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ВЪВЕДЕНИЕ
Общият подход за изпълнение на Концепцията за прилагане на алтернативни
подходи за регулиране на основни икономически сектори се базира на надграждащи се
мерки, допринасящи за постигане на всяка от определените цели. На първия етап се
предвижда 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 изготвянето на предварителната оценка на въздействието на регулациите.
Вторият етап включва устойчиво рамково нормативно регламентиране на
възможностите прилагане на алтернативни регулаторни подходи. Възприемането на този
подход е аргументирано от мненията на заинтересованите страни, участвали в процеса
на разработване на концепцията, както и от направената предварителна оценка на
концепцията.
Представените предложения за промени в нормативната уредба са изготвени въз
основа на:
→

прегледа на практики от изследваните страни от Европейския съюз,

→

установени несъвършенства в регламентацията и функционирането на
съществуващите камари и организации, които осъществяват публични
функции или прилагат саморегулаторни инструменти;

→

установените възможности за въвеждане на практики по алтернативно
регулиране в шестте икономически сектора.

Предложенията са в съответствие с разработените Стандарти за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи (Приложение № 1), които определят принципната
методическата рамка и изискванията към действията, свързани с разработване на
нормативни и други актове, които предвиждат прилагане на разглежданите видове
алтернативни регулаторни подходи.
Общата цел на представените предложения за промени в нормативната уредба е попоследователно прилагане на алтернативни регулаторни подходи като механизъм за
подобряване на регулаторната среда чрез намаляване на административната тежест за
икономическите оператори и повишаване на тяхната обществена ангажираност.
Предложенията са структурирани по икономически сектори и съответните закони,
регламентиращи упражняване на определена професия и/или извършването на
определена икономическа дейност.
При формулирането на препоръките за промени е използвана практиката на
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която съгласно чл. 27 от Закона за
защита на конкуренцията (ЗЗК) 1 изготвя секторни анализи на конкурентната среда.

1

обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г., последни промени бр. 28 от 2019 г.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА
РЕГУЛИРАНЕ НА ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ

СЕКТОР А

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Обща характеристика
Основните раздели на този сектор са:
→

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности –
раздел 1 от КИД-2008;

→

Горско стопанство – раздел 2 от КИД-2008;

→

Рибно стопанство – раздел 3 от КИД-2008.

Селското и рибното стопанство [сектор A 01 и А 03 от КИД-2008], съгласно
ДФЕС 2 са области, в която ЕС и държавите-членки могат да законодателстват и да
приемат правно обвързващи актове. Държавите-членки упражняват своята
компетентност, доколкото ЕС не е упражнил своята или доколкото ЕС е решил да спре
да упражнява своята компетентност. Дейностите в областта на горското стопанство
[сектор А 02 от КИД-2008] са обект на регулиране от националното законодателство.
Действащата нормативната уредба, регулираща обществените отношения във
връзка с осъществяването на икономически дейности в областта на селското, горското
и рибното стопанство, включително правилата, свързани с дейностите от
производствената верига – производство, преработка и предлагане на пазара, предвижда
възможност за прилагане на алтернативни подходи регулиране, включващи възлагане на
публични функции на организации, които не са част от административната система и
съвместно регулиране. Предвидени са и саморегулаторни механизми, свързани с
процедури за сертификация, приложими на индивидуално ниво от икономически
субекти.
Сектор А, раздел 01 Растениевъдство, животновъдство и лов;
спомагателни дейности
Обхват и регулаторна рамка

Раздел 01 Растениевъдство, животновъдство и лов включва две основни дейности:
производство на растителни продукти и производство на животински продукти.
Обхваща също биологичното селско стопанство (растениевъдство, животновъдство),
отглеждането на генетично модифицирани растения и животни, както и отглеждането на
посеви на открити площи или в парници и оранжерии. Включват се спомагателните
дейности, съпътстващи селското стопанство, ловът и свързаните с него дейности. Група
01.5 "Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство" не се подчинява на
обичайните правила за определяне на основната дейност. Тук се отчита, че много
стопанства поддържат сравнително равновесие между производството на растителни и
2

