с прилагането на алтернативни подходи за
регулиране, както и подходите за действие за преодоляване на установените проблеми.
Прилагането на алтернативни форми за регулиране на икономиката не замества
задълженията на държавните институции, които осигуряват общ контрол и защитават
интересите на гражданите и юридическите лица.
В този контекст, настоящият документ поставя на обсъждане с участието на
обществеността, заинтересованите лица и институциите на формулираните предложения
и откритите въпроси за прилагането на алтернативни подходи за регулиране при вземане
на управленски решения, с цел постигне на общо разбиране за същността,
възможностите и ползите от прилагането на алтернативни подходи за регулиране.
Стремежът към по-добра регулаторна политика поставя въпроса за
прилагането на алтернативни подходи за регулиране на икономиката, които могат да
осигурят постигане на определените цели на политиката при по-ниски разходи и поефективно от традиционните регулаторни подходи, основани на принципа на
"командване и контрол" (законова принуда). Често обаче възможностите за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи не се разглеждат задълбочено в процеса на изготвяне
на предварителните оценки на въздействието на нормативните актове. Така на практика
се пренебрегват възможностите за вземане на по-ефективни управленски решения и за
по-голямо ангажиране на регулираните икономически субекти с формулираните
обществени цели. Естествено алтернативните регулаторни подходи не винаги са найдобрият отговор на определени обществени въпроси – те имат своите недостатъци и
рискове, и следователно предимствата на алтернативните регулаторни подходи трябва
да се оценяват за всеки отделен случай.
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Настоящата концепция е насочена към разширяване на използването на
алтернативни подходи при регулиране на икономически дейности. Алтернативите на
традиционното регулиране, към чието развитие е насочена концепцията, са:
→

възлагането на публични регулаторни функции на правни субекти, които не
са част от административната система;

→

регламентирането на механизми за съвместно регулиране;

→

насърчаването на прилагането на саморегулаторни инструменти от страна на
икономически субекти.

Възлагането на публични регулаторни функции на правни субекти, които не
са част от административната система е възможност за ефективно включване в
управленския процес на икономическите субекти, чиято дейност подлежи на регулиране.
Съвместното регулиране е правен механизъм, който осигурява "правна
връзка" между законодателството и съществуващи или бъдещи инструменти за
саморегулиране, с които икономически оператори, социални партньори,
неправителствени организации или сдружения приемат помежду си и за тях самите общи
насоки на пазарно поведение като етични кодекси, кодекси за добри практики, секторни
споразумения и др.
По своята същност саморегулирането и съвместното регулиране
представляват спонтанни или наложени регулаторни механизми по отношение на
икономически и социални интереси или на отношения и търговски практики на различни
икономически участници (заинтересовани страни). Тези механизми са допълващи или
допълнителни инструменти към нормативните актовете, но могат и да регулират
отношения, които не са обект на конкретна законодателна регламентация.
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II.

МЕТОДОЛОГИЧНА РАМКА НА ЦЯЛОСТНАТА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

1.

Подход и методическа рамка

Подходът за извършване на ЦПОВ отчита спецификата на документа, който
се разработва – Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на
основни икономически сектори, т.е. факта, че това не е нормативен акт, а по-скоро
представлява "бяла книга", която обхваща широк спектър от икономически сектори и
дейности, които са регулирани от множество нормативни актове. Концепцията съдържа
предложения за действия, свързани с усъвършенстване на регулаторната политика чрез
прилагане на алтернативни подходи за регулиране на икономиката, които могат да
осигурят постигане на определените цели на политиката при по-ниски разходи и поефективно от традиционните регулаторни подходи, основани на принципа на законовата
принуда.
ЦПОВ е базирана на резултатите от направените проучвания на практики за
съвместно регулиране и саморегулиране в държави от Европейския съюз и преглед на
съществуващите практиките за възлагане (прехвърляне) администрирането на
регулаторни режими към субекти, които не са част от административната система, както
и прилагане на механизми за съвместно регулиране и/или за саморегулиране в конкретни
икономически сектори/дейности. ЦПОВ отчита:
→

стратегическата рамка на регулаторната политика;

→

действащата нормативна уредба;

→

организацията, осигуряваща реализацията на политиката за дерегулиране,
съвместно регулиране и саморегулиране на икономическите сектори;

→

ресурсното осигуряване и др.
ЦПОВ е изготвена въз основа на следни основни методи:

→

правно-институционален анализ;

→

анализ на институционалните, икономическите и социалните въздействия;

→

мултикритериен анализ.
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Конкретните стъпки при изготвяне на ЦПОВ включват:
→

проучвания и анализи, свързани с практики за прилагане на алтернативни
регулаторни подходи, включително саморегулиране и съвместно регулиране
в държави членки на ЕС и в България;

→

идентифициране на заинтересованите страни, включително определяне на
механизъм за информиране на заинтересованите страни;

→

дефиниране на проблемите и ключови въпроси за усъвършенстване на
регулаторната политика чрез въвеждане на алтернативни регулаторни
подходи;

→

определяне на целите, които да бъдат постигнати;

→

формулиране на основни варианти на действие, водещи до решаване на
установените проблеми;

→

оценка на всички значителни въздействия, позволяващи съпоставяне за всеки
вариант;

→

сравняване на вариантите и обобщение на резултатите.

Приложеният подход за изготвяне на ЦПОВ е предназначена да подкрепи
процеса на вземане на решения от страна Правителството и е направена по начин, които
не предопределя взимането на определено решение, доколкото то е от правомощията
единствено на Правителството.
2.

Източници на информация

ЦПОВ е изготвена в периода март 2019 – май 2020 г. в резултат от
изпълнението на проект "Администрацията и гражданско общество – партньорство в
управлението", реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма
"Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд с бенефициент администрацията на Министерския съвет на Република България.
При изпълнението на проекта са направени серия проучвания и анализи,
свързани със:
→

съществуващи практики за саморегулиране и съвместно регулиране в
държави членки на ЕС,
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→

нормативно регламентирани практики за възлагане (прехвърляне)
администрирането на регулаторни режими към субекти, които не са част от
административната система, както и с прилагане на механизми за съвместно
регулиране и/или за саморегулиране в конкретни икономически
сектори/дейности;

→

оценка на възможностите за разширяване на съществуващите практики по
съвместно или саморегулиране в 5 икономически сектори.

ЦПОВ се базира на резултатите от проведените дълбочинни интервюта,
фокус групи и online проучване, включващи представители на администрацията, на
камари/организации, реализиращи конкретни регулаторни функции и/или съвместно
регулиране, или саморегулиране на икономически сектори/дейности.
3.

Обществена консултация

Подходът за разработване на концепцията е базиран на включване на
заинтересованите страни още в началните етапи при оценка на състоянието, така на
практика провеждането на обществената консултация съпътства целия процес на анализ
състоянието, разработването на ЦПОВ и концепцията. Провеждането и организацията
на обществената консултация включва следните етапи:
→

етап 1: събиране и верифициране на информация;

→

етап 2: оценка на състоянието и разглеждане на варианти за подходи, които
да залегнат в концепцията;

→

етап 3: представяне на проекта на концепция и ЦПОВ.
Методите за провеждане на обществената консултация включват:

→

провеждане на интервюта и фокус групи със заинтересованите страни – етап 1
и 2;

→

провеждане на интервюта и фокус групи с представители на администрацията
– етап 1 и 2;

→

провеждане на онлайн обсъждане за верифициране на изводите и
предложенията, заложени в проекта на концепция – етап 3.
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Резултатите от предходните етапи на обществената консултация са
интегрирани в настоящия доклад и проекта на концепция.
Последният етап от обществената консултация включва:
→

информиране на заинтересованите страни за провеждането на заключителния
етап от консултацията;

→

публикуване в интернет за онлайн обсъждане на:

→

−

доклада за цялостна предварителна оценка на Концепция за прилагане
на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически
сектори;

−

проекта на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за
регулиране на основни икономически сектори;

−

консултационен документ за основните акценти на концепцията обект
на обществена консултация.

организиране на събитие за обсъждане на проекта на Концепция за прилагане
на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори,
включващо:
−

представяне на целите и обхвата на концепцията;

−

обсъждане на открити въпроси;

−

получаване на мнения и препоръки на заинтересованите страни за
подобряване на концепцията;

→

обобщение на изразените мнения и направените препоръки и изготвяне на
окончателен вариант на проекта на Концепцията за прилагане на
алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори;

→

осигуряване на обратна връзка за участниците в обществената консултация –
информация за приетите и мотиви за неприетите мнения/препоръки.

За провеждането на последния етап от обществената консултация по доклада
за ЦПОВ и проекта на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране
на основни икономически сектори в представения график са определени формите за
провеждане на консултациите, времето за обсъждания, както и за предоставяне на
обратна връзка за участниците.
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Събитие

Срок

Одобрение от възложителя на проекта на доклад за
цялостната предварителна оценка на въздействието на
проекта на Концепция за прилагане на алтернативни
подходи за регулиране на основни икономически сектори

02 юни 2020 г.

Публикуване на доклада и проекта на концепция

02 юни 2020 г.

Онлайн обсъждане доклада и проекта на концепция

02 – 16 юни 2020 г.

Организиране на събитие за обсъждане на проекта на
концепция

в периода
02 – 16 юни 2020 г.

Обобщаване на резултатите от обсъжданията

16 – 26 юни 2020 г.

Отразяване на предложенията и представяне на
окончателен вариант на проекта на Концепцията за
прилагане на алтернативни подходи за регулиране на
основни икономически сектори

16 – 26 юни 2020 г.

Обратна връзка за участниците

16 – 26 юни 2020 г.

4.

Ограничения

Подходът за извършване на ЦПОВ на възможностите за усъвършенстване на
регулаторната политика чрез въвеждане на алтернативни подходи за регулиране се
базира на специфичните характеристики и ролята на тези инструменти за подобряване
на регулаторната среда и повишаване на социалната ангажираност на икономическите
оператори.
ЦПОВ на възможностите за усъвършенстване на регулаторната политика чрез
въвеждане на алтернативни подходи за регулиране се основава на проучвания,
извършени в рамките на проекта, насочени към установяване на проблемите и
критичните фактори, свързани с техното прилагане като допълващ инструмент на
регулаторната политика. ЦПОВ отразява мненията и коментарите на заинтересованите
страни, представителите на администрацията, както и приноса на екипа за управление на
проекта.
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Проучването на практики за прилагане на алтернативни подходи за
регулиране не включва практики, които са свързани с участие в обществени консултации
на заинтересованите страни, тъй като този механизъм е свързан с процеса на
разработване на управленски решения и участието в него е израз на автономно решение
на съответните участници. Връзка между обществените консултации и прилагането на
алтернативни регулаторни подходи е налице дотолкова, доколкото в процеса на
обсъждане на бъдещи регулаторни решения, заинтересованите страни биха могли да
демонстрират своя капацитет и готовност за поемане на конкретни ангажименти,
свързани с постигането на определените цели на политиката в съответната област.
Консултациите със заинтересованите страни са направени в хода на
изпълнение на проекта при всяка от неговите фази.
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III.

ОБОБЩЕНИЕ НА НАПРАВЕНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ, СВЪРЗАНИ С
ПРИЛАГАНЕТО НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕГУЛАТОРНИ ПОДХОДИ

1.

Политика за по-добро регулиране

Политиката за усъвършенстване на регулаторната рамка за извършване на
икономически дейности е част от правителствената политика за модернизация на
администрацията от 1998 г. 5 Първоначално фокусът на регулаторната политика е
поставен върху премахването и оптимизирането на съществуващи регулации 6.
През 2003 г. е приет Закон за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) 7,
който си поставя за цел "да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като
ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и
административния контрол, осъществявани върху нея" (чл. 1, ал. 2).
В мотивите за приемането на ЗОАРАКСД 8 е посочено, че публичната власт
"се самоограничава и самоконтролира в полза на бизнеса и на гражданското общество",
в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ), който
определя, че икономиката на България се основава на свободната стопанска инициатива.
Това означава, че свободата на стопанска дейност е принцип, а нейното ограничаване е
изключение, което следва да бъде съответно на определените в закон цели (чл. 3, ал. 3).
ЗОАРАКСД въвежда общо изискване регулаторен режим да може да бъде въвеждан само
със закон (чл. 4, ал. 1), както и задължение за мотивиране на предложенията за въвеждане
на такива режими, включително анализ на възможностите за постигане на определените
цели без регулаторна намеса (чл. 3, ал. 4) и оценка на въздействието, което режимът ще
има върху регулираната стопанска дейност (чл. 3, ал. 6). ЗОАРАКСД се оценява като
нормативен акт с основополагащо значение за създаването на благоприятна регулаторна
среда в България. За прилагането на ЗОАРАКСД през 2010 г. е направена последваща

РМС № 36 от 9 февруари 1998 г. за приемане на Стратегия за изграждане на модерна административна система на
Република България
6 РМС № 687 от 3 ноември 1999 г. за облекчаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими по
нормативната уредба на Република България, с което е приета Програма за оптимизация на административните
процедури по лицензионните, разрешителните и регистрационните режими в резултат, на която са
идентифицирани 545 регулаторни режима. От анализираните 282 регулаторни режима за 39 е предложено да бъдат
отменени, а за 69 – да бъдат оптимизирани, Протокол № 5.19 на МС от 3 февруари 2000 г.
7 обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г., в сила от 18.12.2003 г., последни промени бр. 101 от 2019 г.
8 РМС № 824 от 9 декември 2002 г.
5
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оценка на въздействието 9, която констатира "Широка намеса на държавата в стопанската
дейност, изразяваща се в наличието на голям брой регулаторни режими, въведени от
специални закони, което води до намалена ефективност на транзакциите и на
конкурентоспособността на икономиката." Въз основа на последващата оценка на
въздействието са формулирани конкретни препоръки, насочени към (1) подобряване на
административните разпоредби (инструментални промени); (2) засилване на
институционалната подкрепа (институционални промени); и (3) установяване на
допълнителни норми при определяне на административните такси (икономически
промени). Част от направените препоръки са отразени в последващите промени на
закона.
През периода 2008 – 2014 г. акцент в регулаторната политика са мерките
свързани с намаляване на административната тежест – Програма за по-добро регулиране
2008 – 2010 г.10 и Програма за по-добро регулиране 2010 – 2013 г. 11, както и серия от
планове за действие за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса 12. Прилагането на
алтернативни подходи за регулиране е предвидено и в двете програми, съответно
Мярка 1.3. Проучване, разработване и въвеждане на алтернативни форми на
регулирането и Мярка 1.4. Законодателна уредба и прехвърляне на част от функциите
на регулирането на стопански дейности на браншови организации въз основа на
конкурсни процедури от Програма за по-добро регулиране 2008 – 2010 г.; както и
Мярка 1.5.1 Анализ на практиките в саморегулиращите се сектори и Мярка 1.5.2
Идентифициране на сектори, в които регулирането може да бъде прехвърлено на
съответните браншови организации от Програма за по-добро регулиране 2010 – 2013 г.
В отчетите за изпълнението на двете програми няма посочени конкретни резултати.

9 2010, Световна банка, Последваща оценка на въздействието на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност,
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1235
10 Протокол № 16.49 на МС от 17 април 2008 г.
11 РМС № 361 от 01 юни 2010 г., изменена с РМС № 91 от 14 февруари 2013 г.
12 План за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края
на 2012 г., РМС № 235 от 23 април 2010 г.
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., Протокол № 25.19 на МС от 27 юни
2012 г.
План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, РМС № 808 от 8 октомври 2012 г.
Трети План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса от избрано законодателство с 30 на
сто за периода 2015-2017 г., Протокол № 21.2 на МС от 27 май 2015 г.
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Прилагането на алтернативни подходи за регулиране е предвидено в
Стратегията за развитие на държавната администрация (2014 – 2020) 13 – в рамките на
Стратегическа цел 2. Партньорско управление с гражданите и бизнеса е предвидено
изготвяне на анализи за текущите резултати и потенциала за прехвърляне
администрирането на някои регулаторни режими към браншови организации и
идентифициране на публични функции, които при извеждане от публичния сектор ще
доведат до намаляване на средствата за тяхното осъществяване и същевременно ще
повишат качеството им. Именно изпълнението на тези мерки е обект на направените
проучвания, настоящия доклад и разгледаните варианти за прилагане на алтернативни
регулаторни подходи.
Основна предпоставка за ефективно планиране и прилагане на алтернативни
регулаторни подходи са приетите през 2016 г. промени в Закона за нормативните
актове (ЗНА) 14, с които е институционализирана оценката на въздействието на
нормативните актове като ефективен инструмент за информирано вземане на
управленски решения, предвиждащ активно включване на заинтересованите страни. За
прилагане на изискванията за извършване на оценка на въздействието на нормативни
актове е приета Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието (НОМИОВ) 15. За практическото прилагане на НОМИОВ в края на 2019 г.
е прието Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието 16.
Извършването на предварителни оценки на въздействието на проектите на
нормативни актове се утвърждава като практика за българската администрация.
Същевременно в годишните доклади за оценката на въздействието 17 се посочва, че
въпреки натрупания опит на експертите за изготвяне основно на частични
предварителни оценки на въздействието и съобразяването с нормативните изисквания за
съдържанието им, налице са конкретни проблеми, в т.ч. свързани с идентифицирането и
оценката на възможни варианти за действие при планиране на регулаторни мерки,
особено на варианти, свързани с прилагане на алтернативни регулаторни подходи.

РМС №140 от 17 март 2014 г.
ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.
15 ПМС № 301 от 2016 г., обн., ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г., изм., бр. 5 от 2017 г., в сила от 18.11.2016 г.
16 прието с РМС № 728 от 05 декември 2019 г.
17 изготвяни на основание чл. 77б, ал. 1, т. 13 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, приет с ПМС № 229 от 2009 г., обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., в сила от 2.10.2009 г., последни промени
ДВ, бр. 57 от 2019 г.
13
14
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Институционалната организация за разработване и прилагане на политиката
за по-добро регулиране включва всички органи на изпълнителната власт, съответно
техните администрации. Съветът за административната реформа като консултативен
орган на Министерския съвет осъществява координацията на правителствената политика
в областта на държавната администрация, в т.ч. по отношение на политиката за по-добро
регулиране. През 2017 г. към Съвета за административната реформа е създаден
Регулаторен борд, който:
→

извършва периодични секторни прегледи на административното регулиране
и административния контрол на стопанската дейност;

→

дава становища относно необходимостта, вида и обхвата на предложени за
въвеждане с проекти на нормативни актове регулаторни режими по смисъла
на чл. 4, ал. 1 от ЗОАРАКСД или друга форма на увеличаване или намаляване
на регулаторната тежест за гражданите и бизнеса;

→

извършва периодичен преглед и контрол върху изпълнението на приетите от
МС мерки за намаляване на административната и регулаторната тежест;

→

разглежда докладите на работните групи, на които са възложени задачи,
свързани с намаляване на административната и регулаторната тежест;

→

разглежда други въпроси, свързани с намаляването на административната и
регулаторната тежест, по инициатива на министър-председателя, заместник
министър-председателите или министрите.

Секретариат на Съвета за административната реформа и на Регулаторния
борд е дирекция "Модернизация на администрацията" в Администрацията на
Министерския съвет.
Към момента България разполага с всички основни институционални и
правни инструменти за планиране и реализиране на ефективна регулаторна политика.
Прилагането на алтернативни регулаторни подходи е важна насока за
развитие на политиката за по-добро регулиране, тъй като има потенциал да разшири
инструментариума за намаляване на тежестта за бизнеса и за създаване на поблагоприятна среда за осъществяване на стопанска дейност в България. По този начин
политиката за по-добро регулиране ще насърчи обмислянето и анализа на алтернативни
възможности за постигане на целите на политиката и ще осигури ефективно прилагане
на принципа – законовото регулиране да се разглежда и прилага само в краен случай.
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2.

Понятия и дефиниции

Регулирането е неотменна част от управлението на днешната икономическа
система на национално, регионално и глобално равнище, която чрез различни правни
инструменти осигурява баланс между конкуриращите се интереси и защитава
определени икономически и социални ценности. На практика регулирането на
икономиката се реализира чрез въвеждане и прилагане на правила, определящи
конкретни изисквания, свързани с организацията и функционирането на бизнеса. Във
всеки случай целта на регулациите е гарантиране на определен "обществен интерес", т.е.
определяне на правила, които са от съществено значение за функционирането на
обществото и икономиката. Законите определят и защитават правата на собственост,
които са фундаментални за функционирането на икономиката и пазарите. Общественият
интерес определя ролята на държавата в области като здравеопазване, околна среда,
социална политика и икономиката, именно чрез традиционното регулиране. Затова
качеството на регулациите и процедурите за тяхното администриране са от съществено
значение за икономическия растеж, социалното благосъстояние и опазването на
околната среда. Динамичното увеличаване на знанията и достъпа до тях в съвременния
свят определят процесите на фундаментална трансформация на икономиката, начините
и технологиите за производство, организацията, работата, потреблението и живота. Тези
процеси са свързани с възникване, не само на нови продукти и услуги, но и на нови
индустрии и нови професии и са свързани с разширяване на разбиранията за
предприемачество и икономическа дейност, които са базирани на иновации и
творчество, включително нови форми на организация, нови технологии и др.,
включително икономиката на споделянето, която предполага ефективно съвместно
оползотворяване на ресурси, продукти или услуги.
В този контекст моделите на съществуващите традиционни регулации са
поставени на изпитание и повдигат по нов начин въпросите за гарантиране на
установените основни права, включително правата на потребителите. Тези
предизвикателства изискват адаптиране на регулаторната политика, включително
прилагане на алтернативни регулаторни подходи, осигуряващи по-ефективна реакция на
променящата се икономическа и обществена среда.
Въпросът с прилагането на алтернативни, на традиционните, подходи за
регулиране на икономическите дейности е обект на дискусии, свързани както с правните
основания за тяхното прилагане, така и за потенциалните ефекти за икономическата
среда.
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Според Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 18:
"… регулациите са разнообразни инструменти, с които правителствата определят
изисквания към предприятията и гражданите. Регулациите включват закони,
официални и неофициални заповеди и подзаконови правила, издадени от различни нива
на управление, [както] и правила, издадени от неправителствени или саморегулиращи
се органи, на които правителствата делегират регулаторни правомощия." 19 Това
разбиране е обусловено от динамиката в развитието на икономическите отношения,
която е свързана с диверсифициране на източниците на регулации, съответно формите
за регулиране. Така на практика, освен от държавата (публичните власти), регулации се
разработват и прилагат от частни субекти – икономически оператори и/или техни
сдружения; социални партньори; неправителствени организации и др.
На ниво Европейски съюз прилагането на алтернативни регулаторни подходи
е пряко свързано с извършването оценки на въздействието на законодателни и
незаконодателни инициативи. Междуинституционалното споразумение за по-добро
законотворчество 20 (МИС 2003) подписано от Европейският парламент, Съветът на
Европейския съюз и Комисията на Европейските общности се посочва "Трите
институции припомнят задължението на Общността да законодателства само когато е
необходимо в съответствие с протокола относно прилагането на принципите на
субсидиарност и пропорционалност. Те признават необходимостта от използване на
алтернативни механизми за регулиране, в подходящи случаи или когато Договорът
изрично не изисква използването на законодателен инструмент." МИС 2003 включва
дефиниции за "съвместно регулиране" и "саморегулиране", като алтернативни
регулаторни подходи, но посочва, че "Комисията ще гарантира, че използването на
съвместно регулиране или саморегулиране винаги е в съответствие с правото на
Общността и че отговаря на критериите за прозрачност (по-специално, разгласяването
на споразуменията) и представителност на засегнатите страни. Също така тя трябва да
представлява и добавена стойност за общия интерес. Тези механизми не се прилагат,
когато се засягат основни права или при важни политически възможности или в
ситуации, в които правилата трябва да бъдат прилагани еднакво във всички държавичленки. Те трябва да осигуряват гладко и гъвкаво регулиране, което не засяга
принципите на конкуренция или единността на вътрешния пазар."