чл. 4, във връзка с чл. 2, пар. 2 от ДФЕС.
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животински продукти и класифицирането им в едната или другата категория би било
условно. Селскостопанските дейности изключват каквато и да било последваща
преработка на селскостопанските продукти (класифицирани в раздели 10, 11 и 12
"Производство на хранителни продукти", "Производство на напитки" и "Производство
на тютюневи изделия") освен това, което е необходимо за тяхната подготовка за пазара.
Разделът не включва: технически дейности като терасиране на селскостопанските
земи, дренажни работи, подготвяне на оризищата и други – сектор Р "Строителство", и
търговия със селскостопански продукти, осъществена от посредници или асоциации на
кооперативи – сектор С, поддържането на земята (почвената покривка) в добро
агроекологично състояние – 81.30 "Оформяне и поддържане на озеленени площи".
Основните първични нормативни актове, които регулират извършване на
икономически дейности в областта на растениевъдството, животновъдството и лова са
14, в ИИСДА са вписани 123 регулаторни режима.
Разгледани са следните основни закони, регламентиращи дейността на
икономическите субекти в сектора:
→

Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) 3;

→

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ) 4;

→

Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСП) 5;

→

Закон за посевния и посадъчния материал (ЗППМ) 6;

→

Закон за защита на растенията (ЗЗР) 7;

→

Закон за животновъдството (ЗЖ) 8;

→

Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) 9.

Основен нормативен акт, свързан с функционирането на сектора е Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз, подробно разгледан в част първа и втора от настоящия доклад. ЗПООПЗПЕС
урежда реда за прилагане на пазарните мерки, включени в Общата организация на
пазарите (ООП) на земеделски продукти на ЕС, както и мерките за държавно
подпомагане, които са част от Общата селскостопанска политика (ОСП).
Прилагането на регулациите, определени в ЗПООПЗПЕС се администрира от
Министерство на земеделието, храните и горите, Областни дирекции "Земеделие",
Държавен фонд "Земеделие" и Българска агенция по безопасност на храните. В ИИСДА
са вписани 11 регулаторни режими и 4 услуги.
Законът предвижда възможност за признаване на три типа организации, чието
признаване е свързано с прилагане на саморегулаторни инструменти:
обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., последни промени бр. 106 от 2018 г.
обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г., последни промени бр. 17 от 2019 г.
5
обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 16.09.2012 г., последни промени бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
6
обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г., последни промени бр. 17 от 2018 г.
7
обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г., последни промени бр. 17 от 2019 г.
8
обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г., в сила от 9.09.2000 г., последни промени бр. 13 от 2019 г., в сила от 12.02.2019 г.
9
обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г., последни промени бр. 37 от 2019 г.
3
4
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→

организации на производители;

→

асоциации на организации на производители; и

→

междубраншови организации.