18

OECD – Regulatory Policy Division, 2006, Alternatives to Traditional Regulation
OECD, 1997, The OECD Report on Regulatory Reform: Synthesis, p. 6.
20 Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество, ОВ C 321, 31.12.2003,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003Q1231(01)&from=bg
19

22

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", реализиран с
безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002

В последното Междуинституционално споразумение между Европейския
парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия от 13 април 2016
година за по-добро законотворчество 21 (МИС 2016) липсват конкретни дефиниции за
алтернативни регулаторни подходи. Поставен е нов фокус на регулаторната политика
на ЕС, който в контекста на предмета на МИС 2016 е подобряване на начинът, по който
ЕС извършва законодателната си дейност и гарантира, че законодателството на ЕС
обслужва по-добре гражданите и стопанския сектор. Израз на този нов поход е
поставянето на принципите за субсидиарност и пропорционалност 22 като централни
елементи в програмата на ЕК за по-добро регулиране 23 и предвидената в Насоките за
по-добро регулиране 24 оценка на субсидиарността и пропорционалността 25. Именно в
рамките на тези оценки задължително се разглеждат възможности за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи.
Прегледът на изследвания, свързани с прилагането на алтернативни подходи
за регулиране на икономиката показва, че липсва общо съгласие по отношение на
юридическото дефиниране на конкретните подходи, формите и процедурите за тяхното
прилагане, тъй като те пряко зависят от конкретните условия и правната традиция на
отделните държави. Регулаторната рамка за извършване на икономически дейности
може да включва както изисквания, определени в закона и подзаконовата нормативна
уредба, така и правила, разработени от самите икономически субекти и/или техни
сдружения. Съответно администрирането на регулациите може да се осъществява както
от държавни институции, така и от други правни субекти, които не са част от
административната система, включително от частноправни субекти. Според своята
правна природа регулациите могат да бъдат публични – определени в нормативен акт,
или частни – самостоятелно разработени и прилагани от частни субекти – икономически
оператори и/или техни сдружения; социални партньори; неправителствени организации
и др.

21 ОВ L 123, 12.5.2016 г.,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.BUL&toc=OJ:L:2016:123:TOC
22 чл. 5 от Договора за Европейския съюз, консолидиран текст 2016 г., OB C 202, 7.6.2016
23 COM(2018) 703: Принципите на субсидиарност и пропорционалност: засилване на тяхната роля в изготвянето на
политиките на ЕС, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1558794835811&uri=CELEX%3A52018DC0703
24 SWD (2017) 350: Better Regulation Guidelines, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf
25 Вж. инструмент № 5 относно правното основание, субсидиарността и пропорционалността,
https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-5_en
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При извършване на проучванията за разработване на проект на Концепция за
прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори е
възприета типологията използвана в първото мащабно изследване на поръчано от
Европейската комисия, Генерална дирекция "Комуникационни мрежи, съдържание и
технологии" – "Картографиране на подходите за саморегулиране и съвместно
регулиране в контекста на ЕС" 26. Цитираното проучване е изготвено от екип от
изследователи от Центъра за регулиране и правоприлагане в Европа (RENFORCE) 27 към
Университета в Утрехт. Изследването представя първото картографиране на различните
подходи за саморегулиране и съвместно регулиране, прилагани от международни
организации, Европейския съюз, както и от някои държави членки на ЕС.
В проучването е направена обща категоризация на степените на регулиране,
включваща четири основни степени:
→

без регулация;

→

саморегулиране или частно регулиране;

→

съвместно регулиране или публично-частно регулиране;

→

държавно (публично) регулиране.

Въз основа на разгледаните национални практики като междинна степен на
регулиране е включено "възлагането на регулаторни функции на публичноправни
субекти, които не са част от административната система". Общият модел на
"регулаторния континуум" е визуализиран на графика 1.
Графика 1.

Регулаторен континуум
наднационално ниво на управление
национално ниво на управление

пазар

РЕГУЛАТОРНА СРЕДА

БЕЗ РЕГУЛАЦИЯ

няма държавната
регулация

саморегулиране на
фирмено ниво

САМОРЕГУЛАЦИЯ
(частна регулация)

чиста
"свободна"
саморегулация
от страна на
индустрията

гражданско
регулиране от
НПО или други
участници

други форми на
многостранно
регулиране
(НПО и
индустрия)
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СЪВМЕСТНА РЕГУЛАЦИЯ
(публично-частна)

ПУБЛИЧНА (ЗАКОНОВА)
РЕГУЛАЦИЯ

разнообразни (хибридни) форми на
публично-частно регулиране

регулаторни функции, осъществявани от
публичноправни субекти,
които не са част от административната
система

https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/dae-library/mapping_self-and_coregulation_in_the_eu_context_0.pdf
27 Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE), https://renforce.rebo.uu.nl/over-ons/
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Ключова характеристика на степените на регулиране са нивото на
доброволност / автономия на икономическите субекти спрямо нивото на държавна
(публична) намеса. По своята същност съвместното регулиране и саморегулирането
представляват спонтанни или наложени регулаторни механизми по отношение на
икономически и социални интереси или на икономически отношения и търговски
практики на различни икономически участници (заинтересовани страни). Най-често тези
механизми са допълващи или допълнителни инструменти към нормативните актовете,
но могат и да регулират отношения, които не са обект на самостоятелна законодателна
регламентация. Важна характеристика на подходите за съвместно регулиране и за
саморегулиране е ролята на публичните власти. При съвместното регулиране –
законодателството определя целите в определена област и възлага (или допуска
възлагането) тяхното постигане на страни ("неинституционални партньори" –
икономически оператори, социални партньори, неправителствени организации или
сдружения и др.), които са признати в съответната област.
За целите на направените анализи са приети следните дефиниции:
Възлагане (прехвърляне) на публични регулаторни функции на правни субекти,
които не са част от административната система – законодателен подход за делегиране
на регулаторни правомощия, който се реализира чрез две основни форми:
 създаване на специални публичноправни организации (корпорации), найчесто организирани на професионален принцип; или


възлагане определени регулаторни функции на частноправни организации:
– чрез пряко назоваване в закона; или

– чрез рамково определяне на организационни и/или юридически и/или други
изисквания, при чието изпълнение определени организации могат да бъдат признати от
страна на държавата.

Съвместното регулиране – механизъм, при който постигането на определени цели на
политиката чрез законодателен акт е възложено на организация или организации на
икономически оператори, социални партньори, професионални сдружения или
неправителствени организации.
Правните инструменти за прилагане на този механизъм могат да бъдат – конкретни
нормативни разпоредби, препоръки, споразумения и др., които могат да включват и
изисквания за признаване на съответните организации.
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Инструментите за постигане на определените цели на политиката включват
кодекси за добра практика, етични кодекси, споразумения, стандарти и др.п.

Саморегулирането – доброволна инициатива на икономически оператори, социални
партньори, професионални сдружения или неправителствени организации, при която те
приемат помежду си и за тях самите общи правила, кодекси за добра практика, етични
кодекси, стандарти, споразумения и др.п.
Инициативата за саморегулиране може да бъде спонтанна или препоръчана от
съответна институция.
Поради своите специфични характеристики практиките за саморегулиране не
следват от нормативната уредба и нямат законодателен израз.
Отговорност на публичните власти в рамките на тяхната компетентност е да
анализират съществуващи практики по саморегулиране с цел установяване на тяхното
съответствие с действащата нормативна уредба, включително законодателството за
защита на конкуренцията.
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3.

Практики за прилагане на алтернативни регулаторни подходи в
България
3.1.

Обхват на проучванията

Предметът на проучванията включва идентифициране на законово
регламентирани подходи, свързани с възлагане (прехвърляне) на публични функции на
правни субекти, които не са част от административната система, както и практики
за съвместно регулиране или саморегулиране.
Направеният преглед на регулаторните подходи включва повече от
70 първични нормативни акта. Идентифицирани са 65 регулаторни практики, които
могат да бъдат определени като алтернативни, на традиционното регулиране. Предметът
на тези регулаторни практики включва, както извършването на определени
икономически дейности, така и признаването и/или упражняването на конкретна
професия.
Графика 2.

Разпределение на изследваните регулаторни практики по икономически
сектори (области)

селско и рибно стопанство и свързаните професионални
дейности

23

различни сектори

16

професионални дейности в областта на хуманната
медицина

6

сертификационни органи и/или органи по признаване на
професионални квалификации

4

строителство и свързаните професионални дейности

4

професионални дейности в юридическата сфера

3

далекосъобщения, електронни медии и свързани с тях
дейности

3

застраховане и професионални дейности, свързани с
оценяване, счетоводство и одит

3

производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия

1

производство на хранителни продукти

1

производство и търговия на хранителни продукти

1

0
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Възлагането на публични регулаторни функции по същество е форма на
законово регулиране, тъй като условията и изискванията се определят със закон, а
администрирането на съответната регулация е делегирано на правен субект или субекти,
които макар и да не са част от административната система са създадени по публичното
право или пряко овластени, чрез закона да осъществяват определени публични
регулаторни функции.
Съвместното регулиране и саморегулирането представляват две
взаимосвързани явления, чрез които се осигурява отговор на определени икономически
и социални интереси или на икономически отношения и търговски практики на различни
икономически участници (заинтересовани страни). Установените практики за съвместно
регулиране са свързани със законово признаване на саморегулаторни инструменти,
разработени от организации на икономическите оператори в конкретен сектор (ЗРТ) или
законова регламентация на възможността за признаване, при определени условия на
саморегулаторни инструменти, прилагани от отделни икономически субекти или техни
организации, осъществяващи дейности в сектор Селско, горско и рибно стопанство
(ЗПООПЗПЕС, ЗРА, ЗГ). Най-често съвместното регулиране е допълващ или
допълнителен инструмент към законовите регулации, но може да обхваща и отношения,
които не са обект на специална законодателна регламентация.
Саморегулирането в неговата чиста форма – като автономна инициатива на
икономически оператори няма конкретен законодателен израз, поради което не може да
бъде установено чрез анализ на нормативната уредба.
Обикновено съвместното регулиране, съответно на саморегулирането не
включват възлагане на изпълнението на публични функции.
При прегледа на нормативната уредба е установено, че те регламентират
създаването, определят статути и/или възлагат изпълнение на определени публични
функции на 32 конкретни камари/организации (в т.ч. 22 публичноправни и 10 частни
организации). Освен това са определени и 33 различни типа организации (в т.ч. един тип
публичноправни организации 28), които при изпълнение на определени изисквания биха
могли да бъдат възложени определени публични функции (8), да бъдат признати за
представителни от държавен орган (5) или, чиито саморегулаторни инструменти могат
да бъдат признати от съответния държавен орган.

28

организации за управление на туристическите райони (ОУТР), чл. 18, ал. 1 от ЗТ
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Всички изследвани закони/регулаторни практики предвиждат определена
организационна форма за реализация на съответна регулация, както следва:
→

→

при практиките за възлагане на публични регулаторни функции:
−

създаване на публичноправни организации (корпорации);

−

[частен случай] създаване на публичноправни организации, за които е
предвидено да бъдат регистрирани по общия ред на ЗЮЛНЦ;

−

овластяване чрез закона на конкретна частноправна организация.

при практиките за съвместното регулиране:
−

определяне на конкретна/и частноправна/и организация/и, чиито
саморегулаторни инструменти се признават от съответния закон;

−

рамково определяне на юридически и/или организационни, и/или други
изисквания, при чието изпълнение определени организации и/или техни
саморегулаторни инструменти може да бъдат признати от страна на
държавата.

Въз основа на прегледа на нормативната уредба е направен анализ на
дейността на нормативно регламентираните камари/организации, които осъществяват
публични регулаторни функции или реализиращи съвместно или саморегулиране на
икономически сектори/дейности. Тази част на прегледа обхваща 32 конкретни
организации, част от които (16) – имат териториална мрежова структура, включваща
регионални/областни структури 29, както и 25 различни типа организации, на които при
изпълнение на определени изисквания биха могли да бъдат възложени определени
публични функции или чиито саморегулаторни инструменти могат да бъдат признати
от съответния държавен орган.
В допълнение са изследвани и възможностите за прилагане на алтернативни
регулаторни подходи по отношение на 6 икономически сектора, като е направен
преглед на основните специфични нормативни актове, регламентиращи
осъществяването на съответните икономически дейности и съществуващите за тях
регулаторни режими, администрирани от съответните държавни органи.

29

териториалните структури на 10 от организациите, са определени като отделни юридически лица.
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Таблица 1.

Обхват на изследваните икономически сектори

Сектор

ХХ Раздел

ХХ.Х Група

A Селско, горско и
рибно стопанство

01 Растениевъдство,
животновъдство и лов;
спомагателни дейности

01.1 Отглеждане на едногодишни
растения
01.2 Отглеждане на многогодишни
насаждения
01.3 Дейности на разсадници, без
горските
01.4 Животновъдство
01.5 Комбинирано растениевъдноживотновъдно стопанство
01.6 Спомагателни дейности в
селското стопанство
01.7 Лов и спомагателни дейности

F Строителство

41 Строителство на сгради

41.1 Дейности по реализиране на
инвестиционни проекти за сгради
41.2 Строителство на жилищни и
нежилищни сгради

42 Строителство на
съоръжения

42.1 Строителство на пътища, вкл.
релсови
42.2 Строителство на преносни и
разпределителни проводи и мрежи
42.9 Строителство на други
съоръжения

43 Специализирани
строителни дейности

43.1 Разчистване и подготовка на
строителната площадка
43.2 Изграждане на инсталации
43.3 Довършителни строителни
дейности
43.9 Други специализирани
строителни дейности

I Хотелиерство и
ресторантьорство

55 Хотелиерство

55.1 Хотели и подобни места за
настаняване
55.2 Туристическо и друго
краткосрочно настаняване
55.3 Къмпинги и терени за каравани и
къмпинг-автомобили
55.9 Други места за настаняване
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Сектор

ХХ Раздел

ХХ.Х Група

56 Ресторантьорство

56.1 Дейност на ресторанти и
заведения за бързо обслужване
56.2 Приготвяне и доставяне на храна
56.3 Дейност на питейни заведения

L Операции с
недвижими имоти

68 Операции с недвижими
имоти

68.1 Покупка и продажба на
собствени недвижими имоти
68.2 Даване под наем и експлоатация
на собствени недвижими имоти
68.3 Посредническа дейност по
операции с недвижими имоти

M Професионални
дейности и научни
изследвания

71 Архитектурни и
инженерни дейности;
технически изпитвания и
анализи

71.1 Архитектурни и инженерни
дейности

72 Научноизследователска и
развойна дейност

72.1 Научноизследователска и
развойна дейност в областта на
естествените, медицинските,
селскостопанските и техническите
науки
72.2 Научноизследователска и
развойна дейност в областта на
обществените и хуманитарните науки

N Административни
и спомагателни
дейности

74 Други професионални
дейности

74.3 Преводаческа дейност

82 Административни офис
дейности и друго
спомагателно обслужване на
стопанската дейност

82.1 Административни и
спомагателни офис дейности (82.19
Размножаване, изготвяне на
документи и други специализирани
помощни офис дейности)
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Основна част от разгледаните практики за алтернативно регулиране
представляват възлагане на публични регулаторни функции на правни субекти, които не
са част от административната система (45). Със закон са създадени публичноправни
организации, на които е възложено администриране на съответните регулации –
23 практики, въз основа на които са създадени или е регламентирана дейността на
публичноправни организации, в т.ч. 20 конкретни организации. Практиките за възлагане
на публични регулаторни функции на частноправни субекти – нестопански организации
по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) са 22, от които
10 практики за възлагане на публични функции на конкретна организация. В останалите
случаи (12) е регламентирана възможност за възлагане на публични функции на
организации, които следва да отговарят на определени изисквания, в т.ч. признаване на
представителност (5).
Регламентацията на практики, основани на подходи за саморегулиране и
съвместно регулиране, в общия случай, е проекция на модели, предвидени в правото на
Европейския съюз. Установени са 16 практики за съвместно регулиране, от които само
една има практическо приложение – съвместното регулиране по чл. 76 от Закона за
радиото и телевизията (ЗРТ), според която като саморегулаторни инструменти са
признати Етичният кодекс на българските медии, разработен от Фондация "Национален
съвет за журналистическа етика" и Националните етични правила за реклама и
търговска комуникация, разработени от Сдружение "Национален съвет за
саморегулация", и е въведено задължение за тяхното спазване от страна на доставчиците
на медийни услуги. Останалите регулаторни подходи, основани на саморегулиране и
съвместно регулиране, предвидени в Закона за прилагане на Общата организация на
пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС), Закона за
горите (ЗГ), Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) и в и в Закона за храните
(ЗХ), по същество представляват възможности, чието приложение е ограничено.
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3.2.

Възлагане на публични регулаторни функции на правни
субекти, които не са част от административната система

При анализа е установено наличие на различни практики за възлагане
(прехвърляне) на публични функции на правни субекти, които не са част от
административната система. Възлагането на публични регулаторни функции, най-общо,
е свързано със:
→

удостоверяване на факти с правно значение, свързани със започване и/или
извършване на професионална и/или стопанска дейност, включително
признаването или отричането на съществуването на определени права или
задължения;

→

издаване на разрешение или извършване на регистрация за започване на
професионална и/или стопанска дейност, както и отказите за издаване на
такъв акт;

→

прилагане на административни и/или дисциплини мерки, свързани с
извършване на определена професионална и/или стопанска дейност.

Възлагането на публични регулаторни функции не следва от общата
конституционна или законодателна рамка, а е правен подход, който следва от
законодателната практика за регламентиране в конкретни области. При проучванията са
установени два различни нормативни подхода за възлагане на публични функции на
правни субекти, които не са част от административната система:
→

нормативно (със закон) възлагане на изпълнението на определени публични
функции, свързани с регулиране на икономически дейности и/или професии
на конкретни частноправни субекти – създадени по общия ред, най-често
нестопански организации по смисъла на ЗЮЛНЦ;

→

създаване със закон на нови публичноправни субекти (корпорации на
публичното право), на които се възлага изпълнението на определени
публични функции, свързани с регулиране на икономически дейности и/или
професии.
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Възлагането на публични регулаторни функции на правни субекти, които не
са част от административната система не представлява форма на съвместно регулиране
и/или саморегулиране, а по същество е законова регулация, чието прилагане
(администриране) се осъществява от:
→

специално създадени със закон публичноправни организации (корпорации);

→

частноправни организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ – чрез пряко назоваване
в закона или рамково определяне на организационни и/или юридически
изисквания, при чието изпълнение определени организации може да бъдат
признати от страна на държавата.

Според устойчивата практика на Конституционния съд на Република
България (КС) възлагането на публични функции на правни субекти, които не са част от
административната система е допустим правен способ.
Първият регулаторен подход – възлагане или допускане на възлагането на
публични функции на частноправни субекти – нестопански организации по смисъла на
ЗЮЛНЦ е разглеждан от КС – съгласно тълкувателно Решение № 10 от 6.10.1994 г. на
КС на РБ 30 е "Възможно е възлагане на изпълнението на определени държавни функции
на сдружения на граждани. Това може да стане само със закон при спазване на принципа
за доброволност." В своето решение КС не определя начините и формите за прилагане
на принципа за доброволност, освен че посочва необходимостта "да е налице
демократично взето решение от върховния представителен орган на сдружението
(обикновено общото му събрание) за поемане на възлаганите държавни функции".
По отношение на втория подход – възлагането на публични функции на
специално създадени публичноправни организации, по конкретен казус 31 КС посочва:
"Образуването на различни корпорации с публичноправни елементи е въпрос на
законодателна целесъобразност, така че не е обусловен от изрична конституционна
разпоредба. По самото си естество Конституцията не може да изчерпи и не трябва да
изчерпи допустимите организационни форми. Когато тя обаче урежда адвокатурата, тя
изразява ясно волята си за съобразност с Конституцията на организации като нея." 32 КС
определя този тип организации като "корпорации на публичното право със задължително
членуване в тях …" и подчертава следната тяхна специфика, а именно: "те се създават с

Конституционно дело № 4 от 1994 г., обн. ДВ, бр. 87 от 1994 г.
Решение № 29 от 11.11.1998 г. на КС на РБ по конст. д. № 28 от 1998 г., обн., ДВ, бр.135 от 1998 г.
32 Решение № 29 от 11.11.1998 г. на КС на РБ по конст. д. № 28 от 1998 г., обн., ДВ, бр.135 от 1998 г.
30
31
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нормативен акт, а не чрез доброволно съгласие на членуващите в тях" 33. КС не разглежда
възможностите за постигане на определените в закона цели и по друг или други начини,
без въвеждане на изисквания за "задължително членуване".
Посочените два правни подхода за възлагане на публични функции на правни
субекти, които не са част от административната система, имат съществени и принципни
разлики. В първия случай, със закон се създават публичноправни организации, на които
е призната определена свобода за самоуправление, включително права, свързани с
приемане / издаване на нормативни актове.
Създаването публичноправни организации, особено в случаите, когато
законът предвижда задължително членство на определена категория лица е дискусионен
въпрос, тъй като се засягат духа и нормите на Конституцията и по-конкретно
разпоредбите на чл. 12, ал. 1, чл. 44, ал. 1 и чл. 49 от нея. Делегирането на право за
приемане / издаване на нормативни актове на публичноправни организации, също
повдига въпроса за съответствие с разпоредбите на КРБ относно тази възможност.
Използването на понятието "съсловни" при определянето на някои от
публичноправните организации, създадени със закон, само по себе си поставя въпроси,
свързани със същността и характеристиките на съвременната държава и организацията
на обществото. В исторически план, модерната държава се появява, именно като
отрицание на "съсловното общество", прогласявайки принципите за икономическа
свобода и поставяйки началото на правната уредба, свързана със защитата на
конкуренцията.
Във втория случай, закон определя като орган по администриране на
определена или определени частноправни организации, най-често без каквито и да е
условия и/или изисквания, свързани с осъществяването на съответните публични
регулаторни функции, и/или механизъм за контрол от страна на определен държавен
орган. Като правило липсват изисквания, свързани с публичност и отчетност при
осъществяването на делегираната дейност.
Прегледът на прилаганите алтернативни регулаторни подходи – за възлагане
на публични регулаторни функции на правни субекти, които не са част от
административната система, показва, че липсват общоприета концептуална правна
рамка за описание на тези подходи. Липсват и устойчиви правни дефиниции, както на

33

пак там.
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самите понятия, така и рамково определяне предпоставките и условията за прилагане на
тези подходи.
Независимо от възможните юридически или други аргументи в подкрепа на
създаването на съсловни организации със задължително (принудително) членство, по
същество това е подход, прилаган в предходни етапи от общественото развитие и не
може да бъде разглеждан като съответстващ на принципите за демократично устройство
на държавата и обществото, тъй като a priori изключва конституционно установения
плурализъм и свободата на сдружаване. Още повече, че съвременните регулаторни
практики показват, че постигането на определените цели може да бъде осигурено поефективно и в съответствие със съвременните ценности чрез други правни подходи.
3.3.