Регламентираните в ЗПООПЗПЕС възможности за организациите в сектора са
необходимата и достатъчна база за въвеждане на практики, основани на саморегулаторни
инструменти. В този процес ролята на държавата може да бъде насочваща и
стимулираща процесите на консолидация в сектора, без непременно да е свързана с
допълнителна нормативна намеса.
Процедурата за "Признаване на организация на производители на земеделски
продукти и на група на производители на земеделски продукти" 10 е вписана в ИИСДА
като услуга с код [2177], съответно процедурата "Признаване на организация на
производители на плодове и зеленчуци" – услуга с код [2355].
Със Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ) се уреждат обществените
отношения, свързани със сортоизпитването и воденето на официалната сортова листа на
Република България, сортоподдържането, производството и заготовката с цел търговия,
съхраняването, опаковането, етикетирането, търговията, вноса, износа и контрола на
посевния и посадъчния материал от земеделски растения. Разпоредбите на ЗППМ се
прилагат и за тютюневите семена, доколкото не противоречат на Закона за тютюна,
тютюневите и свързаните с тях изделия.
Според ИИСДА ИАСАС администрира 11 регулаторни режима.
Според чл. 7 от ЗППМ министърът на земеделието, храните и горите издава
разрешение на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за определяне на
посевните качества на семената с цел сертификация и лабораторни анализи на търговски
семена и смески.
Законът за защита на растенията (ЗЗР) урежда обществените отношения, свързани
с фитосанитарните мерки по Международната конвенция по растителна защита 11 –
наблюдение, диагностика, прогнозиране и сигнализация в растителната защита;
опазването на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители;
наблюдението, диагностиката, прогнозата и сигнализацията в растителната защита;
интегрираното производство на растения и растителни продукти и контрола върху
интегрираното производство; изискванията за извършване на специализирани
растителнозащитни услуги и последващия контрол върху тях; изискванията към
торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните
субстрати и контрола при производството, пускането на пазара и употребата им.
прилагане на редица европейски нормативни и международни документи в областта на
фитосанитарния контрол и защита.