Саморегулиране и съвместно регулиране на
икономически дейности

Регламентацията на практики, основани на подходи за съвместно регулиране
и саморегулиране, в общия случай, е проекция на модели, предвидени в правото на
Европейския съюз. Установени са 16 практики за съвместно регулиране, от които само
една има реално практическо приложение – съвместното регулиране по чл. 76 от Закона
за радиото и телевизията (ЗРТ), според която като саморегулаторни инструменти са
признати Етичният кодекс на българските медии, разработен от Фондация "Национален
съвет за журналистическа етика" и Националните етични правила за реклама и
търговска комуникация, разработени от Сдружение "Национален съвет за
саморегулация", и е въведено задължение за тяхното спазване от страна на доставчиците
на медийни услуги.
Регулаторните подходи, основани на съвместно регулиране, предвидени в
Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС), Закона за горите (ЗГ), Закона за рибарството и
аквакултурите (ЗРА) и в Закона за храните (ЗХ), по същество представляват
възможности, чието приложение е ограничено. Спецификата на регулациите в областта
на спорта включва процедури за регистрация и лицензиране на различни типове спортни
организации. В резултат на тези процедури на частноправни организации се признава
право да осъществяват и на определени публични функции. Регистрационните и
лицензионните процедури по ЗФВС могат да бъдат разглеждана като специфични
процедури за признаване на саморегулаторни инструменти, разработени от тези
частноправни организации.
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Идентифицираните практики за съвместно регулиране и саморегулиране в
отделни икономически сектори, са проекция на модели предвидени в правото на
Европейския съюз и имат твърде ограничено приложение.
В българската нормативна уредба липсват правни дефиниции на понятията
съвместно регулиране и саморегулиране, както и общоприета концептуална рамка за
дефиниране на разнообразните механизми, свързани със съвместното регулиране и
саморегулирането.
По принцип саморегулирането е доброволна инициатива на икономически
оператори, които са приели помежду си и за тях самите общи насоки на поведение,
например етични кодекси, добри практики, секторни споразумения и др. п.
Доброволният характер на саморегулирането определя липсата на нормативни
задължения за съответните икономически оператори, тъй като то не е свързано и не
изисква наличие на конкретни законодателни (регулаторни) действия от страна на
публичните власти. В този контекст съществуващи практики за саморегулиране не могат
да бъдат установени пряко чрез анализ на нормативната уредба, тъй като нямат
законодателен израз. Въпреки това отговорност на публичните власти в рамките на
тяхната компетентност е да анализират съществуващи практики по саморегулиране с цел
установяване на тяхното съответствие с действащата нормативна уредба, включително
законодателството за защита на конкуренцията.
Съвместното регулиране представлява механизъм, при който чрез
законодателен акт постигането на определени цели на политиката, е възложено на
признати в областта (частноправни) организации (като икономически оператори,
социални партньори, неправителствени организации или сдружения). Съвместното
регулиране е допълваща алтернатива на законовата регулация и включва разработване и
прилагане на саморегулаторни инструменти, които често подлежат на съгласуване или
утвърждаване от страна на отговорния публичен орган. В тези случаи законовата уредба
следва да включва:
→

ясно определени цели на политиката в съответната област;

→

критерии за признаване на организациите прилагащи алтернативни
регулаторни подходи;

→

критерии за признаване на съответните саморегулаторни инструменти;

→

механизъм за мониторинг и оценка на прилагането на признати
саморегулаторни инструменти.
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По-голяма част от тези практики са проекция на модели, предвидени в
правото на Европейския съюз и имат твърде ограничено приложение. Според предмета
на съвместно регулиране съществуващите практики са свързани с извършването на
определена икономическа дейност.
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Таблица 2.

Нормативни практики за прилагане на съвместно регулиране

Закон

Организации

Брой

Закон за
прилагане на
Общата
организация на
пазарите на
земеделски
продукти на
Европейския
съюз
(ЗПООПЗПЕС)

организации на
производители

38

асоциации на
организации на
производители

няма

междубраншови
организации

няма

Саморегулаторни
инструменти

Право Икономически сектор
на ЕС

производствени практики,
включително провеждане
на научни изследвания и
разработване на
инициативи за устойчивите
производствени методи,
прилагане на иновативни
производствени практики,
както и споразумения

ДА

39

ДА

ДА

сектор A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО,
раздел 01 Растениевъдство,
животновъдство и лов; спомагателни
дейности, групи с код
от 01.1 до 01.6
сектор A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО,
раздел 01 Растениевъдство,
животновъдство и лов; спомагателни
дейности, групи с код
от 01.1 до 01.6, както и свързаните
дейности от сектори
С ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ и G ТЪРГОВИЯ
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Закон

Организации

Закон за горите
(ЗГ)

горски сдружения

организации в
бранш "Горско
стопанство"

Брой

Саморегулаторни
инструменти

Право Икономически сектор
на ЕС

н/и 34

доброволен избор за
осъществяване на някои от
дейностите, определени в
чл. 183, ал. 2 от ЗГ,
включително горска
сертификация

НЕ

8

не са предвидени – някои от
организациите имат приети
саморегулаторни
инструменти – етични
кодекси

НЕ

НЕ

сектор С ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ,
раздел 16 Производство на дървен
материал и изделия от дървен материал
и корк, без мебели; производство на
изделия от слама и материали за
плетене;
раздел 31 Производство на мебели

не са предвидени

НЕ

сектор A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО,
раздел 02 Горско стопанство – всички
групи и класове икономически дейности
сектор С ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ,

организации в
бранш
"Дървопреработваща
и мебелна
промишленост"

национални
браншови
организации

34

няма

няма информация

40

сектор A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО,
раздел 02 Горско стопанство – всички
групи и класове икономически дейности
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Закон

Организации

Брой

Закон за
рибарството и
аквакултурите
(ЗРА)

организации на
производители на
продукти от риболов
и/или на продукти от
аквакултури

1

асоциации на
организации на
производители на
продукти от риболов
и/или на продукти от
аквакултури

няма

междубраншови
организации в
сектор Рибарство

няма

Саморегулаторни
инструменти

Право Икономически сектор
на ЕС
раздел 16 Производство на дървен
материал и изделия от дървен материал
и корк, без мебели; производство на
изделия от слама и материали за
плетене;
раздел 31 Производство на мебели

съгласувани
производствени практики,
включително провеждане
на научни изследвания и
разработване на
инициативи за устойчивите
производствени методи,
прилагане на иновативни
производствени практики,
както и споразумения

ДА

ДА

ДА

41

сектор A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО,
раздел 03 Рибно стопанство – всички
групи и класове, както и свързаните
икономически дейности от
сектори С ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ и G ТЪРГОВИЯ
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Закон

Организации

Закон за храните
(ЗХ)

браншови
организации на
производителите на
храни

Брой
н/и

Саморегулаторни
инструменти

Право Икономически сектор
на ЕС

ДА
ръководства за добри
практики по браншове;
ръководства за въвеждане
на системата за анализ на
опасностите и критични
контролни точки при
производството на храни;
други професионални
изисквания с цел
осигуряване на качеството
и безопасността на храните;
етични кодекси,
регламентиращи
професионалната етика в
подотраслите на
хранителната
промишленост и
недопускането на нелоялна
конкуренция между
производителите на храни

42

сектор С ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ,
раздел 10 Производство на хранителни
продукти – всички групи и класове,
раздел 11 Производство на напитки,
група 11, клас 11.07 Производство на
безалкохолни напитки, минерални и
други бутилирани води
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Закон

Организации

Закон за радиото
и телевизията
(ЗРТ)

фондация
"Национален съвет
за журналистическа
етика"
Сдружение
"Национален съвет
за саморегулация"

Брой

Саморегулаторни
инструменти

Право Икономически сектор
на ЕС

1

Етичен кодекс на
българските медии

ДА

1

Национални етични
правила за реклама и
търговска комуникация в
Република България

ДА

43

сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА
АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ,
раздел 47, група 47.9, клас 47.91
Търговия на дребно чрез поръчки по
пощата, телефона или Интернет
сектор J СЪЗДАВАНЕ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ,
раздел 59, група 59.1, клас 59.2
Звукозаписване и издаване на музика
раздел 60 Радио- и телевизионна
дейност
група 60.1 Създаване и излъчване на
радиопрограми и група 60.2 Създаване и
излъчване на телевизионни програми
сектор М ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ,
раздел 73, група 73.1 Рекламна дейност

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", реализиран с
безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002

Закон

Организации

Закон за
физическото
възпитание и
спорта (ЗФВС)

Български
олимпийски комитет

1

не са предвидени

НЕ

Националната
паралимпийска
организация

1

не са предвидени

НЕ

Национална
организация за
спортнотуристическа дейност

1

4-годишна програма за
развитие на спортнотуристическата дейност

НЕ

Националната
организация за
университетски спорт

1

правила за практикуване и
развитие на видовете спорт
на национално ниво

НЕ

1 921

не са предвидени

НЕ

спортни клубове на
висши училища

н/и

не са предвидени

НЕ

спортни федерации

71

правила за практикуване и
развитие на видовете спорт
на национално ниво

НЕ

туристически
дружества

н/и

не са предвидени

НЕ

обединени спортни
клубове

н/и

не са предвидени

НЕ

спортни клубове

Брой

Саморегулаторни
инструменти

44

Право Икономически сектор
на ЕС
сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
раздел 93 Спортни и други дейности,
свързани с развлечения и отдих
група 93.1 Дейности в областта на
спорта
клас 93.11 Експлоатация на спортни
обекти и съоръжения
клас 93.12 Дейност на спортни клубове
клас 93.19 Други дейности в областта на
спорта
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Прегледът на прилаганите алтернативни регулаторни подходи, свързани със
съвместно регулиране и саморегулиране показва, че тези практики има ограничено
приложение и най-често са проекция на модели предвидени в правото на Европейския
съюз и имат твърде ограничено приложение. Част от регламентираните възможности за
съвместно регулиране по ЗПООПЗПЕС и по ЗРА нямат практическо изражение –
например към момента в България няма признати асоциации на организации на
производители и междубраншови организации на земеделски продукти, съответно на
асоциации на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти
от аквакултури и междубраншови организации на производители, търговци и/или
преработватели на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури.
Основните проблеми, свързани с прилагането на регулаторни подходи,
основани на съвместно регулиране и саморегулиране се състоят в липсата на ясна
концептуална основа и съответните правнонормативни модели, както и в ограничените
практики за използване на тези механизми. Съществуващите нормативни практики са
свързани с прилагане на два подхода – директно (без условно) признаване на конкретни
саморегулаторни инструменти – ЗРТ, или определяне на процедура за признаване на
организации, които прилагат такива инструменти (ЗПООПЗПЕС, ЗРА и др.). Първият
подход по-скоро наподобява възлагането на публични функции и не е свързан с
конкретни контролни механизми от страна на държавата. Докато вторият подход
предвижда конкретна процедура, изисквания за признаване и съответните контролни
механизми.
Съвременните тенденции в прилагането на регулаторни подходи, основани на
съвместно регулиране и саморегулиране са базирани на ясни процедури за признаване
на организации, конкретните саморегулаторни инструменти, както и съответните
контролни механизми. Във всеки случай, държавата запазва правото си при установена
необходимост да оттегли признаването на определени организации и/или прилагани
саморегулаторни инструменти. В българския контекст, прилагането на тези
алтернативни регулаторни подходи следва да бъде осигурено с ясна правна и процедурна
рамка, която включва цялостния жизнен цикъл за планиране и прилагане на регулаторни
подходи, основани на съвместно регулиране и саморегулиране.
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4.

Практики на държави членки на Европейския съюз

Прегледът на практики за алтернативно регулиране в държави от ЕС обхваща
29 практики от 9 държави, включващи 11 области на регулиране, свързани с извършване
на икономически дейности и/или упражняване на определени (регулирани) професии.
Графика 3.

Изследвани практики на държави от ЕС, по области

Целта на прегледа на практики от държави – членки на ЕС е идентифициране
на приложими за българските условия алтернативни подходи за регулиране.
Разгледаните практики за възлагане на публични регулаторни функции на
правни субекти, които не са част от административната система, съвместно регулиране
и саморегулиране в държави от ЕС, показват висока степен на зависимост от
националната правна традиция и обществения контекст.

46

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", реализиран с
безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002

Графика 4.

Изследвани практики на държави от ЕС, по вид на регулацията

Възлагането на публични регулаторни функции на правни субекти, които не
са част от административната система, най-често е свързано с исторически установени
(най-често в началото на ХХ век) отношения и модели за регулиране на определени
стопански дейности и/или упражняването на конкретни професии. През последните 50
години тези практики са обект на периодично преосмисляне и трансформиране,
обусловени както от динамиката на икономическото развитие, така и от промените в
обществените отношения.
Правните походи за възлагане на публични регулаторни функции на правни
субекти, които не са част от административната система, са в пряка зависимост от
конституционното устройство на конкретната държава, определящо механизмите за
разпределение на управленските правомощия, както и от съответната правна традиция.
Установени са два основни подхода за възлагането на публични регулаторни
функции на правни субекти, които не са част от административната система:
→

създаване на публичноправни корпорации (организации) за изпълнение на
определени публични регулаторни функции;

→

възлагане на публични регулаторни функции на частноправни субекти
(организации).
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Създаването на публичноправни корпорации (организации) за изпълнение на
определени публични регулаторни функции е практика, пряко свързана
конституционната уредба на държавното устройство и признаването на право за
самоуправление на определени общности – професионални и/или икономически
(Франция – чл. 72 от Конституцията от 4 октомври 1958 г. 35; Нидерландия – чл. 134 от
Конституцията 36; чл. 86 и 87 от Основния закон за Федерална република Германия 37).
Възлагането на публични регулаторни функции на частноправни субекти
(организации) е практика, която най-често се свързва с правната възможност за
делегиране на определени публични функции на частноправни субекти (организации)
като такива възможности може са регламентирани на конституционно ниво (чл. 124 от
Финландската конституция 38 и чл. 145 от Конституцията на Република Словения 39) или
чрез закон или подзаконов нормативен акт (Франция 40, Нидерландия 41).
Разликите между двете форми за възлагане на публични регулаторни функции
се състоят в различните статути на организациите и начините за възлагане на
съответните функции. Статутът и дейността на публичноправните корпорации се
определя от публичното право и не се изисква съгласието на субектите, обект на
регулацията. При възлагането на публични регулаторни функции на частноправни
субекти като правило се изисква съгласие на съответния частноправен субект. И в двата
случая съответните регулации са задължителни за своите адресати. Независимо от
правните предпоставки и конкретните практики, възлагането на публични регулаторни
функции се осъществява под контрола на орган на изпълнителната власт (министър)
и/или на независим регулатор 42, които е делегирал съответните публични функции.
Осъществяването на публични функции от правни субекти, които не са част от
административната система е обект на преглед и от страна на върховния национален
одитен орган.

35

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194
https://maxius.nl/grondwet/artikel134
37 http://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html
38 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
39 https://www.us-rs.si/en/about-the-court/legal-basis/constitution/
40 Франция, член L. 821-1 от Търговския кодекс (Article L821-1, Code de commerce),
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7A9C60D152669AD590AD9DD81E56B24D.tplgfr28s_1?idSectio
nTA=LEGISCTA000032253388&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200312
41 Споразумения за упражняване на публични функции (convenanten), Решение на министър-председателя, министър
на общите въпроси от 21 януари 2003 г., № 03M448108 за определяне на указанията за споразумения (Regeling van de
Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 21 januari 2003, nr. 03M448108 tot vaststelling van de Aanwijzingen
voor convenanten, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2003-18-p9-SC38298.html
42 Франция, Висш съвет за аудиовизия [Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)
36
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Съвместното регулиране и саморегулирането се използват широко в
изследваните държави. Идентифицирани са както национални практики, така и такива,
които са проекция на модели, предвидени в правото на Европейския съюз. От
юридическа гледна точка, част от тези практики са свързани с различни форми на "меко
право" (soft law) – препоръки, насоки и др. чрез които публичните власти определят цели
на политиката, съответно обхвата на определени саморегулаторни инструменти. Найобщо тези инструменти се определят като спонтанни или наложени регулаторни
механизми по отношение на икономически и социални интереси или на икономически
отношения и търговски практики на различни икономически участници (заинтересовани
страни). Обикновено тези механизми са допълващи или допълнителни инструменти към
нормативните актовете, но могат и да регулират отношения, които не са обект на
самостоятелна законодателна регламентация.
Важна характеристика на подходите за съвместно регулиране и за
саморегулиране е ролята на публичните власти. При съвместното регулиране –
законодателството определя целите в определена област и възлага (или допуска
възлагането) тяхното постигане на страни ("неинституционални партньори" –
икономически оператори, социални партньори, неправителствени организации или
сдружения и др.), които са признати в съответната област. Докато саморегулирането е
доброволна инициатива на икономически оператори, социални партньори,
професионални сдружения или неправителствени организации, при която те приемат
помежду си и за тях самите общи правила, кодекси за добра практика, етични кодекси,
стандарти, споразумения и др. Инициативата за саморегулиране може да бъде спонтанна
или препоръчана от съответна институция.
Специфична форма на съвместно регулиране са практиките за сключване на
споразумения (convenanten) в Нидерландия 43 като форма на сътрудничество между
индустрията и правителството при работа за осъществяване на определени цели на
политиката, включваща както възможност за възлагане на публични функции, така и
различни форми на признаване на саморегулаторни инструменти. Сключването на

Нидерландия, Решение на министър-председателя, министър на общите въпроси от 21 януари 2003 г., №
03M448108 за определяне на указанията за споразумения (Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene
Zaken, van 21 januari 2003, nr. 03M448108 tot vaststelling van de Aanwijzingen voor convenanten,
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2003-18-p9-SC38298.html
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споразумения между държавата, представлявана от съответен министър, и частни правни
субекти се прилага и във френската 44 и словенската 45 правна практика.
Междинна форма на възлагане на публични регулаторни функции и
съвместно регулиране представляват практиките на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия, свързани със създаване на държавно-обществени
"корпоративни" регулаторни органи, чиито статут предвижда официално
представителство на определена категория заинтересовани страни. Дейността на тези
органи се подчинява на общите правила за държавната администрация, но самия орган
не е част от администрацията46.
Областите, в които се прилагат разгледаните алтернативни подходи за
регулиране, включват условията и реда за упражняване на определени професии и/или
за осъществяване на определени икономически дейности.
Графика 5.

Изследвани практики на държави от ЕС, според предмета и вида на
регулиране

Споразумения за партньорство между Органa за професионална регулация на рекламата [Autorité de Régulation
Professionnelle de la Publicité, ARPP] и публични органи: Висш съвет за аудиовизия [Conseil supérieur de l'audiovisuel,
CSA], Органа за финансовите пазари [l'Autorité des marchés financiers, AMF] и Регулаторния орган за онлайн игри
[l'Autorité de régulation des jeux en ligne, ARJEL]
45 Изпълнението на публични функции от Камарата на архитектурата и териториалното планиране [Zbornica za
arhitekturo in prostor Slovenije – ZAPS] по Закона за архитектурните и инженерните дейности [Zakon o arhitekturni in
inženirski dejavnosti (ZAID)] се осъществява чрез споразумение, чието неизпълнение е основание за оттегляне на
делегираните функции (чл. 51)
46 Великобритания, Съвет за регистрация на архитектите [Architects Registration Board, ARB], http://www.arb.org.uk/
44
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Регулирането на професии има дълга история и много форми от законовото
регулиране през съвместното регулиране до саморегулирането. Традиционна форма за
регулиране на определени професии е законовото делегиране на професионални
организации на контролни функции, свързани с достъп (навлизане в) до професията,
правото за използване на определени звания ("архитект", "адвокат" и др.), както и
прилагането на дисциплинарни мерки. Организационните форми за регулиране на
определени професии са изключително разнообразни и специфични за отделните
държави – от публичноправни организации, специално създадени по съответния ред, до
организации, регистрирани по частното право. Налице са и междинни форми за законово
регламентиране на организации, регистрирани по частното право и признаване на
хибриден статут – публичноправен за изпълнение на съответните делегирани публични
регулаторни функции и частноправен по отношение на останалата дейност на
организацията 47. Реализацията на различните форми за регулиране на определени
професии е свързано и с делегиране на право за приемането на правни актове, доколкото
правната система на съответната държава позволява това. В случаите, когато на
конституционно ниво не е предвидена възможност за делегиране на правото за издаване
на правни актове на други публични или частни организации, тези актове се утвърждават
и обнародват от отговорния министър.
В рамките на ЕС регламентирането на професиите е въпрос от
компетентността на държавите членки. Конкретният начин, по който държавите членки
регламентират дадена професия, зависи от редица фактори: обществената значимост на
конкретните цели от общ интерес, които трябва да бъдат защитени; ефективността на
различните административни и съдебни уредби в областта на надзора; икономическото
положение; относителното икономическо значение на сектора за въпросната държава и
силата на запазените интереси. Съчетанието на тези фактори са довели до приемането на
различни регулаторни модели. Според Европейската комисия "регламентирането
създава пречки пред функционирането на единния пазар и спъва потенциала за растеж и
създаване на работни места в икономиките в ЕС" 48. В този контекст е приетата през
2018 г. Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018
година относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране

47 Словения, Камара на архитектурата и териториалното планиране [Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije –
ZAPS],
48 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на Регионите относно препоръки за реформи при регламентирането на професионалните услуги,
COM/2016/0820 final
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на професии 49, която предвижда процедура за извършване на оценки на
пропорционалността преди въвеждането на нови или изменението на действащи
законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава
достъпът до или упражняването на регулирани професии, с цел да се гарантира
правилното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се осигурява високо
равнище на защита на потребителите. Съгласно чл. 13 от директивата, срокът за нейното
транспониране в националните правни системи е 30 юли 2020 г.
Основните цели на регулирането на определени професии са свързани със
здравето и безопасността, защитата на потребителите, които използват услугите,
предлагани от съответната професия, чрез предоставяне на информация и гарантиране
на качеството на предоставяните услуги, както и със защита на репутацията на самата
професия.
Алтернативните регулации, свързани с осъществяване на икономически
дейности включват:
→

законово делегиране на организации на определени икономически субекти на
функции, свързани с прилагане на определени технически и/или
професионални изисквания, и/или добри производствени практики за
осъществяване на съответната дейност, вписване в регистър и др. – законово
регулиране;

→

признаване на съществуващи саморегулаторни инструменти, свързани с
насърчаване на етичното поведение, продуктови стандарти и честната
търговия чрез съответен нормативен текст и процедура за признаване –
съвместно регулиране;

→

насърчаване на използването (създаването) на саморегулаторни
инструменти за постигане на определени обществени цели чрез съответен
нормативен текст или различни форми на "меко право" (soft law) – съвместно
регулиране или саморегулиране.