10

https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/izdavane-na-administrativni-aktove/priznavane-na-organizaciya-na-proizvoditeli-nazemedelski-produk/
11
Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 31.03.2005 г. - ДВ, бр. 32 от 2005 г. Издадена от Министерството на земеделието и
горите, обн., ДВ, бр. 75 от 2005 г., в сила за Република България от 2.10.2005 г.
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ЗЗР определя мерките за контрол на икономически важни вредители. Опазването
на растенията и растителните продукти се извършва съобразно общи принципи за
интегрирано управление на вредители, определени в приложение на закона. При
опазването на растенията и растителните продукти могат да се приложат и специфични
принципи за интегрирано управление на вредители, определени в наредба на министъра
на земеделието, храните и горите. За прилагане принципите на интегрирано управление
на вредители земеделските стопани могат да ползват консултантски услуги.
Интегрирано производство се извършва за непрекъснат период от 5 години от
земеделски стопани, които са осигурили изпълнението на определени условия (чл. 11,
ал. 2 от ЗЗР). Изпълнението на закона е възложено на министъра на земеделието, храните
и горите. Българската агенция по безопасност на храните администрира 18 регулаторни
режима по ЗЗР.
Съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗЗР при опазването на растенията и растителните продукти
се прилага добра растителнозащитна практика. Заинтересованите лица разработват
правила за добра растителнозащитна практика по ред, определен в наредба на министъра
на земеделието, храните и горите 12. Според чл. 21 от наредбата правилата за добра
растителнозащитна практика се разработват за всяка земеделска култура от работна
група, определена със заповед на министъра на земеделието и храните. Проектите на
правила за добра растителнозащитна практика се публикуват на интернет страницата на
Министерството на земеделието, храните и горите, като се предоставя най-малко 14дневен срок за предложения и становища по него.
Твърде лаконичната уредба на този саморегулаторен механизъм и липсата на
информация за неговото прилагане, е индикатор за наличието на потенциална
възможност за по-ефективно прилагане на възможностите за саморегулиране,
включително актуализиране на разработените през 2006 г. добри растителнозащитни
практики, утвърдени от генералния директор на Националната служба за растителна
защита. От 2011 г. функциите на Националната служба за растителна защита са
прехвърлени към Българската агенция по безопасност на храните 13.
Законът за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ) урежда
обществените отношения, свързани с производството, окачествяването, изкупуването,
промишлената обработка и търговията с тютюн, производството, представянето и
продажбата на тютюневите и свързаните с тях изделия. Държавната политика в областта
на тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия се ръководи и осъществява от
Министерския съвет. Министърът на земеделието, храните и горите провежда
държавната политика и упражнява контрола в областта на производството и
промишлената обработка на тютюна.
Законът определя условията, при които организации в сектор "Тютюн" и сектор
"Тютюневи изделия" може да бъдат признати за представителни. Регулациите
предвидени в ЗТТСТИ се администрират от Министерство на земеделието, храните и
горите и Областните дирекции "Земеделие".
12
Наредба № 14 от 19.09.2016 г. за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители, издадена от
министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 77 от 2016 г., в сила от 4.10.2016 г.
13
ПМС № 35 от 14.02.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните, обн., ДВ,
бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.
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Уредбата в ЗТТСТИ може да бъде разглеждана като рамкова по отношение на
бъдещи инициативи, свързани с прилагане на подходи, основани на саморегулиране
и/или съвместно регулиране.
Законът за виното, и спиртните напитки (ЗВСН) урежда условията и реда за
производството, получаването, преработката, етикетирането, търговията и контрола на
гроздето, предназначено за производство на вино, вината, продуктите, получени от
грозде и вино, плодовите вина, оцета, етиловия алкохол и дестилатите от земеделски
произход, и на спиртните напитки, както и управлението и контрола на лозаро-винарския
потенциал. Управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал включва
класифициране на винени сортове лози, право на засаждане и презасаждане,
Прехвърляне на право на презасаждане, Национален резерв от права на засаждане на
винени лозя и поддържане на лозарски регистър.
За целите на контрола Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
поддържа лозарски регистър, който съдържа актуализирана информация за
производствения потенциал. В лозарския се вписват гроздопроизводителите, лозарските
стопанства, винопроизводителите и оцетопроизводителите. ИАЛВ създава и поддържа
досиета на гроздопроизводителите и производствени досиета на винопроизводителите,
които са част от лозарския регистър. Лозарското стопанство се състои от лозарски
парцели, стопанисвани от един гроздопроизводител. Лозарските стопанства вписани в
Лозарския регистър са 4 153.
ИАЛВ администрира 21 регулаторни режима.
Традиционно винарският бранш има широки възможности за прилагане на
саморегулаторни инструменти като добри производствени практики, правилата за
етикетиране и представяне на лозаро-винарски продукти и др.п.
Следва да се подчертае, че организациите, регламентирани в ЗВСН не са
организации на производители, асоциации на организации на производители или
междубраншови организации по смисъла на Регламент (ЕС) № 1308/2013. По
отношение на този подсектор е приложим регулаторният подход за ООП на
селскостопански продукти (Регламент (ЕС) № 1308/2013 и ЗПООПЗПЕС), който
предвижда възможности за организациите на производители, асоциациите на
организации на производители и междубраншовите организации. Към момента има