Основните разлики между възлагането на публични регулаторни функции и
съвместното регулиране се състоят: в степента на задължителност на конкретната
регулация; в субектите, администриращи регулациите; и отношенията между тях. При
възлагането на публични регулаторни функции е налице законово регулиране,

49

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj?locale=bg
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независимо от субектите и начина на администриране на регулацията, като в случаите,
когато регулацията се администрира от частноправни субекти, те следва да са изразили
своето съгласие за това. Съвместното регулиране и саморегулирането се
характеризират с доброволност на ангажимента за прилагане на съответните
саморегулаторни инструменти, независимо дали те подлежат на "утвърждаване" от
страна на публичен орган или не.
Организациите на бизнеса прилагат различни форми за саморегулиране,
демонстрирайки ангажираност към защитата на правата на потребителите (вкл.
възстановяване и замяна на дефектни стоки, администриране на механизми за жалби и
разрешаване на спорове), предоставяне на информация и осигуряване на други аспекти
на качеството. Динамиката на икономическото развитие определя широкото
разпространение на саморегулаторни инструменти, свързани с услугите на
информационното общество и новите технологии (рекламна индустрия,
разпространение на вредно или неподходящо съдържание в интернет, споделени услуги
и др.). Съвместното регулиране включва участие на публичните власти в
(само)регулаторната рамка. Тъй като това участие може да има много форми, понякога е
трудно да се направи ясно разграничение между саморегулирането и съвместното
регулиране. Например, може да има участие на публичните власти в разработването на
механизми за саморегулиране, без непременно да е налице официална законодателна
подкрепа за схемата. Като цяло се счита, че съвместното регулиране включва ясна
законодателна подкрепа на определени саморегулаторни инструменти, така че те да
бъдат правно обвързващи за субектите, които ги прилагат.
Съвместното регулиране и саморегулирането са спонтанни или наложени
регулаторни механизми на икономическите и социалните интереси или на отношенията
и търговските практики на различните икономически участници (заинтересовани
страни). Тези механизми трябва да се разглеждат като важни допълващи или
допълнителни инструменти на актовете със задължителен характер (hard law), но никога
като тяхна алтернатива освен ако не съществува подходящо правно основание в
"основополагащите нормативни текстове". Такова правно основание липсва както в
конституциите на държавите членки, така и в Договорите за ЕС. За да може тези
регулаторни инструменти да бъдат валидни и признати във всяка една правна система,
тяхната конфигурация и приложно поле следва да се определят от изрични разпоредби,
които са правно обвързващи и подлежат на изпълнение, като в същото време се зачита
естеството на тези инструменти и преди всичко доброволното съгласие на участващите
страни.
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Общите принципи, приложими както за съвместното регулиране, така и за
саморегулирането, независимо от секторите, в които се прилагат, и без да се засяга
определянето на специфични изисквания, включват:
→

съответствие с правото на ЕС и международното право, включително с
международните търговски споразумения;

→

ясно определени цели, които имат добавена стойност в полза на общия
интерес;

→

прозрачност и публичност;

→

представителност на участващите страни и предварителни консултации с
пряко заинтересованите страни;

→

надзор от страна на общностните и националните съдебни органи;

→

мониторинг на изпълнението съгласно предварително определени обективни
и надеждни критерии;

→

контрол и проследяване на прилагането чрез превантивни мерки или санкции
като гаранция за ефективността;

→

система от парични или други санкции (глоби);

→

възможност за периодично преразглеждане с оглед на променящите се
ситуации, закони и стремежи на участващите страни;

→

ясно определяне на източниците на финансиране.

Преценката за това дали да се предпочете форма на саморегулация или
съвместна регулация пред императивната законова регулация следва да е задълбочена и
комплексна. Както предупреждава Европейския парламент през 2010 г. в своя специална
резолюция относно по-доброто разработване на законите: "… да се избягва отказът от
приемане на необходимо законодателство и заместването му със саморегулиране,
съвместно регулиране или други мерки от незаконодателен характер; счита, че във
всички случаи следва да се анализират внимателно последствията от едно такова
решение, като се зачитат разпоредбите на Договорите и съответните роли на
отделните институции; Припомня същевременно, че актовете с незадължителна
юридическа сила следва да се прилагат с най-голямо внимание и на надлежно обоснована
база, без да накърняват правната сигурност и яснотата на действащото право и след
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консултация с Парламента, както се подчертава в неговата резолюция относно
преработеното Рамково споразумение". 50
Анализът на разгледаните практики показва значително разнообразие на
терминологията, формите и инструментите, които се прилагат в различните държави за
регламентиране на изследваните алтернативни регулаторни практики. Тези
обстоятелства силно затрудняват идентифицирането и цялостната оценка на
приложимостта на тези регулаторни практики. В тази връзка, съобразно спецификата на
българската правна система и съществуващите конституционни ограничения са
определени основни характеристики и принципи за прилагане на алтернативните
регулаторни практики, които могат/следва да бъдат отчитане при планиране и
използване на тези регулаторни подходи.
Като правило възлагането на публични регулаторни функции на субекти,
които не са част от административната система, може да бъде обективирано чрез
"явно делегиране на публични функции", съгласно конкретна рамкова нормативна
уредба (конституция или закон), така и чрез "неявно" определяне/възлагане на такива
функции без да е налице конкретно правно основание от по-висок порядък. Във всеки
случай възлагането на публични регулаторни функции на субекти, които не са част от
административната система е свързано с конкретна нормативна предпоставка (правно
основание) допускаща тази възможност, независимо дали адресат на делегирането е
специално създадена или съществуваща публичноправна организация, или организация,
създадена по частното право. Съответно реализацията на делегираните функции следва
да се осъществява под (общия) надзор на конституционен орган (на изпълнителната
власт). Статутът на прилагащите нормативни актове (когато такива са предвидени),
свързани с изпълнението на делегираните публични функции не следва да се различава
от аналогичните актове, приемани/издавани от конституционни органи (на
изпълнителната власт), т.е. те следва да бъдат публично оповестявани (обнародвани),
както и да подлежат на контрол, най-малко за законосъобразност. Регламентацията,
свързана с възлагането на публични регулаторни функции на субекти, които не са част
от административната система следва да съдържа конкретни изисквания по отношение
на финансирането и прозрачността на дейността, както и механизми за отчетност и

50 Резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2010 г. относно „по-доброто законотворчество“ – 15-ти
доклад на Европейската комисия относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност
съгласно член 9 от Протокола (2009/2142(INI)), https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0311+0+DOC+XML+V0//BG European Parliament Resolution of 9 September 2010 on
Better Lawmaking, P7_TA(2010)0311
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външен преглед от страна на върховния национален одитен орган. Важна характеристика
регулацията в тези случаи е предвиждането на възможност за оттегляне на делегираните
функции – реда и условията, както и последствията от това.
Анализът на практиките за съвместното регулиране показва, че те
представляват механизъм, който осигурява "правна връзка" между законодателството и
съществуващи или бъдещи механизми за саморегулиране. Въз основа на изследваните
практики, основани на съвместно регулиране, са изведени основните характеристики и
принципи за прилагане на този тип регулаторни подходи:
→

наличие на конкретна нормативна предпоставка (правно основание)
допускаща тази възможност;

→

критерии за признаване, съответно за оттегляне на признаването на
съответните саморегулаторни инструменти;

→

отговорен (компетентен) орган в съответната област на регулиране;

→

изисквания по отношение на финансирането и прозрачността на дейността;

→

механизми за отчетност и външен преглед.

Въз основа на направеният анализ на приложимостта на разгледаните
практики за алтернативно регулиране на държави членки на ЕС са определени три групи
практики, които могат да бъдат адаптирани в българските условия:
→

практики, предвидени в правото на ЕС – тези практики се основават на
съвместно регулиране и могат относително лесно да бъдат адаптирани, тъй
като се основават на правна регламентация на ЕС, която има приоритет или
подлежи на въвеждане в националното право;
В тази група са практиките, свързани с осъществяване на икономически
дейности в областта на селско стопанство и рибарството (обща
селскостопанска политика, обща политика в областта на рибарството), както
и дейностите в областта на медиите и новите технологии.

→

практики, свързани с регулирани професии – практиките от тази група
включват както възлагане на публични регулаторни функции на субекти,
които не са част от административната система, така и подходи за
съвместно регулиране, които са базирани на съвременните тенденции за
облекчаване на регулациите, свързани с определени професии;
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Практиките от тази група, които включват възлагане на публични регулаторни
функции на субекти, които не са част от административната система, са
приложими при регулиране на определени професии, чийто статут е защитен
от конституцията или закона. В България само за адвокатурата
Конституцията е определила специален статут, включващ право на
самоуправление.
Практиките от тази група, които включват съвместното регулиране на
определени професии могат да имат по-широко приложение, тъй като
съгласно тълкувателно Решение № 10 от 6.10.1994 г. на КС на РБ 51 със закон
при спазване на принципа за доброволност на сдружения може да бъде
възложено изпълнението на определени държавни функции, свързани в
частност и със съвместно регулиране на определена професия. Тези практики
са приложими и за извършване на определени икономически дейности (спорт,
култура, туризъм и др.).
→

практики, които имат изразен положителен ефект за повишаване на
обществената ангажираност на бизнеса – тези практики нямат пряк аналог в
българската правна практика, но биха могли да бъдат база за развитие на
механизмите за алтернативно регулиране.
В тази група са включени два вида практики:

51

−

обща регламентация на процедура за сключване на споразумения като
форма на сътрудничество между индустрията и правителството за
осъществяване на определени цели на политиката, включваща както
възможност за възлагане на публични функции, така и различни форми
на признаване на саморегулаторни инструменти.

−

създаване държавно-обществени органи, формирани най-често чрез
паритетно представителство.

конституционно дело № 4 от 1994 г., обн. ДВ, бр. 87 от 1994 г.
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Въз основа на установените характеристики на изследваните практики от държави членски на ЕС са изведени следните
приложими за България модели за прилагане на алтернативни регулаторни подходи – таблица 1.
Таблица 3.

Модели за прилагане на алтернативни регулаторни подходи

Модел

Тип
регулация

Основни характеристики

Област на регулиране

Междубраншови
споразумения в
областта на селското
стопанство

съвместно
регулиране

Нормативно регламентирана процедура за одобрение
от страна на отговорен министър или министри на
междубраншови споразумения в областта на селското
стопанство.

икономически дейности – селско
стопанство (обща
селскостопанска политика, обща
политика в областта на
рибарството)

Споразумения за
признаване на
саморегулаторни
инструменти

съвместно
регулиране

Нормативно регламентирана процедура за одобрение
на саморегулаторни инструменти

икономически дейности – медии,
нови технологии

Споразумения

съвместно
регулиране

професии

възлагане на
публични
функции

Споразуменията се използват в следните случаи:
–

като временен инструмент преди приемане на
закон;

–

като допълнение на закон за постигане на повисоки стандарти; и

–

като алтернатива на законодателство.
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Модел

Тип
регулация

Основни характеристики

Област на регулиране

Създаване на
държавно-обществен
орган

законова
регулация

Създаване на държавно-обществен орган, формиран
най-често чрез паритетно представителство – равен
брой представители, определени от правителството и
същия брой представители на регулираната професия
(или определена категория заинтересовани страни)

професии
икономически дейности

Не се налага задължително членство.
Създаване на
публичноправни
корпорации

законова
регулация

Създаване на публичноправни корпорации на
представители на регулираната професия.
Обикновено предвижда задължително членство.
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5.

Определение на проблемите

Основните проблеми, които се разглеждат в настоящата оценка на
въздействието, са свързани с констатацията, че прилагането на алтернативни
регулаторни подходи се осъществява, по-скоро като ad hoc практики, които:
→

не се основават на обща нормативна основа, налице са ниско ниво на
прозрачност и отчетност, както почти пълна липса на контрол от страна на
официалните публични институции;

→

създават квази-регулации за осъществяване на икономически дейности, и/или
за признаването и/или упражняването на конкретни професии, които могат да
бъдат предпоставка за потенциално вредни търговски практики.
Най-общо констатираните проблеми могат да бъдат обобщени в три групи:
−

правно-институционални проблеми;

−

организационно-функционални проблеми;

−

рискове за пазарната среда и конкуренцията.

Правно-институционалните проблеми са свързани със следните дефицити:
→

по отношение на възлагането на публични регулаторни функции на правни
субекти, които не са част от административната система:
−

неясноти по отношение на нормативно регламентираните статути на
публичноправните организации, които се създават със закон,
включително по отношение на приложимостта на общите разпоредби,
свързани с регулирането на стопанската дейност;

−

фрагментирана уредба по отношение на финансирането на
публичноправните организации, създадени със закон, на които са
възложени публични регулаторни функции, включително по отношение
на определянето и събирането на съответните такси (наричани вноски);

−

недостатъчно обосновано въвеждане на ограничения на основни права
като регламентиране на задължения за задължително членство на
определени категории лица в публичноправните организации,
създадени със закон, на които са възложени публични регулаторни
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функции; географски бариери за извършване на дейност/упражняване
на професия и др.;
−

липсата на официален контрол от страна на държавата по отношение на
публичноправните организации, създадени със закон, на които са
възложени публични регулаторни функции.

Основен проблем при създаването на публичноправни субекти, е свързан
със значително дистанциране на държавата от дейността на тези организации,
изразяващо се в почти пълната липса на съответстващи контролни
механизми.
Аналогично е положението при възлагането на публични функции на
частноправни субекти, често това са организации, които са определили
своята дейност в частна полза и следователно, за тяхната дейност не се
прилагат правилата за публичност, определени в ЗЮЛНЦ. Техниките за
прилагане на този регулаторен подход не отразяват по безспорен начин как е
спазено изискването на КС, "да е налице демократично взето решение от
върховния представителен орган на сдружението (обикновено общото му
събрание) за поемане на възлаганите държавни функции".
→

по отношение на съвместното регулиране и саморегулирането:
−

липсва ясна концептуална основа и съответните нормативни модели за
легализиране на регулаторни подходи, основани на съвместно
регулиране, включително за прилагане на различни форми на "меко
право" (soft law) – препоръки, насоки и др. чрез които публичните
власти могат да определят цели на политиката, съответно обхвата на
определени саморегулаторни инструменти;

−

нормативните практики, свързани с директно (безусловно) признаване
на конкретни саморегулаторни инструменти чрез закон, често не
предвиждат възможност за каквато и да е намеса от страна на
съответните държавни органи.

Съвременните тенденции в прилагането на регулаторни подходи, основани на
съвместно регулиране и саморегулиране са базирани на ясни процедури за
признаване на организации, конкретните саморегулаторни инструменти,
както и съответните контролни механизми. Във всеки случай, държавата
запазва правото си при установена необходимост да оттегли признаването на
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определени организации и/или прилагани саморегулаторни инструменти. В
българския контекст, прилагането на тези алтернативни регулаторни подходи
следва да бъде осигурено с ясна правна и процедурна рамка, която включва
цялостния жизнен цикъл за планиране и прилагане на регулаторни подходи,
основани на съвместно регулиране и саморегулиране.
Установените организационно-функционални проблеми включват:
→

→

по отношение на възлагането на публични регулаторни функции на правни
субекти, които не са част от административната система:
−

неефективни вътрешни процедури, увеличаващи административната
тежест за регулираните субекти, включително прилагане на
непредвидени в съответния закон изисквания и/или плащания;

−

лисва хармонизиран подход по отношение на информационното
осигуряване на възложените публични регулаторни функции;

−

липсващи или неясни механизми за взаимодействие между държавните
институции и организациите, на които са възложени публични
регулаторни функции;

−

ниски нива на прозрачност и липсващи механизми за публична
отчетност, по отношение на изпълнението на възложени публични
регулаторни функции.

по отношение на съвместното регулиране и саморегулирането:
−

налице е недостатъчна информация за вътрешните процедури и на
механизмите за тяхното прилагане;

−

недостатъчна прозрачност и публична отчетност на ефективността на
прилаганите саморегулаторни инструменти.

Установените рискове за пазарната среда и конкуренцията са свързани с
наличие на предпоставки за:
→

ограничаване на броят или кръгът от участници на пазара;

→

ограничаване на възможностите за конкуренция, включително чрез
ограничения за навлизане или излизане от пазара, регулиране на цени и др.;
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→

намаляване на стимулите за икономическите оператори да се конкурират
активно;

→

ограничаване на изборът и информацията за потребителите.

По отношение на регулаторната среда установените проблеми могат да
генерират потенциално вредни търговски практики и липса на ефективни
механизми за защита, както други икономически субекти, така и за потребителите.
Липсата на системен подход за прилагане на разглежданите алтернативни регулаторни
подходи може да увеличи рисковете за ефективното функционирането на пазарните
механизми и регулациите, както и намаляване на доверието на потребителите.
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Графика 6.

Дърво на проблемите

РЕГУЛАТОРНА СРЕДА И
ПАЗАРНА ДИНАМИКА

РЕГУЛИРАНИ
ПРОФЕСИИ

ИКОНОМИЧЕСКИ
ДЕЙНОСТИ

Трансформация на
икономиката

Нови технологии и
начини за
производство
Нови бизнес модели и
организация на работа
Поява на нови
професии
Променящо се
поведение на
потребителите
Повишаване на социалната и
корпоративната отговорност
на бизнеса

Стремеж към запазване на
статуквото и/или получаване
на привилегии

ПРОБЛЕМИ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Неясни (специални) статути и
организационни форми

НОРМАТИВНИ И
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
ДЕФИЦИТИ

ad hoc решения

Небалансирано разпределение на
регулаторни правомощия

Правна несигурност и
ограничения при прилагане
на европейското право

Субективност при прилагане на
регулациите

Компрометиране на
основни принципи и права

Липса на оценка за съответствие с
целите на политиката

НЕЕФЕКТИВЕН
КОНТРОЛ И
МОНИТОРИНГ

Ограничени средства за
правна защита

ЛИПСА НА ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Задължително членство

ОРГАНИЧЕНИЯ НА
ОСНОВНИ ПРАВА

Увеличаване на разходите за
администриране на
регулациите
Неетични и/или
незаконосъобразни практики

Ограничаване броя на
участниците на пазара

Намаляване на
конкуренцията

Ценово регулиране, вкл. определяне на
фиксирани или минимални цени
Намаляване на стимулите за
ефективна конкуренция
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Ерозиране на общественото
доверие

Географски бариери за извършване на
дейност/упражняване на професия
Ограничаване на възможностите за
избор от страна на потребителите

НАРУШАВАНЕ НА
КОНКУРЕНЦИЯТА

Остарели / несъответстващи
регулаторни практики

Намален потенциал за
иновации и
адаптация към промените
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IV.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

1.

Идентифициране на основните групи заинтересовани страни
В заданието на проекта са определени две основни категории целеви групи:
→

структурите на централната и териториалната администрация;

→

структурите на гражданското общество.

Определянето на заинтересованите страни са взети предвид действащите
нормативни положения в изследваните сектори. Прегледът на съществуващите практики
за прилагане на алтернативни регулаторни подходи показва, че приемането на
концепцията ще засегне и/или ще има влияние за статутите и функционирането на
следните категории субекти:
→

административни структури (органи), които разработват, прилагат и/или
контролират прилагането на алтернативни подходи за регулиране;

→

публичноправни организации, които са създадени с нормативен акт и имат
правомощия, свързани с разработване и/или прилагане, и/или контрол по
прилагането на регулаторни режими;

→

частноправни организации [1], които изпълняват публични регулаторни
функции, съгласно разпоредбите на нормативен акт;

→

физически и юридически лица, чиято професия и/или дейност е обект на
регулаторни режими, които се администрират от публичноправни
организации, създадени с нормативен акт или от частноправни организации,
на които с нормативен акт са възложени публични регулаторни функции;

→

частноправни организации [2], които изразяват интересите на своите
членове в изследваните области, без да имат законово регламентирани
функции във връзка с регулирането в съответната област;

→

експерти от гражданския и академичния сектор, с компетентност по
отношение на регулаторната рамка в изследваните области;

→

други заинтересовани страни – потребители на услуги и/или продукти,
чието предоставяне и/или производство, и/или търговия е обект на
алтернативни подходи за регулиране; както и широката общественост.
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Постигането на целите на концепцията е свързано както с държавните
институции, отговорни за регулирането в съответните области, така и широк кръг
заинтересовани страни – преки или косвени адресати на алтернативните регулаторни
подходи, които са или могат да бъдат засегнати от предложената концепция.
2.

Характеристики на заинтересованите страни
→

Административни структури

В тази група са включени административните структури (органи), които
разработват, прилагат и/или контролират прилагането на алтернативни подходи за
регулиране. Групата включва Народното събрание като законодателен орган,
Министерският съвет като висш колегиален орган на изпълнителната власт, съответно
министрите, съобразно техните специални правомощия, както и съответните
административни структури. Във връзка предлаганите в концепцията мерки специфична
роля за прилагането на алтернативни подходи за регулиране имат и делегирани
(регулаторни) органи.
→

Публичноправни организации

Тази група включва съществуващите публичноправни организации,
създадени и/или чиято дейност е регламентирана в нормативен акт и имат правомощия,
свързани с разработване и/или прилагане, и/или контрол по прилагането на регулаторни
режими.
→

Частноправни организации [1]

В тази група са включени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които
изпълняват публични регулаторни функции, съгласно разпоредбите на нормативен акт.
→

Физически и юридически лица

Включва лица, чиято професия и/или дейност е обект на регулаторни режими,
които се администрират от публичноправни организации, създадени с нормативен акт
или от частноправни организации, на които с нормативен акт са възложени публични
регулаторни функции.
Тези група е разделена на три подгрупи:
−

физически лица, чиято професия е обект на регулация;

−

МСП, обект на регулация;

−

големи предприятия, обект на регулация.
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→

Национално представителни работодателски организации

Национално представителните организации на работодатели попадат в кръга
от заинтересовани страни, поради тяхната роля в социалния диалог, както и защото тези
организации обединяват професионални, браншови и други организации на
икономически субекти. Критериите за национална представителност, които са посочени
в Кодекса на труда. Очаква се национално представителните организации на
работодателите да вземат активно участие в обсъждането на законопроекта чрез даване
на добре аргументирана обратна връзка.
→

Частноправни организации [2]

В тази група са включени професионални, браншови и други организации,
регистрирани по ЗЮЛНЦ, които изразяват интересите на своите членове в изследваните
области, без да имат законово регламентирани функции във връзка с регулирането в
съответната област.
→

Експерти

Експерти от гражданския и академичния сектор, с компетентност по
отношение на регулаторната рамка в изследваните области.
→

Други заинтересовани страни

Потребители на услуги и/или продукти, чието предоставяне и/или
производство, и/или търговия е обект на алтернативни подходи за регулиране; както и
широката общественост.
Първоначален списък на заинтересованите страни по сектори е представен в
приложение.
В таблицата по-долу са систематизирани заинтересованите страни. За всяка
заинтересована страна е направена оценка за нейния интерес и влияние в процеса на
обсъждане на проекта на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за
регулиране на основни икономически сектори.
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Таблица 4.

Анализ на заинтересованите страни от публичния сектор

Заинтересована страна

Интерес

Влияние

Народно събрание

среден

голямо

Министерски съвет

силен

голямо

Министерства

силен

голямо

делегирани (регулаторни) органи

среден

средно

Публичноправни организации

силен

средно

Таблица 5.

Анализ на заинтересованите страни от частния сектор

Заинтересована страна

Интерес

Влияние

Национално представителни
работодателски организации

силен

голямо

частноправни организации [1],
които изпълняват публични
регулаторни функции,

силен

средно

представители на регулирани
професии

силен

средно

МСП, обект на регулация

среден

малко

Големи предприятия, обект на
регулация

силен

голямо

частноправни организации [2],
които изразяват интересите на
своите членове

силен

средно

експерти

среден

голямо

потребители

слаб

малко

На графиката е представена карта на и заинтересованите страни от частния
сектор като размера на кръгът показва капацитетът на съответната страна за изразяване
на обща (консолидирана) позиция по предмета на консултацията.
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Графика 7.

Карта на заинтересованите страни

малко –––––––––– влияние –––––––––– голямо

национално признати
организации на
работодатели

големи предприятия,
обект на регулация

експерти
публичноправни
организации
частноправни организации [1],
които изпълняват публични
регулаторни функции

МСП, обект на регулация

частноправни организации [2],
които изразяват интересите на
своите членове
представители на
регулирани професии

потребители

малък –––––––––––––––––––––––––––––– интерес –––––––––––––––––––––––––––––– голям
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V.

РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЯ

1.

Обхват и характеристики на използваните методи

Методологическият подход за изпълнението на задачата включва следните
ключови аналитични етапи:
→

идентифициране на проблемите, свързани с текущата практика за
възлагане (прехвърляне) на публични функции на правни субекти, които
не са част от административната система;

→

определяне на целите – дефиниране на основните направления за
подобрения;

→

формулиране и оценка на вариантите за подобряване на регулаторната
среда чрез използване на алтернативни методи за регулиране:
извеждане

на

основните

•

описание на вариантите –
характеристики на всеки вариант;

•

анализ на потенциалните въздействия – изследване на правните,
институционалните, икономическите, социалните и др.
въздействия на всеки от предлаганите варианти;

•

сравняване на вариантите – изготвяне на мултикритериен анализ,
показващ в сравнителен план ефектите на всеки от разработените
варианти.

Изготвени са четири варианта на подходи за подобряване на регулаторната
среда чрез намаляване на административната тежест за икономическите оператори чрез
използването на алтернативни методи за регулиране. Настоящото състояние е
представено като изходен (нулев) вариант.
Подходът за извършване на оценка на въздействието на вариантите за
подобряване на регулаторната среда чрез използването на алтернативни методи за
регулиране се базира на специфичните характеристики на установените практики за
възлагане (прехвърляне) на публични функции на правни субекти, които не са част от
административната система. В тази връзка е направен качествен анализ, осигуряващ
възможност за сравнение на различните варианти, направена е и оценка на правните,
институционалните, икономическите и социалните въздействия, както и въздействието
на прозрачността и отчетността на правните субекти, върху които са прехвърлени
публични регулаторни функции.
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ОБЛАСТ НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Правна и
институционална
среда

–

утвърждаване на принципа за върховенство на закона;

–

утвърждаване на принципите за субсидиарност и
пропорционалност;

–

ефективно делегиране на управленски правомощия,
свързани с администриране на регулаторни режими; ()

–

прилагане на съществуващи международни стандарти
или общи регулаторни подходи;

–

по-голяма приложимост на европейски практики

–

засилване на капацитета на опредения компетентен
орган по осъществяване на общ надзор в регулирания
сектор;

–

оптимизация използването на инструментите за
съвместно регулиране;

–

принос на регулирането за постигане целите на
политиката;

–

подобряване капацитета за взаимодействие на
заинтересованите страни в обществена полза;

–

развитие на капацитет за анализ на пазарната динамика.

–

по-ефективна реализация на правата на гражданите на
свободния пазар;

–

гарантиране на равнопоставен достъп за извършване на
дейност/ упражняване на професия;

–

разширяване възможностите за избор на потребителите

–

ограничаване изискванията за задължително членство
за упражняване на дейност и/или професия;

–

ангажиране на заинтересованите страни в процеса на
регулиране.

–

облекчаване на свободното движение на стоки, услуги,
капитали и хора и функционирането на пазарите;

–

подобряване конкурентната среда;

Функционален
капацитет

Социална среда

Икономическа
среда
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ОБЛАСТ НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Прозрачност и
отчетност

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
–

намаляване на търговските/техническите бариери пред
бизнеса;

–

увеличаване на трансграничните инвестиционни
потоци;

–

намаляване на административните разходи за бизнеса.

–

повишаване доверието на общество в инструментите за
съвместно регулиране;

–

повишаване доверието за регулаторната дейност;

–

повишаване възможностите за граждански контрол;

–

повишаване ефикасността на разходите;

–

по-висока информираност на обществото.

Използваните критерии за оценка на институционалните, икономическите и
социалните въздействия на идентифицираните варианти за усъвършенстване
регулаторната среда по:
→

приложимост – съответствие на съответния вариант по отношение на
актуалните цели за развитие на администрацията;

→

ефективността – степен, в която съответният вариант осигурява
постигането на целите за ефективност на централната администрация,
включително по отношение административната съгласуваност;

→

ефикасността – определя размера на необходимите ресурси за
прилагането на съответния вариант;

→

устойчивост – определя потенциала за устойчивост на очакваните от
интервенциите резултати.

Анализираните варианти използване на алтернативни методи за регулиране
чрез възлагане (прехвърляне) на публични функции на правни субекти, които не са част
от административната система отчитат официалните правителствени политики,
актуалните условия и предизвикателства пред страната, както и световните тенденции в
развитието на публичните институции.
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2.

Цели на политиката

Общата цел на регулаторната политика е насърчаване на устойчивия
икономически растеж в България и подобряване на регулаторната среда чрез
намаляване на административната тежест за икономическите оператори и
повишаване на тяхната социална ангажираност.
Постигането на общата цел на Концепцията включва изпълнението на
следните конкретни цели:
→

цел 1: Определяне на обща рамка за ефективно прилагане на
алтернативни регулаторни подходи като:
•

възлагане на публични регулаторни функции на правни субекти,
които не са част от административната система;

•

съвместно регулиране; и

•

саморегулиране.

→

цел 2: Актуализиране на съществуващи практики за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи;

→

цел 3: Усъвършенстване на функционирането на регулаторните органи
чрез прилагане на гъвкави форми за оперативно прилагане на
съответните регулации, основани на съвместно регулиране и/или на
саморегулиране;

→

цел 4: Въвеждане на практики за оценка на възможностите за прилагане
на алтернативни регулаторни подходи при предварителната оценка на
въздействието на регулациите;

→

цел 5: Активно включване на обществото и заинтересованите страни.

Определената рамка на целите се основава на Стратегията за развитие на
държавната администрация 2014-2020, както и на Визия, цели и приоритети на
Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 52 и адресира установените
проблеми, свързани с прилагането на алтернативни регулаторни подходи.

52

одобрени с РМС № 33 от 20 януари 2020 г., https://www.minfin.bg/bg/1394
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Постигането на определените цели се планира в два времеви етапа:
→

краткосрочен – 2020 – 2022 г. – формиране на общо разбиране за същността
и ползите от прилагането на алтернативни регулаторни подходи, както и
включване на процедура за оценка за техния ефект при предварителната
оценка на въздействието на регулациите;

→

средносрочен – 2023 – 2027 г. – рамково нормативно регламентиране на
възможностите прилагане на алтернативни регулаторни подходи.

Мерките за изпълнение на концепцията на всеки етап предвиждат принос за
постигане на всяка от определените цели.
3.

Основни варианти на действие

Разработените варианти за действие са фокусирани върху различни подходи
за постигане на определените цели и са базирани на проучването на практики за
съвместно регулиране и саморегулиране в държави от ЕС, проучването на съществуващи
практики и идентифициране на възможности за съвместно регулиране или
саморегулиране на икономически сектори в България, както и на предложената
Концепцията за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни
икономически сектори. Идентифицирани са четири основни варианта на подходи за
подобряване организационната съгласуваност в централната администрация:
→

вариант 0 – базов сценарий – запазване на статуквото (базов
сценарий);

→

вариант 1 – методологически (ненормативен) подход – предвижда
въвеждане и прилагане на "Стандарти за прилагане на алтернативни
регулаторни подходи", които определят методическата рамка и
изискванията към действията, свързани с разработване на нормативни и
други актове, които предвиждат прилагане на алтернативни
регулаторни подходи – възлагане на публични регулаторни функции на
правни субекти, които не са част от административната система или
подходи за съвместно регулиране, включително за признаване на
съществуващи саморегулаторни практики.

→

вариант 2 – законодателен подход – включва законодателно
дефиниране на правните институти "възлагане на публични
регулаторни функции на правни субекти, които не са част от
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административната
система",
"съвместно
регулиране"
и
"саморегулиране", както и условията, формите и процедурите, при
които те могат да се използват.

4.

→

вариант 3 – законодателен подход – определяне на обща правна рамка
(закон) за признаване на професионални, браншови и други
организации, които могат да участват в процесите по алтернативно
регулиране на извършването на икономически дейности.

→

вариант 4 – ненормативен подход насърчаване на междуфирменото
сътрудничество, задълбочаване на стандартизацията и разширяване на
корпоративната социална отговорност като основа за създаване на
условия за въвеждане и прилагане на практики за "съвместно
регулиране" на секторно ниво.

Описание и оценка на вариантите
4.1.

Вариант 0 – базов сценарий

При базовия сценарий се запазва текущият модел, не се планират
методически и/или организационни промени в прилагането му. Всички заключения,
силни и слаби страни, изведени в проучването на съществуващи практики и
идентифициране на възможности за съвместно регулиране или саморегулиране на
икономически сектори в България са валидни. Този вариант не дава положителна
тенденция по отношение на регулирането.
Вариант 0 няма потенциал за изпълнение на поставените цели за регулаторна
реформа.
Липсват предпоставки за постигане на видими резултати, това в средносрочен план е
възможно да има обратен ефект и да увеличи несъгласуваността на регулаторната
рамка, както и увеличаване на правната несигурност, регулаторната тежест,
потенциално вредни търговски практики и ограничаване на конкуренцията.
Осъществяването на Вариант 0 не е свързан с увеличаване или намаляване на
ресурсите.
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4.2.

Вариант 1 – методологически подход

Вариант 1 – методологически (ненормативен) подход – предвижда
въвеждане и прилагане на разработените "Стандарти за прилагане на алтернативни
регулаторни подходи", които определят методическата рамка и изискванията към
действията, свързани с разработване на нормативни и други актове, които предвиждат
прилагане на алтернативни регулаторни подходи – възлагане на публични регулаторни
функции на правни субекти, които не са част от административната система или подходи
за съвместно регулиране, включително за признаване на съществуващи саморегулаторни
практики.
Инструментите, чрез които се реализират съвместното регулиране и
саморегулирането, включват разработване и прилагане на кодекси за добра практика,
етични кодекси, споразумения, стандарти, ангажименти за информиране на
потребителите и др., чието приемане и прилагане е доброволно, но в определени случаи
подлежи на признаване от страна на компетентен орган, както и на периодична оценка
за съответствие с определените цели, включително с правилата на конкуренцията.
Вариант 1 предвижда въвеждането на набор от стандартизирани правила за
планиране и прилагане на инициативи, основани на съвместно регулиране са базирани
на Принципите за по-добро саморегулиране и съвместно регулиране 53 на Европейската
комисия. Използването на стандартите е работеща добра практика в редица държави и
представлява незадължителен процес за създаване на разпоредби, като несъмнено е
елемент на нова култура в администрацията.
Стандартите за прилагане на алтернативни регулаторни подходи
определят методическата рамка и изискванията към действията, свързани с разработване
на нормативни и други актове, които предвиждат прилагане на:
→

регулаторни подходи, чието администриране е възложено на:
•

публичноправни организации, създадени със законодателен акт;

•

или може да бъде възложено на частноправни субекти –
нестопански организации по смисъла на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

53

Principles for better self- and co-regulation, 2015: https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digitalagenda/files/CoP%20-%20Principles%20for%20better%20self-%20and%20co-regulation.pdf
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→

подходи за съвместно регулиране, включително за признаване на
съществуващи саморегулаторни практики.

Прилагането на стандартите е съобразено приложимата нормативна уредба,
свързана с разработването на нормативни актове и предвидените в нея процедури,
включително с Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието (НОМИОВ) и др.
Целите на прилагането на стандартите са:

→

определяне общи процедури, свързани с възлагане на публични
регулаторни функции на организации, които не са част от
административната система на Република България, гарантиращи
публичност, ефективност и ефикасност при изпълнението на тези
функции;

→

насърчаване на обществената отговорност и активно ангажиране на
икономически оператори и техни организации при защитата и
гарантиране на обществените интереси за постигане на конкретни
обществени цели.

В рамките на стандартите са отчетени всички стъпки на нормотворческия
процес и са въведени стъпки за отчитане на обществения интерес при всяка една от тях.
Таблица 6.

Въздействие на Вариант 1

описание:
Вариант 1 – предвижда въвеждане и прилагане на "Стандарти за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи", които определят методическата рамка и
изискванията към действията, свързани с разработване на нормативни и други
актове, които предвиждат прилагане на алтернативни регулаторни подходи –
възлагане на публични регулаторни функции на правни субекти, които не са част от
административната система или подходи за съвместно регулиране, включително за
признаване на съществуващи саморегулаторни практики. Стандартите са базирани на
Принципите за по-добро саморегулиране и съвместно регулиране 54 на Европейската
комисия.

54

Principles for better self- and co-regulation, 2015: https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digitalagenda/files/CoP%20-%20Principles%20for%20better%20self-%20and%20co-regulation.pdf
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Прилагането на Стандартите е съобразено приложимата нормативна уредба, свързана
с разработването на нормативни актове и предвидените в нея процедури,
включително Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Закона за нормативните
актове (ЗНА), Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), Наредбата за
обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието (НОМИОВ) и др.
Прилагането на Стандартите е доброволно и е част от новата култура в
администрацията. По тази причина Вариант 1 може да се очаква постепенна (бавна)
промяна в намаляването на отклоненията от текущия регулаторен модел на
централната администрация
очаквано въздействие:
Правна и
–
институционална –
среда
–

правна рамка – без промяна;
институционална рамка – без законодателна промяна
утвърждаване на принципа за върховенство на закона –
стандартите са съобразени приложимата нормативна
уредба Вариант 1 допринася за върховенството на закона.
Стандартите, предвиждат възлагането на публични
регулаторни функции върху частноправни субекти може да
става само със закон. Единствено Народното събрание
може да прави преценка допустимо и обществено
оправдано ли е такова възлагане – малка положителна
промяна.

–

утвърждаване на принципите за субсидиарност и
пропорционалност – въвежда като неотменна стъпка от
процеса проверката за субсидиарност и пропорционалност
– положителна промяна.

–

ефективно делегиране на управленски правомощия,
свързани с администриране на регулаторни режими –
въвежда принципи и процедури за проверка –
положителна промяна;

–

прилагане на съществуващи международни стандарти
или общи регулаторни подходи – самите стандарти са
базирани на такива практики и в този смисъл са
положителна промяна.
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–

по-голяма приложимост на европейски практики –
създават условия за пряка приложимост на европейски
практики – положителна промяна

Вариант 1 допринася съществено за създаването и
разпространението на нова административна култура, както и за
утвърждаване на принципите на субсидиарност и
пропорционалност. Ограниченията в положителната оценка
произлизат от факултативния характер на Стандартите.
Функционален
капацитет

Социална среда

–

засилване на капацитета на опредения компетентен орган
по осъществяване на общ надзор в регулирания сектор –
администрацията на всеки орган, който прилага
стандартите ще развие функционален капацитет за общ
надзор в регулирания сектор, ограничен от доброволния
характер на документа – положително въздействие.

–

оптимизация използването на инструментите за съвместно
регулиране – положително въздействие;

–

принос на регулирането за постигане целите на политиката
– положително въздействие;

–

подобряване капацитета за взаимодействие на
заинтересованите страни в обществена полза –
положително въздействие;

–

развитие на капацитет за анализ на пазарната динамика;

–

ограничено въздействие за развитието на функционалния
капацитет на администрацията за анализ на пазарната
динамика.

–

положително въздействие за по-ефективна реализация на
правата на гражданите на свободния пазар, дължащо се на
въвеждане на контролни механизми;

–

положително въздействие гарантиране на равнопоставен
достъп за извършване на дейност/ упражняване на
професия поради избора на пропорционални мерки за
регулиране;

–

силно положително въздействие – разширяване
възможностите за избор на потребителите, поради
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ограничаване на практиките, нарушаващи конкуренцията и
пазара;

Икономическа
среда

Прозрачност и
отчетност

–

положително въздействие за ограничаване изискванията
за задължително членство за упражняване на дейност
и/или професия;

–

положително въздействие ангажиране на
заинтересованите страни в процеса на регулиране.

–

положително въздействие облекчаване на свободното
движение на стоки, услуги, капитали и хора и
функционирането на пазарите, поради прилагането на
стандарти по планирането и прилагането на регулаторни
мерки, контролирани от държавата;

–

положително въздействие подобряване конкурентната
среда;

–

положително въздействие намаляване на
търговските/техническите бариери пред бизнеса;

–

положително въздействие увеличаване на
трансграничните инвестиционни потоци;

–

положително въздействие намаляване на
административните разходи за бизнеса.

–

силно положително въздействие за повишаване
доверието на общество в инструментите за съвместно
регулиране, дължащо се на въведените със стандартите
изисквания за прозрачност и отчетност пред обществото;

–

силно положително въздействие за повишаване
доверието за регулаторната дейност, поради
удовлетворяване на изискванията за прозрачност и
отчетност за регулаторните мерки;

–

положително въздействие за повишаване възможностите
за граждански контрол;

–

положително въздействие за повишаване ефикасността
на разходите;
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–

положително въздействие за по-висока информираност
на обществото поради въведените принципи за
прозрачност.

принос към определените цели
СЦ-1 – Определяне на обща рамка за ефективно прилагане на алтернативни
регулаторни подходи като:
−

възлагане на публични регулаторни функции на правни субекти, които не
са част от административната система;

−

съвместно регулиране; и

−

саморегулиране.



СЦ-2 –подобряване на общата рамка и съществуващите практики за прилагане
на алтернативни регулаторни подходи;



СЦ-3 – усъвършенстване на функционирането на регулаторните органи чрез
прилагане на гъвкави форми за оперативно прилагане на съответните
регулации, основани на съвместно регулиране и/или на саморегулиране



СЦ-4 – въвеждане на практики за оценка на възможностите за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи при предварителната оценка на
въздействието на регулациите



СЦ-5 – Активно включване на обществото и заинтересованите страни



оценка
Осъществяването на Вариант 1 има значителен потенциал за постигане на
поставените цели на регулаторната реформа, тъй като осигурява обща методическа
рамка за прилагане на разглежданите алтернативни регулаторни подходи, както и за
въвеждане на оценка на възможностите за прилагане на алтернативни форми на
регулиране при разработване на нормативни актове. Осигурява се изграждане на
капацитет за прилагане на алтернативни регулаторни подходи, както и за
актуализиране и оптимизиране на съществуващи практики, основани на
алтернативно регулиране.
Не се предвиждат значителни промени в текущи разходи за администрацията.
Необходимо да бъдат предвидени целеви разходи за разработване на нова
нормативна уредба и изграждане на капацитет за нейното – 1.50 млн. лв.
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За икономическите оператори, включително за МСП, се очаква намаление на
разходите, свързани с прилагане на регулациите с до 5%.
Ограниченията на Вариант 1 за цялостно изпълнение на целите са свързани с
неговия по принцип доброволен характер.
Осъществяването на Вариант 1 изисква специална подготовка в АМС и съответните
допълнителни ресурси в АМС за прилагане.





4.3.

( 0 ) – няма въздействие;
(+ 1) – малко положително въздействие;
(+ 2) – средно положително въздействие;
(+ 3) – голямо положително въздействие.

Вариант 2 – нормативен подход

Вариант 2 – законодателен подход – включва законодателно дефиниране на
правните институти "възлагане на публични регулаторни функции на правни субекти,
които не са част от административната система", "саморегулиране" и "съвместно
регулиране", както и условията, формите и процедурите, при които те могат да се
използват при регулиране на стопанската дейност.
Общият преглед на регулаторните подходи, свързани с възлагане
(прехвърляне) на публични функции на правни субекти, които не са част от
административната система и/или за съвместно регулиране, или саморегулиране,
включва преглед на повече от 70 първични нормативни акта. Подробно са анализирани
28 закона (които включват конкретни разпоредби, свързани с възлагане (прехвърляне)
на публични функции на правни субекти, които не са част от административната система
и/или прилагане на подходи за съвместно регулиране, или признаване на съществуващи
практики за саморегулиране. Според наличието/липсата на възлагане на публични
функции на правни субекти, които не са част от административната система са
разграничени:
→

регулаторни практики, предвиждащи възлагане на публични функции
на правни (публични или частни) субекти, които не са част от
административната система;

→

регулаторни практики, предвиждащи прилагане или с възможност за
прилагане на подходи за саморегулиране от страна на частни
икономически субекти и/или техни организации.
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Това разграничение е направено, въз основа на утвърдените практики, според
които възлагането на публични регулаторни функции не представлява форма на
съвместно регулиране и/или саморегулиране, а по същество е законова регулация.
Съвместното регулиране от своя страна представлява нормативно признаване на
определени съществуващи саморегулаторни инструменти или определяне на
конкретни цели, които могат да бъдат постигнати чрез доброволно приети от страна на
икономически субекти саморегулаторни инструменти.
Двата регулаторни подхода се различават по своите характеристики,
прилаганите правни техники и в крайна сметка по постигнатите резултати. Обикновено
съвместното регулиране, съответно на саморегулирането не включват възлагане на
изпълнението на публични функции.
В българската нормативна уредба липсват правни дефиниции на понятията
съвместно регулиране и саморегулиране, както и общоприета концептуална рамка за
дефиниране на разнообразните механизми, свързани със съвместното регулиране и
саморегулирането.
Съвместното регулиране и саморегулирането представляват две
взаимосвързани явления, чрез които се осигурява отговор на определени икономически
и социални интереси или на икономически отношения и търговски практики на различни
икономически участници (заинтересовани страни). Най-често тези механизми са
допълващи или допълнителни инструменти към нормативните актовете, но могат и да
регулират отношения, които не са обект на специална законодателна регламентация.
Инструментите, чрез които се реализират съвместното регулиране и
саморегулирането включват разработване и прилагане на кодекси за добра практика,
етични кодекси, споразумения, стандарти, ангажименти за информиране на
потребителите и др. п., чието приемане и прилагане е доброволно, но в определени
случаи подлежи на признаване от страна на компетентен орган, както и на периодична
оценка за съответствие с определените цели, включително с правилата на
конкуренцията.
По принцип саморегулирането е доброволна инициатива на икономически
оператори, които са приели помежду си и за тях самите общи насоки на поведение,
например етични кодекси, добри практики, секторни споразумения и др. п.
Доброволният характер на саморегулирането определя липсата на нормативни
задължения за съответните икономически оператори, тъй като то не е свързано и не
изисква наличие на конкретни законодателни (регулаторни) действия от страна на
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публичните власти. В този контекст съществуващи практики за саморегулиране не могат
да бъдат установени пряко чрез анализ на нормативната уредба, тъй като нямат
законодателен израз.
Съвместното регулиране е механизъм, при който чрез законодателен акт
постигането на определени цели на политиката, е възложено на признати в областта
(частноправни) организации (като икономически оператори, социални партньори,
неправителствени организации или сдружения). Направеният преглед показва, че този
подход има практическо приложение в българската правна практика.
Същевременно "саморегулиране" и "съвместно регулиране", поради
отсъствието на легална дефиниция, позволява разностранна им и не системна употреба
и прилагане. Вариант 2 предвижда законовото им дефиниране, както и нормативно
определяне на условията, формите и процедурите, при които те могат да се използват.
Предложението се базира на европейските и национални практики, както и на
методическите и насочващи документи на органите на ЕС. В нормативната уредна следва
да се включат най-малко следните определения и принципи:
→

Саморегулирането е доброволна инициатива, която не предполага
институциите да са приели някаква определена позиция, особено когато
такива инициативи са предприети в области, които не са обхванати от
съществуващата нормативна уредба.

→

Съвместното регулиране е правен механизъм, който осигурява най-малко
"правна връзка" между законодателството и съществуващи или бъдещи
механизми за саморегулиране. При този механизъм чрез законодателен акт
постигането на определени цели на политиката, се възлага на признати в
областта (частноправни) организации (като икономически оператори,
социални партньори, нестопански организации и др.).

→

Саморегулирането е възможност за икономическите оператори, социалните
партньори, неправителствените организации или сдружения да приемат
помежду си и за тях самите общи насоки на пазарно поведение като етични
кодекси, кодекси за добри практики, секторни споразумения и др.

→

Признаването на саморегулаторни инструменти може да подлежи на
съгласуване или утвърждаване от страна на компетентен публичен орган (в
системата на изпълнителната власт;

→

Съвместното регулиране следва да осигурява възможността за намеса на
държавата в случай, че определените цели не са постигнати.
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→

Съвместното регулиране трябва да се основава на принципа на общия
интерес и да не е в полза единствено на регулираните субекти.

→

Признатите механизми за съвместно регулиране и саморегулиране
подлежат на контрол от страна на националните и на общностните
юрисдикции.

→

Законодателят може да предвиди прилагане на саморегулаторни
инструменти като алтернатива на законовата регулация. Признаването на
такива саморегулаторни инструменти може да подлежи на съгласуване или
утвърждаване от страна на компетентен публичен орган (в системата на
изпълнителната власт).

→

Всяка мярка за съвместно регулиране, предвидена в специален закон следва
да съдържа правила, уреждащи нейното действие.

Предлаганото легално дефиниране на съвместно регулиране и
саморегулиране може да се реализира в самостоятелен закон или чрез промяна в Закона
за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност, където би било систематичното място на тези норми.
Въведените практики за възлагане на възлагане на публични функции на правни субекти,
които не са част от административната система, не попадат в обхвата на действащия
закон, доколкото той разглежда само регулирането, извършвано от административни
органи. Законовото прехвърляне на публични регулаторни функции на правни субекти,
които не са част от административната система, когато не се подчинява на законово
определени правила и процедура, не на последно място и процедури за контрол,
осъществяван от компетентен държавен орган, може в значителна степен да
компрометира общата цел на закона за насърчаване на стопанската дейност.
Таблица 7.

Въздействие на Вариант 2

описание:
Вариант 2 – предвижда законовото дефиниране на възлагането на публични
регулаторни функции на правни субекти, които не са част от административната
система, съвместното регулиране и саморегулирането, както и нормативно
определяне на условията, формите и процедурите, при които те могат да се
използват. Предложението се базира на европейските и национални практики, както
и на методическите и насочващи документи на органите на ЕС.
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Възлагането (прехвърляне) на публични регулаторни функции на правни субекти,
които не са част от административната система е законодателен подход за делегиране
на регулаторни правомощия, който може да се реализира чрез две основни форми:
–

създаване на специални публичноправни организации (корпорации), най-често
организирани на професионален принцип; или

–

възлагане определени регулаторни функции на частноправни организации:
•

чрез пряко назоваване в закона; или

•

чрез рамково определяне на организационни и/или юридически и/или
други изисквания, при чието изпълнение определени организации могат
да бъдат признати от страна на държавата.

Съвместното регулиране и саморегулирането представляват две взаимосвързани
явления, чрез които се осигурява отговор на определени икономически и социални
интереси или на икономически отношения и търговски практики на различни
икономически участници (заинтересовани страни). Най-често тези механизми са
допълващи или допълнителни инструменти към нормативните актовете, но могат
Вариант 2 създава предпоставки за по-бърза промяна при въвеждането на
алтернативни методи за регулиране и саморегулиране.
очаквано въздействие:
Правна и
правна рамка – изисква законодателна промяна
институционална институционална – не е необходима промяна
среда
–
силно положително въздействие за утвърждаване на
принципа за върховенство на закона;
–

силно положително въздействие за утвърждаване на
принципите за субсидиарност и пропорционалност;

–

силно положително въздействие за ефективно
делегиране на управленски правомощия, свързани с
администриране на регулаторни режими;

–

положително въздействие за прилагане на съществуващи
международни стандарти или общи регулаторни подходи;

–

силно положително въздействие за по-голяма
приложимост на европейски практики методическа рамка.

Вариант 2 има силно положително въздействие върху
правната и институционална рамка като въвежда като норма
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принципите и процедурите за прилагане на алтернативни
регулаторни подходи и по този начин допринася в голяма степен
за утвърждаването на върховенството на закона, прилагането на
регулаторните мерки на нивото, на което те са най-ефективни по
начин, който осигурява пропорционалност на регулацията по
отношение на защитата на обществения интерес.
Функционален
капацитет

–

силно положително въздействие за засилване на
капацитета на опредения компетентен орган по
осъществяване на общ надзор в регулирания сектор;

–

силно положително въздействие за оптимизация
използването на инструментите за съвместно регулиране;

–

положително въздействие върху приноса на регулирането
за постигане целите на политиката;

–

положително въздействие за подобряване капацитета за
взаимодействие на заинтересованите страни в обществена
полза;

–

силно положително въздействие за развитие на
капацитет за анализ на пазарната динамика.

Вариант 2 въздейства силно положително за развитието на
функционалния капацитет на администрацията по отношение на
общия надзор в регулираните сектори, тъй като предвижда
нормативно определяне на компетентен орган по отношение на
регулираните сектори и осигурява възможността за намеса на
държавата в случай, че определените цели не са постигнати.
Осигурява се възможност за икономическите оператори,
социалните партньори, неправителствените организации или
сдружения да приемат помежду си и за тях самите общи насоки
на пазарно поведение като етични кодекси, кодекси за добри
практики, секторни споразумения и др., и повишава техния
капацитет за участие. Анализът на пазарната динамика е
необходимо условия при ex-ante оценката дали е необходима
регулаторна намеса или пазарните сили сами регулират пазара.
Социална среда

–

силно положително въздействие за по-ефективна
реализация на правата на гражданите на свободния пазар;
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–

положително въздействие за гарантиране на
равнопоставен достъп за извършване на дейност/
упражняване на професия;

–

положително въздействие за разширяване възможностите
за избор на потребителите

–

положително въздействие за ограничаване изискванията
за задължително членство за упражняване на дейност
и/или професия;

–

силно положително въздействие за ангажиране на
заинтересованите страни в процеса на регулиране.

Вариант 2 въздейства силно положително за защитата на
правата на гражданите по отношение на свободния пазар и
правото за осъществяване на икономическа дейност и/или
упражняването на професия, като с предвидените процедури
осигурява равен достъп на всички. Същевременно осигурява
защита правата на потребителите през контрола, осъществяван
от държавата в областите на съвместно регулиране.
Въвеждането на принципа за подбор и състезание на
организациите, на които са възложени регулаторни функции
и/или които осъществяват съвместно регулиране ограничава
възможностите за въвеждане на изисквания за задължително
членство за упражняване на дейност и/или професия.
Икономическа
среда

–

силно положително въздействие за облекчаване на
свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора и
функционирането на пазарите;

–

положително въздействие за подобряване конкурентната
среда;

–

силно положително въздействие за намаляване на
търговските/техническите бариери пред бизнеса;

–

положително въздействие за увеличаване на
трансграничните инвестиционни потоци;

–

положително въздействие за намаляване на
административните разходи за бизнеса.
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Вариант 2 въздейства положително за подобряване на
икономическата среда и допринася за насърчаване на
устойчивия икономически растеж в България и подобряване на
регулаторната среда чрез намаляване на административната
тежест за икономическите оператори и повишаване на тяхната
социална ангажираност като силно положително въздейства
върху свободното движение на единния пазар и премахване на
търговските и техническите бариери пред икономическите
оператори.
Прозрачност и
отчетност

–

силно положително въздействие за повишаване
доверието на общество в инструментите за съвместно
регулиране, дължащо се на въведените със стандартите
изисквания за прозрачност и отчетност пред обществото;

–

силно положително въздействие за повишаване
доверието за регулаторната дейност, поради
удовлетворяване на изискванията за прозрачност и
отчетност за регулаторните мерки;

–

положително въздействие за повишаване възможностите
за граждански контрол;

–

положително въздействие за повишаване ефикасността
на разходите;

–

положително въздействие за по-висока информираност
на обществото поради въведените принципи за
прозрачност.

Вариант 2 въздейства силно положително за подобряване
призрачността, отчетността на регулаторния процес и допринася
до повишаване доверието на обществото в него, и в прилагането
на инструментите за съвместно регулиране и саморегулирането.
принос към определените цели
СЦ-1 – Определяне на обща рамка за ефективно прилагане на алтернативни
регулаторни подходи като:
−

възлагане на публични регулаторни функции на правни субекти, които не
са част от административната система;
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−

съвместно регулиране; и

−

саморегулиране.

СЦ-2 – подобряване на общата рамка и съществуващите практики за прилагане
на алтернативни регулаторни подходи;



СЦ-3 – усъвършенстване на функционирането на регулаторните органи чрез
прилагане на гъвкави форми за оперативно прилагане на съответните
регулации, основани на съвместно регулиране и/или на саморегулиране



СЦ-4 – въвеждане на практики за оценка на възможностите за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи при предварителната оценка на
въздействието на регулациите



СЦ-5 – Активно включване на обществото и заинтересованите страни



оценка
Вариант 2 има голям потенциал за изпълнение на поставените цели на
регулаторната реформа, тъй като осигурява обща правна рамка за прилагане на
разглежданите алтернативни регулаторни подходи, както и прилагане на системен
подход за оценка на възможностите за прилагане на алтернативни форми на
регулиране при разработване на нормативни актове. Създава се устойчива
нормативна рамка за прилагане на алтернативни регулаторни подходи. Осигурява
изграждане на капацитет за прилагане на алтернативни регулаторни подходи,
актуализиране и оптимизиране на съществуващи практики, основани на
алтернативно регулиране. Увеличаване на практиките за ангажиране на
икономическите оператори с постигането на определени обществени цели.
Не се предвиждат значителни промени в текущи разходи за администрацията.
Необходимо да бъдат предвидени целеви разходи за разработване на нова
нормативна уредба и изграждане на капацитет за нейното – 2.0 – 2.50 млн. лв.
За икономическите оператори се очаква намаление на разходите, свързани с
прилагане на регулациите с до 15%.
Осъществяването на Вариант 2 изисква специална подготовка в АМС и съответните
допълнителни ресурси в АМС за прилагане.





( 0 ) – няма въздействие;
(+ 1) – малко положително въздействие;
(+ 2) – средно положително въздействие;
(+ 3) – голямо положително въздействие.
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4.4.

Вариант 3 – обща правна рамка за признаване на
професионални, браншови и други организации

Вариант 3 – законодателен подход – включва определяне на обща правна
рамка (закон) за признаване на професионални, браншови и други организации, които
могат да участват в процесите по алтернативно регулиране на извършването на
икономически дейности.
Прегледът на българските практики, свързани с възлагане (прехвърляне) на
публични функции, свързани с регулиране на икономически дейности, на правни
субекти, които не са част от административната система показва, че най-често
прилагането на този подход е свързано със създаване, чрез конкретен законов акт, на
организации на представителите на определена професия, понякога определяни като
"съсловни", на които се възлагат определени регулаторни правомощия. Сравнително
ограничени са практиките, свързани с възлагане изпълнението на определени публични
функции на частноправни субекти (сдружения на граждани), съгласно тълкувателно
Решение № 10 от 6.10.1994 г. на КС на РБ 55. Според това тълкувателното решение на
КС "Възможно е възлагане на изпълнението на определени държавни функции на
сдружения на граждани. Това може да стане само със закон при спазване на принципа за
доброволност." В своето решение КС не определя начините и формите за прилагане на
принципа за доброволност, освен че посочва необходимостта "да е налице демократично
взето решение от върховния представителен орган на сдружението (обикновено общото
му събрание) за поемане на възлаганите държавни функции".
Правната техника за възлагане на изпълнението на определени държавни
функции на частноправни субекти (сдружения на граждани), най-често включва
посочване на съответната организация в закона и определяне на нейните правомощия.
Обикновено в тези случаи, законодателят не определя организационна форма,
устройството или други изисквания към съответната организация.
Основните проблеми при възлагането на публични функции на частноправни
субекти, са свързани с дистанциране на държавата от дейността на тези организации,
изразяващо се в почти пълната липса на съответстващи контролни механизми и
състезателност между организациите. Често това са организации, които са определили
своята дейност в частна полза и следователно, за тяхната дейност не се прилагат
правилата за публичност, определени в ЗЮЛНЦ. Техниките за прилагане на тази

55

конституционно дело № 4 от 1994 г., обн. ДВ, бр. 87 от 1994 г.
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практика не отразяват по безспорен начин как е спазено изискването на КС, "да е налице
демократично взето решение от върховния представителен орган на сдружението
(обикновено общото му събрание) за поемане на възлаганите държавни функции".
Вариант 3 предвижда създаване на обща правна рамка за признаване на
професионални, браншови и други организации, които могат да участват в процеса на
регулирането на икономическата дейност. Правната рамка трябва да осигурява наймалко:
→

определяне правила и процедури за представителност на организациите

→

изисквания за прозрачност и отчетност на дейността на организацията;

→

ясни процедури за демократично вземане на решения по отношение
поемането на функции по регулиране;

→

възможност на компетентен държавен орган да проверява постигането
на целите на политиката в регулираната област;

→

контрол за спазване на правилата за конкуренция;

→

демократичност и доброволност на организациите.

Правната рамка би могла да се създаде:
→

чрез отделен закон за определяне на общи правила и критерии за
представителност на професионалните, браншовите и други
организации, които могат да участват процеса на регулиране на
икономическите дейности;

→

с промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);

→

с изменение и допълнение на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност (ЗОАРАКСД).

Приложимостта на този вариант следва да бъде оценена в контекста на
наличието на общи правила за участие в управленския процес и разработването на
проекти на актове, определени в Закона за нормативните актове и
Административнопроцесуалния кодекс. За да има смисъл специалното правно
регламентиране на (браншови) организации на икономически субекти, то би следвало да
въвежда по-благоприятен режим за тяхното участие в управленските процеси, но при
спазване на конституционните разпоредби за равнопоставеност на различните субекти.
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Таблица 8.

Въздействие на Вариант 3

описание:
Вариант 3 предвижда създаване на обща правна рамка за признаване на
професионални, браншови и други организации, които могат да участват в процеса
на регулирането на икономическата дейност. Определят се правила и процедури за
представителност на организациите; изисквания за прозрачност и отчетност на
дейността на организацията; процедури за демократично вземане на решения по
отношение поемането на функции по регулиране; възможност на компетентен
държавен орган да проверява постигането на целите на политиката в регулираната
област; контрол за осигуряване на свободна и честна конкуренция; автономност,
демократичност и доброволност на организациите.
Вариант 3 с осигурява предвидимост, прозрачност, отчетност и контрол на
организациите извън администрацията, на които държавата е възложила
(прехвърлила) публични функции, свързани с регулиране на икономически дейности.
очаквано въздействие:
Правна и
правна рамка – изисква законодателна промяна
институционална институционална – не е необходима промяна
среда
–
ограничено положително въздействие за утвърждаване
на принципа за върховенство на закона, поради рискове за
равнопоставеността между различните субекти;
–

ограничено положително въздействие за утвърждаване
на принципите за субсидиарност и пропорционалност;

–

положително въздействие за ефективно делегиране на
управленски правомощия, свързани с администриране на
регулаторни режими;

–

положително въздействие за прилагане на съществуващи
международни стандарти или общи регулаторни подходи;

–

ограничено положително въздействие за по-голяма
приложимост на европейски практики методическа рамка.

Вариант 3 има положително въздействие върху правната и
институционална рамка като въвежда като норма принципите и
процедурите по отношение на алтернативните регулаторни
подходи и по този начин допринася в известна степен за

93

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", реализиран с
безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002

утвърждаването на върховенството на закона, прилагането на
регулаторните мерки на нивото, на което те са най-ефективни по
начин, който осигурява пропорционалност на регулацията по
отношение на защитата на обществения интерес.
Функционален
капацитет

–

слабо положително въздействие за засилване на
капацитета на опредения компетентен орган по
осъществяване на общ надзор в регулирания сектор;

–

слабо положително въздействие за оптимизация
използването на инструментите за съвместно регулиране;

–

положително въздействие върху приноса на регулирането
за постигане целите на политиката;

–

положително въздействие за подобряване капацитета за
взаимодействие на заинтересованите страни в обществена
полза;

–

положително въздействие за развитие на капацитет за
анализ на пазарната динамика.

Вариант 3 въздейства положително до известна степен за
развитието на функционалния капацитет на администрацията по
отношение на общия надзор в регулираните сектори. Осигурява
се възможност за икономическите оператори, социалните
партньори, неправителствените организации или сдружения да
приемат помежду си и за тях самите общи насоки на пазарно
поведение като етични кодекси, кодекси за добри практики,
секторни споразумения и др., и повишава техния капацитет за
участие.
Социална среда

–

положително въздействие за по-ефективна реализация на
правата на гражданите на свободния пазар, дължащо се на
въвеждане на контролни механизми;

–

положително въздействие гарантиране на равнопоставен
достъп за извършване на дейност/ упражняване на
професия поради избора на пропорционални мерки за
регулиране;

–

силно положително въздействие – разширяване
възможностите за избор на потребителите, поради
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ограничаване на практиките, нарушаващи конкуренцията и
пазара;

Икономическа
среда

Прозрачност и
отчетност

–

положително въздействие за ограничаване изискванията
за задължително членство за упражняване на дейност
и/или професия;

–

положително въздействие ангажиране на
заинтересованите страни в процеса на регулиране.

–

положително въздействие за облекчаване на свободното
движение на стоки, услуги, капитали и хора и
функционирането на пазарите, поради прилагането на
стандарти по планирането и прилагането на регулаторни
мерки, контролирани от държавата;

–

положително въздействие за подобряване конкурентната
среда;

–

положително въздействие за намаляване на
търговските/техническите бариери пред бизнеса;

–

положително въздействие за увеличаване на
трансграничните инвестиционни потоци;

–

положително въздействие за намаляване на
административните разходи за бизнеса.

–

положително въздействие за повишаване доверието на
общество в алтернативните инструментите за регулиране,
дължащо се на въведените със стандартите изисквания за
прозрачност и отчетност пред обществото;

–

положително въздействие за повишаване доверието за
регулаторната дейност, поради удовлетворяване на
изискванията за прозрачност и отчетност за регулаторните
мерки;

–

положително въздействие за повишаване възможностите
за граждански контрол;

–

положително въздействие за повишаване ефикасността
на разходите;
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–

положително въздействие за по-висока информираност
на обществото поради въведените принципи за
прозрачност.

Вариант 3 въздейства положително за подобряване
призрачността, отчетността на регулаторния процес и допринася
до повишаване доверието на обществото в него, и в прилагането
на инструментите за съвместно регулиране и саморегулирането.
принос към определените цели
СЦ-1 – Определяне на обща рамка за ефективно прилагане на алтернативни
регулаторни подходи като:
−

възлагане на публични регулаторни функции на правни субекти, които не
са част от административната система;

−

съвместно регулиране; и

−

саморегулиране.



СЦ-2 –подобряване на общата рамка и съществуващите практики за прилагане
на алтернативни регулаторни подходи;



СЦ-3 – усъвършенстване на функционирането на регулаторните органи чрез
прилагане на гъвкави форми за оперативно прилагане на съответните
регулации, основани на съвместно регулиране и/или на саморегулиране



СЦ-4 – въвеждане на практики за оценка на възможностите за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи при предварителната оценка на
въздействието на регулациите



СЦ-5 – Активно включване на обществото и заинтересованите страни



оценка
Вариант 3 има ограничен потенциал за изпълнение на поставените цели на
регулаторната реформа. Очакваните ефекти са свързани с подобряване на
комуникациите и взаимната информираност между администрацията и
представителите на икономическите оператори.
Косвено въздействие за подобряване на регулаторната среда чрез подобряване
призрачността, отчетността на регулаторния процес и допринася до повишаване
доверието на обществото в него, и в прилагането на инструментите за съвместно
регулиране и саморегулирането.
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Не се предвиждат промени в текущи разходи за администрацията. Необходимо да
бъдат предвидени целеви разходи за разработване на нова нормативна уредба – 100
хил. лв.
Осъществяването на Вариант 3 изисква подготовка в АМС ограничени
допълнителни ресурси в АМС за прилагане.





4.5.

( 0 ) – няма въздействие;
(+ 1) – малко положително въздействие;
(+ 2) – средно положително въздействие;
(+ 3) – голямо положително въздействие.

Вариант 4 – насърчаване на междуфирменото
сътрудничество, задълбочаване на стандартизацията и
повишаване корпоративната социална отговорност

Саморегулирането е доброволна инициатива на икономически оператори,
които са приели помежду си и за тях самите общи насоки на поведение, например етични
кодекси, добри практики, секторни споразумения и др. п. Доброволният характер на
саморегулирането определя липсата на нормативни задължения за съответните
икономически оператори, тъй като то не е свързано и не изисква наличие на конкретни
законодателни (регулаторни) действия от страна на публичните власти. Въпреки това
отговорност на публичните власти, в рамките на тяхната компетентност е да анализират
съществуващи практики по саморегулиране с цел установяване на тяхното съответствие
с действащата нормативна уредба, включително законодателството за защита на
конкуренцията.
Общата правна рамка за прилагане на механизмите за саморегулиране следва
да бъде базирана на адаптиране на Принципите за по-добро саморегулиране и съвместно
регулиране 56 на Европейската комисия, които обхващат планирането на съответните
регулаторни механизми и тяхното прилагане на практика, както и на рамката, определена
в Тълкувателно решение № 10 на Конституционния съд на Република България от 1994
г. Тези принципи са основани на добри практики, реализирани в резултат от различни
инициативи.

56

Principles for better self- and co-regulation, 2015: https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digitalagenda/files/CoP%20-%20Principles%20for%20better%20self-%20and%20co-regulation.pdf
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Необходимо е усъвършенстване на правната уредба на съществуващите
механизми за саморегулиране и съвместно регулиране и привеждането ѝ в съответствие
с определената обща правна рамка, включително ясно определяне на характеристиките
на съответните регулаторни функции, както и механизмите за мониторинг и оценка.
Разширяването на практиките за саморегулиране и/или съвместно регулиране
е свързано с два подхода:
→

текущо наблюдение на практиките по саморегулиране с цел установяване на
тяхното съответствие с действащата нормативна уредба, включително с
правото на ЕС.

→

въвеждане на практики за оценка на възможностите за прилагане на
алтернативни регулаторни инструменти при предварителната оценка на
въздействието на регулациите

Първият подход е свързан с поставяне на нов акцент в работата съответните
администрации и на регулаторните органи, както и с насърчаване на междуфирменото
сътрудничество, разширяване на стандартизацията и корпоративната социална
отговорност като основа за създаване на условия за въвеждане и прилагане на практики
за "саморегулиране" на секторно ниво.
Вторият подход, включва въвеждане на специфичен фокус в процеса на
разработване на нормативната уредба – оценка на възможностите регулаторни функции
да бъдат осъществявани самостоятелно от професионални, браншови и други
организации чрез обща методическа рамка (част от методиката за оценка (предварителна
и последваща) на въздействието на регулациите).
Таблица 9.

Въздействие на Вариант 4

описание:
Вариант 4 – предвижда въвеждането от държавата на мерки за насърчаване на
междуфирменото сътрудничество като предпоставка за бъдещо признаване на
саморегулаторни инструменти. Саморегулирането е доброволна инициатива на
икономически оператори, които са приели помежду си и за тях самите общи насоки
на поведение, например етични кодекси, добри практики, секторни споразумения и
др.п. Доброволният характер на саморегулирането определя липсата на нормативни
задължения за съответните икономически оператори, тъй като то не е свързано и не
изисква наличие на конкретни законодателни (регулаторни) действия от страна на
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публичните власти. Въпреки това отговорност на публичните власти, в рамките на
тяхната компетентност е да анализират съществуващи практики по саморегулиране с
цел установяване на тяхното съответствие с действащата нормативна уредба,
включително законодателството за защита на конкуренцията.
Вариант 4 може да се очаква да доведе до постепенна (бавна) промяна, свързана с
изграждането на капацитет на организациите на бизнеса за разработване и прилагане
на саморегулаторни инструменти.
очаквано въздействие:
Правна и
правна рамка – без законодателна промяна
институционална –
няма пряко въздействие за утвърждаване на принципа за
среда
върховенство на закона;
–

ограничено положително въздействие за утвърждаване
на принципите за субсидиарност и пропорционалност;

–

ограничено положително въздействие за ефективно
делегиране на управленски правомощия, свързани с
администриране на регулаторни режими;

–

положително въздействие за прилагане на съществуващи
международни стандарти или общи регулаторни подходи;

–

ограничено положително въздействие за по-голяма
приложимост на европейски практики методическа рамка.

Вариант 4 няма пряко въздействие върху правната и
институционална среда, но допринася косвено за изграждане на
нова корпоративна култура и на капацитет на организациите на
бизнеса.
Функционален
капацитет

–

слабо положително въздействие за засилване на
капацитета на опредения компетентен орган по
осъществяване на общ надзор в регулирания сектор;

–

слабо положително въздействие за оптимизация
използването на инструментите за съвместно регулиране;

–

слабо положително въздействие върху приноса на
регулирането за постигане целите на политиката;
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–

силно положително въздействие за подобряване
капацитета за взаимодействие на заинтересованите страни
в обществена полза;

–

слабо положително въздействие за развитие на капацитет
за анализ на пазарната динамика.

Вариант 4 въздейства положително до известна степен за
развитието на функционалния капацитет на администрацията по
отношение на общия надзор в регулираните сектори. Осигурява
се възможност за икономическите оператори, социалните
партньори, неправителствените организации или сдружения да
приемат помежду си и за тях самите общи насоки на пазарно
поведение като етични кодекси, кодекси за добри практики,
секторни споразумения и др., и повишава техния капацитет за
участие.
Социална среда

Икономическа
среда

–

положително въздействие по-ефективна реализация на
правата на гражданите на свободния пазар;

–

слабо положително въздействие за гарантиране на
равнопоставен достъп за извършване на дейност/
упражняване на професия;

–

положително въздействие – разширяване възможностите
за избор на потребителите;

–

слабо положително въздействие за ограничаване
изискванията за задължително членство за упражняване на
дейност и/или професия;

–

положително въздействие ангажиране на
заинтересованите страни в процеса на регулиране.

–

силно положително въздействие за облекчаване на
свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора и
функционирането на пазарите;

–

положително въздействие за подобряване конкурентната
среда;

–

слабо положително въздействие за намаляване на
търговските/техническите бариери пред бизнеса;
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–

слабо положително въздействие за увеличаване на
трансграничните инвестиционни потоци;

–

слабо положително въздействие за намаляване на
административните разходи за бизнеса.

Вариант 4 въздейства положително за подобряване на
икономическата среда и допринася за насърчаване на
устойчивия икономически растеж в България и подобряване на
регулаторната среда чрез намаляване на административната
тежест за икономическите оператори и повишаване на тяхната
социална ангажираност като силно положително въздейства
върху свободното движение на единния пазар и премахване на
търговските и техническите бариери пред икономическите
оператори.
Прозрачност и
отчетност

–

слабо положително въздействие за повишаване
доверието на общество в инструментите за съвместно
регулиране, дължащо се на въведените със стандартите
изисквания за прозрачност и отчетност пред обществото;

–

силно положително въздействие за повишаване
доверието за регулаторната дейност, поради
удовлетворяване на изискванията за прозрачност и
отчетност за регулаторните мерки;

–

слабо положително въздействие за повишаване
възможностите за граждански контрол;

–

слабо положително въздействие за повишаване
ефикасността на разходите;

–

положително въздействие за по-висока информираност
на обществото поради въведените принципи за
прозрачност.

Вариант 4 въздейства силно положително за подобряване
призрачността, отчетността на регулаторния процес и допринася
до повишаване доверието на обществото в него, и в прилагането
на инструментите за съвместно регулиране и саморегулирането.
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принос към определените цели
СЦ-1 – Определяне на обща рамка за ефективно прилагане на алтернативни
регулаторни подходи като:
−

възлагане на публични регулаторни функции на правни субекти, които
не са част от административната система;

−

съвместно регулиране; и

−

саморегулиране.

/

СЦ-2 –подобряване на общата рамка и съществуващите практики за
прилагане на алтернативни регулаторни подходи;

/

СЦ-3 – усъвършенстване на функционирането на регулаторните органи чрез
прилагане на гъвкави форми за оперативно прилагане на съответните
регулации, основани на съвместно регулиране и/или на саморегулиране

/

СЦ-4 – въвеждане на практики за оценка на възможностите за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи при предварителната оценка на
въздействието на регулациите



СЦ-5 – Активно включване на обществото и заинтересованите страни



оценка
Вариант 4 има ограничен потенциал за изпълнение на поставените цели.
Постепенната (бавна) промяна е, свързана с изграждането на капацитет на
организациите на бизнеса за разработване и прилагане на саморегулаторни
инструменти.
Не се предвиждат промени в текущи разходи за администрацията. Необходимо да
бъдат предвидени целеви разходи за насърчителни мерки.
Осъществяването на Вариант 4 изисква подготовка в АМС ограничени
допълнителни ресурси в АМС за прилагане.






( 0 ) – няма въздействие;
(+ 1) – малко положително въздействие;
(+ 2) – средно положително въздействие;
(+ 3) – голямо положително въздействие.
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VI.

СРАВНЯВАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ И ОБОСНОВКА НА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИЯ ВАРИАНТ

Област на въздействие Ключови характеристики
утвърждаване на принципа за върховенство на закона
утвърждаване на принципите за субсидиарност и пропорционалност
Правна и
ефективно делегиране на управленски правомощия, свързани с
институционална администриране на регулаторни режими
прилагане на съществуващи международни стандарти или общи
среда
регулаторни подходи
по-голяма приложимост на европейски практики
засилване на капацитета на опредения компетентен орган по
осъществяване на общ надзор в регулирания сектор
оптимизация използването на инструментите за съвместно регулиране;
Функционален
принос на регулирането за постигане целите на политиката
капацитет
подобряване капацитета за взаимодействие на заинтересованите страни в
обществена полза
развитие на капацитет за анализ на пазарната динамика
по-ефективна реализация на правата на гражданите на свободния пазар
гарантиране на равнопоставен достъп за извършване на дейност/
упражняване на професия
разширяване възможностите за избор на потребителите
Социална среда
ограничаване изискванията за задължително членство за упражняване на
дейност и/или професия
ангажиране на заинтересованите страни в процеса на регулиране
облекчаване на свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора и
функционирането на пазарите
подобряване конкурентната среда
Икономическа
намаляване на търговските/техническите бариери пред бизнеса
среда
увеличаване на трансграничните инвестиционни потоци
намаляване на административните разходи за бизнеса
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Област на въздействие Ключови характеристики
повишаване доверието на общество в инструментите за съвместно
регулиране
повишаване доверието за регулаторната дейност
Прозрачност и
повишаване възможностите за граждански контрол
отчетност
повишаване ефикасността на разходите
по-висока информираност на обществото
Област на въздействие
20% Правна и институционална среда
20% Функционален капацитет
15% Социална среда
30% Икономическа среда
15% Прозрачност и отчетност

вариант 0

вариант 1

вариант 2

вариант 3

вариант 4

0

3

2

2

1

0
3
2
2
3
0
2
2
3
1
0
2
2
2
1
0
2
2
2
2
вариант 0 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4
0,08
0,44
0,56
0,36
0,40
0,04
0,40
0,52
0,32
0,28
0,00
0,33
0,36
0,33
0,21
0,00
0,60
0,66
0,60
0,48
0,00
0,36
0,30
0,33
0,24
0,12
2,13
2,40
1,94
1,61

Въпреки че вариантите не са взаимно изключващи се, въз основа на анализа както и предвид обхвата и сложността на процеса
за постигане на целите на Концепцията за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори е
предложено поетапно изпълнение, което се базира на варианти 1 и 2. Този подход се очаква да реши най-адекватно установените
проблеми и да генерира най-подходящите ползи.

104

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", реализиран с
безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002

VII.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

В процеса по извършване на оценката на въздействието бяха извършени
консултации със заинтересованите страни както следва:
→

фокус групи – проведени са 4 групови дискусии с представители на целевите
групи: 2 с представители на централната администрация и 2 с представители
на камари/организации, на които са възложени публични функции и/или имат
приети инструменти за саморегулиране, и/или за съвместно регулиране в
определени икономически сектори/дейности;

→

дълбочинни интервюта – проведени са 10 интервюта с представители на
администрацията, 12 интервюта с представители на камари/организации, на
които са възложени публични функции и/или имат приети инструменти за
саморегулиране, и/или за съвместно регулиране;

→

работни срещи с представители на администрациите, които имат функции във
връзка с администрирането на икономическите дейности, обект на анализа –
проведени са 6 работни срещи;

→

online анкетно проучване – изготвена е анкетна карта за установяване на
мнението заинтересованите страни по изследваните въпроси; анкетна карта е
попълнена от 126 членове на организации, на които са възложени публични
функции или участват в механизми за съвместно регулиране или
саморегулиране, и в този смисъл не са представителни.

За провеждането на последния етап от обществената консултация по доклада
за ЦПОВ и проекта на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране
на основни икономически сектори в представения график са определени формите за
провеждане на консултациите, времето за обсъждания, както и за предоставяне на
обратна връзка за участниците. Консултацията ще бъде проведена, съгласно установения
ред чрез Портала за обществени консултации www.strategy.bg. Предвид обхвата на
разработения проект на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране
на основни икономически сектори, при общественото обсъждане ще бъдат приложени и
други методи на консултиране.
Срокът на консултацията е 14 дни тъй като Концепцията за прилагане на
алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори, не е нормативен
акт, а по-скоро представлява "бяла книга", която съдържа предложения за подходи и
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мерки за прилагане на алтернативни подходи за регулиране, а конкретните решения ще
бъдат обект на предвидения в нея механизъм за активно включване на обществото и
заинтересованите страни.
В рамките на консултацията заинтересованите страни могат да изразят своето
мнение и да направят предложения, свързани с въвеждане на системен подход за
прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори, в
контекста на целите на правителствената политика в тази област.
Всички изразени мнения и становища ще бъдат публикувани на Портала за
обществени консултации.
Обобщение на мненията на заинтересованите страни ще бъде направено в
този раздел след приключване на консултацията и отразяване на становищата в
окончателния вариант на проекта на Концепцията за прилагане на алтернативни
подходи за регулиране на основни икономически сектори.
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VIII.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ВАРИАНТ И ОБОСНОВКА КЪМ НЕГО ВЪЗ ОСНОВА НА
СРАВНЕНИЕТО НА ВАРИАНТИТЕ

Окончателният препоръчителен вариант за действие ще бъде отразен в
този раздел след провеждането на планираните консултации.
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IX.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Въз основа на резултатите от консултациите ще бъдат препоръчани срок
за извършване на последваща оценка на въздействието.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1: ПРОЕКТ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ОСНОВНИ
ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2: СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ
СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО …
№
1.

Организация/потребител

Предложения и становища

/вкл. начина на получаване на
предложението/

1.
2.
3.

2.

1.
2.
3.

3.

1.
2.
3.

…

1.
2.
3.

Приети/
неприети

Мотиви
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3: СПИСЪК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Сектор

Заинтересовани страни
Публичен сектор

Общ модел за прилагане
на алтернативни
регулаторни подходи

Народното събрание
Министерския съвет

Частен сектор
Национално представителни
работодателски организации –

Сектор А СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
Сектор А, раздел 01
Растениевъдство,
животновъдство и лов;
спомагателни дейности

Министерство на
земеделието, храните и
горите
Българска агенция по
безопасност на храните

организации на производители на
земеделски продукти
асоциации на организации на
производители на земеделски продукти
междубраншови организации
представителни организации на
производители на тютюн
представителни организации на лица,
извършващи промишлена обработка на
тютюн
представителни организации на
производители на тютюневи изделия
организации на производители на
лозаро-винарски продукти
НАЦИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА
КАМАРА
РЕГИОНАЛНИ ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ
КАМАРИ (6)
АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ,
ВНОСИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА
СПИРТНИ НАПИТКИ
ловни сдружения
НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО
СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ
И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ"

Сектор А, раздел 02
Горско стопанство

Министерство на
земеделието, храните и
горите
Изпълнителна агенция по
горите

горски сдружения
браншови организации в горския сектор
национална браншова организация за
бранш "Горско стопанство"
национална браншова организация за
бранш "Дървопреработваща и мебелна
промишленост"

Сектор А, раздел 03 Рибно
стопанство

Министерство на
земеделието, храните и
горите
Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури

организации на производители на
продукти от риболов и/или на продукти
от аквакултури, ЗРА (1)
асоциации на организации на
производители на продукти от риболов
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Сектор

Заинтересовани страни
Публичен сектор

Частен сектор
и/или на продукти от аквакултури, ЗРА
(1)
междубраншови организации в сектор
Рибарство, ЗРА (1)
риболовни сдружения, ЗРА (2)

Сектор D
ПРОИЗВОДСТВО И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И
НА ГАЗООБРАЗНИ
ГОРИВА

Министерство на
енергетиката

браншови камари и организации на
енергетиците и на такива, добиващи
енергийни ресурси

Сектор F
СТРОИТЕЛСТВО

Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството,
Дирекция национален
строителен контрол

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В
БЪЛГАРИЯ

Сектор I
ХОТЕЛИЕРСТВО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО

Министерство на туризма

туристически сдружения
браншови туристически сдружения в
сектор "хотелиерство и
ресторантьорство"
организации за управление на
туристическите райони (ОУТР)

Сектор J СЪЗДАВАНЕ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И
ТВОРЧЕСКИ
ПРОДУКТИ;
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

Министерство на културата

предприятия, предоставящи
обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги
ФОНДАЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ЕТИКА"
СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН
СЪВЕТ ПО САМОРЕГУЛАЦИЯ"

Сектор K ФИНАНСОВИ
И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ,
раздел 65 Застраховане,
презастраховане и
допълнително пенсионно
осигуряване

Министерство на финансите

НАЦИОНАЛНО БЮРО НА
БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

Сектор L ОПЕРАЦИИ С
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството

Национално сдружение НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ

Сектор М ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Сектор М, раздел 69
Юридически и счетоводни
дейности,
група 69.1 Юридически
дейности

Министерство на
правосъдието

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
НОТАРИАЛНА КАМАРА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ
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Сектор

Заинтересовани страни
Публичен сектор

Частен сектор

Сектор М, раздел 69
Юридически и счетоводни
дейности,
група 69.2 Счетоводни и
одиторски дейности;
данъчни консултации

Министерство на
финансите, Комисия за
публичен надзор над
регистрираните одитори

ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ
ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Сектор М, раздел 71
Архитектурни и
инженерни дейности;
технически изпитвания и
анализи

Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството,
Дирекция национален
строителен контрол,
Дирекция за национален
строителен контрол

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В
БЪЛГАРИЯ
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО
ГЕОДЕЗИЯ

Сектор М, раздел 72
Научноизследователска и
развойна дейност

Министерство на
образованието и науката,
Фонд "Научни изследвания"

Съюз на учените в България

Сектор М, раздел 74 Други
професионални дейности,
група 74.3 Преводаческа
дейност

Министерство на външните
работи, Министерство на
правосъдието

СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА
ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ"
АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В
БЪЛГАРИЯ
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
ПРЕВОДАЧЕСКИ АГЕНЦИИ-БАППА"
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИБЪЛГАРИЯ
СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА
АСОЦИАЦИЯ НА
ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ"

Сектор М, раздел 74 Други
професионални дейности,
група 74.9 Други
професионални дейности,
некласифицирани другаде

Министерство на
финансите, Министерство
на икономиката,
Министерство на
регионалното развитие и
благоустройството

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ
ОЦЕНИТЕЛИ

Сектор М, раздел 75
Ветеринарномедицинска
дейност

Министерство на
земеделието, храните и
горите

БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ

Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Сектор N, раздел 79
Туристическа агентска и
операторска дейност;
други дейности, свързани с
пътувания и резервации

Министерство на туризма
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Сектор

Заинтересовани страни
Публичен сектор

Сектор N, раздел 82
Административни офис
дейности и друго
спомагателно обслужване
на стопанската дейност,
група 82.1
Административни и
спомагателни офис
дейности

Частен сектор

Министерство на
образованието и науката,

Сектор Р ОБРАЗОВАНИЕ
Сектор P, раздел 85
Образование, група 85.4
Образование след
завършено средно
образование

Министерство на
образованието и науката,
Национална агенция за
професионално образование
и обучение

БЪЛГАРСКАТА БРАНШОВА
КАМАРА – МАШИНОСТРОЕНЕ
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
– СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС
БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА
НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ПО
ЗАВАРЯВАНЕ

Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА
Сектор Q, раздел 86
Хуманно здравеопазване

Министерство на
здравеопазването,
Национална
здравноосигурителна каса

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН
СЪЮЗ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО
ЗДРАВНИ ГРИЖИ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ

Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сектор R, раздел 92
Организиране на хазартни
игри

Министерство на
финансите, Държавна
комисия по хазарта, Съвет
за електронни медии

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА
РАЗВЛЕКАТЕЛНИ И ХАЗАРТНИ
ИГРИ – 21

Сектор R, раздел 93
Спортни и други дейности,
свързани с развлечения и
отдих

Министерство на младежта
и спорта

БЪЛГАРСКИ ОЛИМПИЙСКИ
КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛНАТА
ПАРАЛИМПИЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА
СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ
НАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ
спортни клубове
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Сектор

Заинтересовани страни
Публичен сектор

Частен сектор
спортни клубове на висши училища
спортни федерации
туристически дружества
обединени спортни клубове

други

НАЦИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА
КАМАРА
РЕГИОНАЛНИ ЗАНАЯТЧИЙСКИ
КАМАРИ (21)
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ
"ЗАДРУГА НА МАЙСТОРИТЕ НА
НАРОДНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ
ЗАНАЯТИ"
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АКТ

абвр

сектор

Организация

код практика

основание

Предмет на
регулацията

Публични
регулаторн
и функции

Закон за
прилагане на
Общата
организация на
пазарите на
земеделски
продукти на
Европейския
съюз

ЗПООПЗПЕС

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО

организации на
производители

ЗПООПЗПЕС (1)

чл. 38а от
ЗПООПЗПЕС

икономическ
а дейност

НЕ

Закон за
прилагане на
Общата
организация на
пазарите на
земеделски
продукти на
Европейския
съюз

ЗПООПЗПЕС

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО

асоциации на
организации на
производители

ЗПООПЗПЕС (2)

чл. 38а от
ЗПООПЗПЕС

икономическ
а дейност

Закон за
прилагане на
Общата
организация на
пазарите на
земеделски
продукти на
Европейския
съюз

ЗПООПЗПЕС

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО и С
ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

междубраншови
организации

ЗПООПЗПЕС (3)

чл. 38а от
ЗПООПЗПЕС

Закон за
тютюна,
тютюневите и
свързаните с тях
изделия

ЗТТСТИ

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО

представителни
организации на
производители на
тютюн

ЗТТСТИ (1)

Закон за
тютюна,
тютюневите и
свързаните с тях
изделия

ЗТТСТИ

С ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

представителни
организации на лица,
извършващи
промишлена
обработка на тютюн

Закон за
тютюна,
тютюневите и
свързаните с тях
изделия

ЗТТСТИ

С ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

Закон за виното
и спиртните
напитки

ЗВСН

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО и С
ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

Форма на регулацията

Саморегулаторн
и инструменти

вид
организация

Тип на
организацията

Правна
форма

Регистрация

Определяне на
дейността

членство

съвместно регулиране –
признаване на
организация и нейните
саморегулаторни
инструменти

ДА

тип
организация

частна
организация

кооперация,
СД или ООД

ТЗ, ЗК

търговска дейност

доброволно

НЕ

съвместно регулиране –
признаване на
организация и нейните
саморегулаторни
инструменти

ДА

тип
организация

частна
организация

СД, ООД или
кооперативе
н съюз

ТЗ, ЗК

търговска дейност

доброволно

икономическ
а дейност

НЕ

съвместно регулиране –
признаване на
организация и нейните
саморегулаторни
инструменти

ДА

тип
организация

частна
организация

сдружение

ЗЮЛНЦ

не е определено

доброволно

чл. 17, ал. 1, т. 1
от ЗТТСТИ

икономическ
а дейност

НЕ

законова регулация –
признаване на
представителност за
сектора

НЕ

национална

частна
организация

сдружение

ЗЮЛНЦ

не е определено

доброволно

ЗТТСТИ (2)

чл. 17, ал. 1, т. 2
от ЗТТСТИ

икономическ
а дейност

НЕ

законова регулация –
признаване на
представителност за
сектора

НЕ

национална

частна
организация

сдружение

ЗЮЛНЦ

не е определено

доброволно

представителни
организации на
производители на
тютюневи изделия

ЗТТСТИ (3)

чл. 17, ал. 1, т. 3
от ЗТТСТИ

икономическ
а дейност

НЕ

законова регулация –
признаване на
представителност за
сектора

НЕ

национална

частна
организация

сдружение

ЗЮЛНЦ

не е определено

доброволно

организация на
производители на
лозаро-винарски
продукти

ЗВСН (1)

чл. 3, 4 и чл. 5,
ал. 1, т. 4 от
ЗВСН

икономическ
а дейност

НЕ

законова регулация –
признаване на
представителност за
сектора

НЕ

тип
организация

частна
организация

юридическо
лице или
кооперация

ТЗ, ЗК

търговска дейност

доброволно
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АКТ

абвр

сектор

Организация

код практика

основание

Предмет на
регулацията

Публични
регулаторн
и функции

Форма на регулацията

Саморегулаторн
и инструменти

вид
организация

Тип на
организацията

Правна
форма

Регистрация

Определяне на
дейността

членство

Закон за виното
и спиртните
напитки

ЗВСН

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО и С
ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

НАЦИОНАЛНА
ЛОЗАРО-ВИНАРСКА
КАМАРА

ЗВСН (2)

чл. 6, ал. 1 от
ЗВСН

икономическ
а дейност

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

НЕ

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация,
регистрира се
частното право
– ЗЮЛНЦ

сдружение

закон+ЗЮЛН
Ц

частна полза

доброволно

Закон за виното
и спиртните
напитки

ЗВСН

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО и С
ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

РЕГИОНАЛНИ
ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ
КАМАРИ (6)

ЗВСН (3)

чл. 6, ал. 3 от
ЗВСН

икономическ
а дейност

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

НЕ

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация,
регистрира се
частното право
– ЗЮЛНЦ

сдружение

закон+ЗЮЛН
Ц

частна/обществен
а полза

доброволно

Закон за виното
и спиртните
напитки

ЗВСН

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО и С
ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ,
ВНОСИТЕЛИТЕ И
ТЪРГОВЦИТЕ НА
СПИРТНИ НАПИТКИ

ЗВСН (4)

чл. 5, ал. 1, ал. 1,
т. 3 от ЗВСН

икономическ
а дейност

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

НЕ

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация,
регистрира се
частното право
– ЗЮЛНЦ

сдружение

закон+ЗЮЛН
Ц

частна полза

доброволно

Закон за лова и
опазване на
дивеча

ЗЛОД

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО

ловни сдружения

ЗЛОД (1)

чл. 29 и 30 от
ЗЛОД

икономическ
а дейност

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

НЕ

тип
организация

частна
организация

сдружение

ЗЮЛНЦ

частна/обществен
а полза

задължителн
о

Закон за лова и
опазване на
дивеча

ЗЛОД

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО

НАЦИОНАЛНО
ЛОВНО-РИБАРСКО
СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ
НА ЛОВЦИТЕ И
РИБОЛОВЦИТЕ В
БЪЛГАРИЯ"

ЗЛОД (2)

чл. 31, ал. 2 от
ЗЛОД

икономическ
а дейност

ДА

законова регулация –
признаване на
представителност за
сектора

НЕ

национална

частна
организация

сдружение

закон+ЗЮЛН
Ц

обществена полза

доброволно

Закон за горите

ЗГ

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО и С
ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

горски сдружения

ЗГ (1)

чл. 183 от ЗГ

икономическ
а дейност

НЕ

съвместно регулиране –
признаване на
саморегулаторни
инструменти

ДА

тип
организация

частна
организация

обединения
на физически
и
юридически
лица

ТЗ

търговска дейност

доброволно

Закон за горите

ЗГ

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО и С
ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

браншови
организации в горския
сектор

ЗГ (2)

чл. 215, ал. 1 от
ЗГ

икономическ
а дейност

НЕ

законова регулация –
признаване на
организации на
икономически оператори

НЕ

тип
организация

частна
организация

сдружение/
фондация

ЗЮЛНЦ

частна/обществен
а полза

доброволно

118

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", реализиран с
безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002

АКТ

абвр

сектор

Организация

код практика

основание

Предмет на
регулацията

Публични
регулаторн
и функции

Форма на регулацията

Правна
форма

Регистрация

Определяне на
дейността

членство

Закон за горите

ЗГ

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО и С
ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

национална браншова
организация за бранш
"Горско стопанство"

ЗГ (3)

чл. 217, ал. 1 от
ЗГ

икономическ
а дейност

ДА

законова регулация –
признаване на
представителност за
сектора

ДА*

национална

частна
организация

сдружение/
фондация

ЗЮЛНЦ

обществена полза

доброволно

Закон за горите

ЗГ

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО и С
ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

национална браншова
организация за бранш
"Дървопреработваща
и мебелна
промишленост"

ЗГ (4)

чл. 217, ал. 1 от
ЗГ

икономическ
а дейност

ДА

законова регулация –
признаване на
представителност за
сектора

ДА*

национална

частна
организация

сдружение/
фондация

ЗЮЛНЦ

обществена полза

доброволно

Закон за
рибарството и
аквакултурите
(1)

ЗРА

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО и С
ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

организации на
производители на
продукти от риболов
и/или на продукти от
аквакултури, ЗРА (1)

ЗРА (1.1)

чл. 10, ал. 2 от
ЗРА

икономическ
а дейност

НЕ

съвместно регулиране –
признаване на
организация и нейните
саморегулаторни
инструменти

ДА

тип
организация

частна
организация

СД; ООД;
кооперация;
сдружение/
фондация

ТЗ, ЗК,
ЗЮЛНЦ

търговска дейност
/ не е определено

доброволно

Закон за
рибарството и
аквакултурите
(1)

ЗРА

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО и С
ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

асоциации на
организации на
производители на
продукти от риболов
и/или на продукти от
аквакултури, ЗРА (1)

ЗРА (1.2)

чл. 10, ал. 4 от
ЗРА

икономическ
а дейност

НЕ

съвместно регулиране –
признаване на
организация и нейните
саморегулаторни
инструменти

ДА

тип
организация

частна
организация

СД, ООД или
кооперативе
н съюз;
сдружение/
фондация

ТЗ, ЗК,
ЗЮЛНЦ

търговска дейност
/ не е определено

доброволно

Закон за
рибарството и
аквакултурите
(1)

ЗРА

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО и С
ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

междубраншови
организации в сектор
Рибарство, ЗРА (1)

ЗРА (1.3)

чл. 10в, ал. 2 от
ЗРА

икономическ
а дейност

НЕ

съвместно регулиране –
признаване на
организация и нейните
саморегулаторни
инструменти

ДА

тип
организация

частна
организация

сдружение/
фондация

ЗЮЛНЦ

не е определено

доброволно

Закон за
рибарството и
аквакултурите
(2)

ЗРА

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО

риболовни
сдружения, ЗРА (2)

ЗРА (2)

чл. 11 от ЗРА

икономическ
а дейност

ДА

законова регулация –
признаване на
организации на
икономически оператори

НЕ

тип
организация

частна
организация

сдружение

ЗЮЛНЦ

частна/обществен
а полза

доброволно

Закон за
съсловната
организация на
ветеринарните
лекари в
България

ЗСВЛБ

A СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО и М
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

БЪЛГАРСКИ
ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ

ЗСВЛБ

чл. 3 от ЗСВЛБ

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА*

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация

публична
корпорация

закон

н/п

задължителн
о
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Саморегулаторн
и инструменти

вид
организация

Тип на
организацията

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", реализиран с
безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002

АКТ

абвр

сектор

Организация

код практика

основание

Предмет на
регулацията

Публични
регулаторн
и функции

Форма на регулацията

Саморегулаторн
и инструменти

вид
организация

Тип на
организацията

Закон за
енергетиката

ЗЕ

D ПРОИЗВОДСТВО И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
И НА ГАЗООБРАЗНИ
ГОРИВА

браншови камари и
организации на
енергетиците и на
такива, добиващи
енергийни ресурси

ЗЕ

чл. 7, ал. 3 от ЗЕ

икономическ
а дейност

НЕ

законова регулация –
признаване на
организации на
икономически оператори

ДА*

тип
организация

частна
организация

Закон за
камарата на
строителите

ЗКС

F СТРОИТЕЛСТВО

КАМАРА НА
СТРОИТЕЛИТЕ В
БЪЛГАРИЯ

ЗКС

чл. 4, ал. 1 от
ЗКС

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА*

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация

публична
корпорация

Закон за
камарите на
архитектите и
инженерите в
инвестиционнот
о проектиране

ЗКАИИП

М
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

КАМАРА НА
АРХИТЕКТИТЕ В
БЪЛГАРИЯ

ЗКАИИП (1)

чл. 2, ал. 1 от
ЗКАИИП

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА*

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация

Закон за
камарите на
архитектите и
инженерите в
инвестиционнот
о проектиране

ЗКАИИП

М
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

КАМАРА НА
ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ

ЗКАИИП (2)

чл. 2, ал. 2 от
ЗКАИИП

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА*

конкретна/и
организация/
и

Закон за
геодезията и
картографията

ЗГК

М
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

КАМАРА НА
ИНЖЕНЕРИТЕ ПО
ГЕОДЕЗИЯ

ЗГК

чл. 36, ал. 1 от
ЗГК

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА*

Закон за
туризма (1)

ЗТ

I ХОТЕЛИЕРСТВО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО

туристически
сдружения

ЗТ (2)

чл. 47 от ЗТ

икономическ
а дейност

НЕ

законова регулация –
признаване на
организации на
икономически оператори

ДА*

Закон за
туризма (1)

ЗТ

I ХОТЕЛИЕРСТВО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО

браншови
туристически
сдружения в сектор
"хотелиерство и
ресторантьорство"

ЗТ (3)

чл. 54, ал. 1, т. 1
от ЗТ

икономическ
а дейност

ДА*

законова регулация –
признаване на
организации на
икономически оператори

НЕ
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Правна
форма

Регистрация

Определяне на
дейността

членство

ЗЮЛНЦ

не е определено

доброволно

закон

н/п

доброволно

публична
корпорация

закон

н/п

задължителн
о

публичноправн
а корпорация

публична
корпорация

закон

н/п

задължителн
о

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация

публична
корпорация

закон

н/п

задължителн
о

тип
организация

частна
организация

ЗЮЛНЦ

доброволно

частна
организация

ЗЮЛНЦ

доброволно

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", реализиран с
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АКТ

абвр

сектор

Организация

код практика

основание

Предмет на
регулацията

Публични
регулаторн
и функции

Форма на регулацията

Саморегулаторн
и инструменти

Закон за
туризма (1)

ЗТ

N
АДМИНИСТРАТИВН
ИИ
СПОМАГАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ

браншови
туристически
сдружения в сектор
"туроператорска и
туристическа агентска
дейност"

ЗТ (4)

чл. 54, ал. 1, т. 2
от ЗТ

икономическ
а дейност

ДА*

законова регулация –
признаване на
организации на
икономически оператори

НЕ

Закон за
туризма (2)

ЗТ

I ХОТЕЛИЕРСТВО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО
иN
АДМИНИСТРАТИВН
ИИ
СПОМАГАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ

организации за
управление на
туристическите
райони (ОУТР)

ЗТ (1)

чл. 18, ал. 1 от
ЗТ

икономическ
а дейност

ДА*

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА*

тип
организация

публичноправн
а корпорация

Закон за
електронните
съобщения

ЗЕС

J СЪЗДАВАНЕ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ И
ТВОРЧЕСКИ
ПРОДУКТИ;
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИ
Я

предприятия,
предоставящи
обществени
електронни
съобщителни мрежи
и/или услуги

ЗЕС

чл. 231в от ЗЕС

икономическ
а дейност

НЕ

съвместно регулиране –
признаване на
саморегулаторни
инструменти

ДА

тип
организация

Закон за радиото
и телевизията
(1)

ЗРТ

G ТЪРГОВИЯ;
РЕМОНТ НА
АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ, J
СЪЗДАВАНЕ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ И
ТВОРЧЕСКИ
ПРОДУКТИ;
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИ
ЯиМ
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

ФОНДАЦИЯ
"НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ЗА
ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА
ЕТИКА"

ЗРТ (1)

чл. 76, ал. 2 от
ЗРТ

икономическ
а дейност

НЕ

съвместно регулиране –
признаване на
саморегулаторни
инструменти

ДА

конкретна/и
организация/
и
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вид
организация

Тип на
организацията

Правна
форма

частна
организация

Регистрация

Определяне на
дейността

ЗЮЛНЦ

членство

доброволно

публична
корпорация

закон

н/п

доброволно

частна
организация

търговски
дружества

ТЗ

н/п

н/п

частна
организация

фондация

ЗЮЛНЦ

обществена полза

доброволно

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", реализиран с
безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002

АКТ

абвр

сектор

Организация

код практика

основание

Предмет на
регулацията

Публични
регулаторн
и функции

Закон за радиото
и телевизията
(2)

ЗРТ

G ТЪРГОВИЯ;
РЕМОНТ НА
АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ, J
СЪЗДАВАНЕ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ И
ТВОРЧЕСКИ
ПРОДУКТИ;
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИ
ЯиМ
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

СДРУЖЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО САМОРЕГУЛАЦИЯ"

ЗРТ (2)

чл. 76, ал. 2 от
ЗРТ

икономическ
а дейност

НЕ

Кодекс за
застраховането

КЗ

K ФИНАНСОВИ И
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНО БЮРО
НА БЪЛГАРСКИТЕ
АВТОМОБИЛНИ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

КЗ

чл. 506 от КЗ

икономическ
а дейност

Закон за
независимите
оценители

ЗНО

L ОПЕРАЦИИ С
НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ и М
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

КАМАРА НА
НЕЗАВИСИМИТЕ
ОЦЕНИТЕЛИ

ЗНО

чл. 22 от ЗНО

Закон за
независимия
финансов одит

ЗНФО

М
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

ИНСТИТУТ НА
ДИПЛОМИРАНИТЕ
ЕКСПЕРТСЧЕТОВОДИТЕЛИ

ЗНФО

Закон за
адвокатурата

ЗАдв

М
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

ВИСШ АДВОКАТСКИ
СЪВЕТ

ЗАдв

Форма на регулацията

Саморегулаторн
и инструменти

вид
организация

Тип на
организацията

Правна
форма

Регистрация

Определяне на
дейността

членство

съвместно регулиране –
признаване на
саморегулаторни
инструменти

ДА

конкретна/и
организация/
и

частна
организация

сдружение

ЗЮЛНЦ

обществена полза

доброволно

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

НЕ

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация,
регистрира се
частното право
– ЗЮЛНЦ

сдружение

ЗЮЛНЦ

частна полза

задължителн
о

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА*

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация

публична
корпорация

закон

н/п

доброволно

чл. 35, ал. 1 от
ЗНФО

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация

публична
корпорация

закон

н/п

задължителн
о

чл. 117 от ЗАдв

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА*

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация

публична
корпорация

закон

н/п

задължителн
о
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АКТ

абвр

сектор

Организация

код практика

основание

Предмет на
регулацията

Публични
регулаторн
и функции

Форма на регулацията

Саморегулаторн
и инструменти

вид
организация

Тип на
организацията

Правна
форма

Регистрация

Определяне на
дейността

членство

Закон за
нотариусите и
нотариалната
дейност

ЗННД

М
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

НОТАРИАЛНА
КАМАРА НА
РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ЗННД

чл. 4, ал. 1 от
ЗННД

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА*

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация

публична
корпорация

закон

н/п

задължителн
о

Закон частните
съдебни
изпълнители

ЗЧСИ

М
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ
СЪДЕБНИ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ЗЧСИ

чл. 3, ал. 1 от
ЗЧСИ

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация

публична
корпорация

закон

н/п

задължителн
о

Закон за
съсловните
организации на
лекарите и на
лекарите по
дентална
медицина

ЗСОЛЛДМ

Q ХУМАННО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
СОЦИАЛНА РАБОТА

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ
СЪЮЗ

ЗСОЛЛДМ (1)

чл. 1, ал. 2 от
ЗСОЛЛДМ

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА*

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация

публична
корпорация

закон

н/п

задължителн
о

Закон за
съсловните
организации на
лекарите и на
лекарите по
дентална
медицина

ЗСОЛЛДМ

Q ХУМАННО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
СОЦИАЛНА РАБОТА

БЪЛГАРСКИ
ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ЗСОЛЛДМ (2)

чл. 1, ал. 2 от
ЗСОЛЛДМ

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА*

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация

публична
корпорация

закон

н/п

задължителн
о

Закон за
съсловната
организация на
магистърфармацевтите

ЗСОМФ

Q ХУМАННО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
СОЦИАЛНА РАБОТА
и С ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

БЪЛГАРСКИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕН
СЪЮЗ

ЗСОМФ

чл. 1,ал. 2 от
ЗСОМФ

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА*

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация

публична
корпорация

закон

н/п

задължителн
о

Закон за
съсловните
организации на
медицинските
сестри,
акушерките и
асоциираните
медицински
специалисти, на
зъботехниците и
на помощникфармацевтите

ЗСОМСААМСЗП
Ф

Q ХУМАННО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
СОЦИАЛНА РАБОТА

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОФЕСИОНАЛИСТИТ
Е ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

ЗСОМСААМСЗП
Ф (1)

чл. 2, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 от
ЗСОМСААМСЗП
Ф

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА*

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация

публична
корпорация

закон

н/п

задължителн
о
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АКТ

абвр

сектор

Организация

код практика

основание

Предмет на
регулацията

Публични
регулаторн
и функции

Форма на регулацията

Саморегулаторн
и инструменти

вид
организация

Тип на
организацията

Правна
форма

Регистрация

Определяне на
дейността

членство

Закон за
съсловните
организации на
медицинските
сестри,
акушерките и
асоциираните
медицински
специалисти, на
зъботехниците и
на помощникфармацевтите

ЗСОМСААМСЗП
Ф

Q ХУМАННО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
СОЦИАЛНА РАБОТА

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ

ЗСОМСААМСЗП
Ф (2)

чл. 2, ал. 1, т. 2 и
ал. 3 от
ЗСОМСААМСЗП
Ф

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА*

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация

публична
корпорация

закон

н/п

задължителн
о

Закон за
съсловните
организации на
медицинските
сестри,
акушерките и
асоциираните
медицински
специалисти, на
зъботехниците и
на помощникфармацевтите

ЗСОМСААМСЗП
Ф

Q ХУМАННО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
СОЦИАЛНА РАБОТА

БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИКФАРМАЦЕВТИТЕ

ЗСОМСААМСЗП
Ф (3)

чл. 2, ал. 1, т. 3 и
ал. 4 от
ЗСОМСААМСЗП
Ф

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

ДА*

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация

публична
корпорация

закон

н/п

задължителн
о

Закон за
физическото
възпитание и
спорта (1)

ЗФВС

R КУЛТУРА, СПОРТ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Български
олимпийски комитет

ЗФВС (7)

чл. 31 от ЗФВС

икономическ
а дейност

ДА*

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

НЕ

конкретна/и
организация/
и

частна
организация

ЗЮЛНЦ

не е определено

доброволно

Закон за
физическото
възпитание и
спорта (1)

ЗФВС

R КУЛТУРА, СПОРТ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Националната
паралимпийска
организация

ЗФВС (8)

чл. 32 от ЗФВС

икономическ
а дейност

ДА*

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

НЕ

конкретна/и
организация/
и

частна
организация

ЗЮЛНЦ

обществена полза

доброволно

Закон за
физическото
възпитание и
спорта (1)

ЗФВС

R КУЛТУРА, СПОРТ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Национална
организация за
спортно-туристическа
дейност

ЗФВС (9)

чл. 33 – чл. 37 от
ЗФВС

икономическ
а дейност

ДА*

съвместно регулиране –
признаване на
организация и нейните
саморегулаторни
инструменти

ДА

национална

частна
организация

ЗЮЛНЦ

обществена полза

доброволно

Закон за
физическото
възпитание и
спорта (1)

ЗФВС

R КУЛТУРА, СПОРТ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Националната
организация за
университетски спорт

ЗФВС (10)

чл. 39 – чл. 37 от
ЗФВС

икономическ
а дейност

ДА*

съвместно регулиране –
признаване на
организация и нейните
саморегулаторни
инструменти

ДА

национална

частна
организация

ЗЮЛНЦ

обществена полза

доброволно
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АКТ

абвр

сектор

Организация

код практика

основание

Предмет на
регулацията

Публични
регулаторн
и функции

Закон за
физическото
възпитание и
спорта (2)

ЗФВС

R КУЛТУРА, СПОРТ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

спортни клубове

ЗФВС (1)

чл. 12 – 17 от
ЗФВС

икономическ
а дейност

НЕ

Закон за
физическото
възпитание и
спорта (2)

ЗФВС

R КУЛТУРА, СПОРТ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

спортни клубове на
висши училища

ЗФВС (2)

чл. 43 от ЗФВС

икономическ
а дейност

Закон за
физическото
възпитание и
спорта (2)

ЗФВС

R КУЛТУРА, СПОРТ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

спортни федерации

ЗФВС (3)

чл. 18 – 30 от
ЗФВС

Закон за
физическото
възпитание и
спорта (2)

ЗФВС

I ХОТЕЛИЕРСТВО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО
иN
АДМИНИСТРАТИВН
ИИ
СПОМАГАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ

туристически
дружества

ЗФВС (5)

Закон за
физическото
възпитание и
спорта (2)

ЗФВС

R КУЛТУРА, СПОРТ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

обединени спортни
клубове

Закон за
занаятите

ЗЗан

различни сектори

Закон за
занаятите

ЗЗан

различни сектори

Форма на регулацията

Саморегулаторн
и инструменти

вид
организация

Тип на
организацията

съвместно регулиране –
признаване на
организация и нейните
саморегулаторни
инструменти

НЕ

тип
организация

НЕ

съвместно регулиране –
признаване на
организация и нейните
саморегулаторни
инструменти

НЕ

икономическ
а дейност

ДА

съвместно регулиране –
признаване на
организация и нейните
саморегулаторни
инструменти

чл. 38 от ЗФВС

икономическ
а дейност

ДА

ЗФВС (6)

чл. 44 – 46 от
ЗФВС

икономическ
а дейност

НАЦИОНАЛНА
ЗАНАЯТЧИЙСКА
КАМАРА

ЗЗан (1)

чл. 9 и чл.20 от
ЗЗан

РЕГИОНАЛНИ
ЗАНАЯТЧИЙСКИ
КАМАРИ (21)

ЗЗан (2)

чл. 8 от ЗЗан

Регистрация

Определяне на
дейността

членство

частна
организация

ТЗ, ЗЮЛНЦ

в определени
случаи
обществена полза

доброволно

тип
организация

частна
организация

ТЗ, ЗЮЛНЦ

в определени
случаи
обществена полза

доброволно

ДА

тип
организация

частна
организация

ЗЮЛНЦ

обществена полза

доброволно

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

НЕ

тип
организация

частна
организация

ЗЮЛНЦ

обществена полза

доброволно

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

НЕ

тип
организация

частна
организация

ЗЮЛНЦ

обществена полза

доброволно

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

НЕ

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация,
регистрира се
частното право
– ЗЮЛНЦ

сдружение/
фондация

закон+ЗЮЛН
Ц

частна полза

доброволно

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

НЕ

конкретна/и
организация/
и

публичноправн
а корпорация,
регистрира се
частното право
– ЗЮЛНЦ

сдружение/
фондация

закон+ЗЮЛН
Ц

частна полза

доброволно
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АКТ

абвр

сектор

Организация

код практика

Закон за
занаятите

ЗЗан

различни сектори

НАЦИОНАЛНО
СДРУЖЕНИЕ "ЗАДРУГА
НА МАЙСТОРИТЕ НА
НАРОДНИ
ХУДОЖЕСТВЕНИ
ЗАНАЯТИ"

ЗЗан (3)

Закон за
чистотата на
атмосферния
въздух

ЗЧАВ

различни сектори

БЪЛГАРСКАТА
БРАНШОВА КАМАРА –
МАШИНОСТРОЕНЕ

ЗЧАВ (1)

Закон за
чистотата на
атмосферния
въздух

ЗЧАВ

различни сектори

БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА КАМАРА
– СЪЮЗ НА
БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

Закон за
чистотата на
атмосферния
въздух

ЗЧАВ

различни сектори

Наредба № 7 от
11.10.2002 г. за
условията и реда
за придобиване и
признаване на
правоспособност
по заваряване

подзаконов акт

С ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

основание

Предмет на
регулацията

Публични
регулаторн
и функции

Форма на регулацията

Саморегулаторн
и инструменти

вид
организация

Тип на
организацията

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

НЕ

конкретна/и
организация/
и

частна
организация

чл. 17а, ал. 2 и
чл. 17б, ал. 3 от
ЗЧАВ

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

НЕ

конкретна/и
организация/
и

частна
организация

ЗЧАВ (3)

чл. 17б, ал. 3 от
ЗЧАВ

професия /
ИД

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

НЕ

конкретна/и
организация/
и

БЪЛГАРСКА
БРАНШОВА КАМАРА
НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ

ЗЧАВ (2)

чл. 17б, ал. 3 от
ЗЧАВ

икономическ
а дейност

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

НЕ

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ПО
ЗАВАРЯВАНЕ

БСЗ

чл. 4, ал. 4 от
Наредба № 7 от
11.10.2002 г.

икономическ
а дейност

ДА

законова регулация –
създаване/регламентиран
е на организация и
възлагане на публични
функции

НЕ
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Правна
форма

Регистрация

Определяне на
дейността

членство

ЗЮЛНЦ

частна полза

доброволно

сдружение

ЗЮЛНЦ

частна полза

доброволно

частна
организация

сдружение

ЗЮЛНЦ

частна полза

доброволно

конкретна/и
организация/
и

частна
организация

сдружение

ЗЮЛНЦ

частна полза

доброволно

конкретна/и
организация/
и

частна
организация

сдружение

ЗЮЛНЦ

частна полза

доброволно

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", реализиран с
безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002
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