призната само една организация на производители в сектор "винено грозде" и една група
на производители, няма признати асоциации на организации на производители и
междубраншови организации. ЗПООПЗПЕС е подходяща рамка за насърчаване на
саморегулаторни подходи.
Законът за животновъдството (ЗЖ) организацията и управлението на
животновъдството; производството, развъдната дейност и предлагането на пазара на
селскостопански животни, сперма, яйцеклетки и ембриони; условията и реда за
признаване на развъдните организации и за одобряване на развъдните програми; статута
и дейността на развъдните организации; правата и задълженията на физическите и
юридическите лица, свързани с дейностите по развъждане. ЗЖ урежда организацията и
управлението на животновъдството, производството, развъдната дейност и предлагането
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на пазара на селскостопански животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, както и
условията и реда за признаване на развъдните организации и за одобряване на
развъдните програми, включително статута и дейността на развъдните организации.
Производството обхваща дейностите, свързани с отглеждането, храненето и
възпроизводството на селскостопански животни и с производството на животински
продукти, предназначени за продажба. Министърът на земеделието, храните и горите
определя с наредби правилата за производство и предлагане на пазара на чистопороден
и хибриден разплоден материал при свине и птици и реда за водене на регистър. ЗЖ
урежда правилата за производството на чистопороден и хибриден разплоден материал
при свине и птици, за производство на бубено семе.
Изпълнението на закона е възложено на министъра на земеделието, храните и
горите. Общият брой на вписаните в ИИСДА регулаторни режими е 5 и се
администрират от Министерство на земеделието, храните и горите и Областните
дирекции "Земеделие".
Предвиденият регистрационен режим за развъдни ферми и стопанства може да
бъде оптимизиран чрез въвеждане на саморегулаторни инструменти.
Законът за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) урежда отношенията, свързани със
собствеността, опазването и стопанисването на дивеча, организацията на ловното
стопанство, правото на лов и търговията с дивеч и дивечови продукти. Съгласно закона
опазването на дивеча е основен принцип за организация на ловната площ и управление
на ловното стопанство, стопанисване на дивеча, неговите местообитания, екосистеми и
процеси, които протичат в тях и упражняване на правото на лов. Опазването включва
дейностите по защита, охрана и контрол при стопанисване на дивеча и упражняване на
правото на лов.
Въведеният регулаторен режим е насочен към опазване на дивеча като национално
богатство, съхраняване на генофонда и видовото разнообразие, увеличаване и устойчиво
развитие на дивечовите запаси, обогатяване на фауната и запазване на екологичното
равновесие в природната среда. Изпълнението на закона е възложено на министъра на
земеделието, храните и горите, който се подпомага от Изпълнителната агенция по
горите (ИАГ). Вписаните в ИИСДА регулаторни режими са 3 и се администрират от
ИАГ.
Регулацията в ЗЛОД има рамков характер по отношение на изискванията, свързани
с задължителното обединяване на лицата придобили право на лов в ловна дружина.
Съответно задължението за учредяване на ловно сдружение по чл. 29 от ЗЛОД. Целите
на регулацията са осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство,
стопанисване, опазване и ползване на дивеча. На практика тези функции подлежат на
допълнителна регулация от страна на държавните горски стопанства, които
предоставят стопанисването на дивеча чрез пряко договаряне на ловните сдружения по
чл. 30, ал. 1 от ЗЛОД в ловностопанските райони извън тези по ал. 1 и чл. 35 от ЗЛОД,
както и от страна на ИАГ, която осъществява текущ контрол по изпълнение на
договорите за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци. Условията
и редът за пряко договаряне за стопанисване на дивеча са уредени в правилника за
прилагане на ЗЛОД. ЗЛОД не предвижда и не насърчава мерки, базирани на
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саморегулиране, което е възможност за развитие на такива практики – Националното
ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" има
разработени инструменти за саморегулиране – Правила за безопасност по време на лов
и при дейности с ловно оръжие и боеприпаси, които могат да бъдат обект на оценка и, в
случай че отговарят на определени стандарти да бъдат признати от страната на
държавата.
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни подходи

Прегледът на регулациите в сектор A Селско, горско и рибно стопанство
(раздел [01] Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности)
установява наличието на регламентирани възможности за признаване на
саморегулаторни инструменти в Закона за прилагане на Общата организация на
пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Прегледът на практиките
показва, че тези възможности все още не се използват пълноценно, особено по
отношение на асоциациите на производители и междубраншовите организации.
Насърчаването на създаване и развитие на асоциации на производители и
междубраншови организации има значителен потенциал за прилагане на принципа на
общия интерес и постигане на значим обществен ефект, който същевременно допринася
за по-ефективно развитие на съответните икономически оператори.
Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС)
Нормативен акт

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

Характеристики
на регулацията

Законът урежда реда за прилагане на пазарните мерки, включени в Общата
организация на пазарите (ООП) на земеделски продукти на ЕС, както и мерките за
държавно подпомагане, които са част от Общата селскостопанска политика (ОСП).
Регулаторният подход по отношение на Общата организация на пазарите (ООП) на
селскостопански продукти и ролята на организациите на производители, асоциациите
на организации на производители и междубраншовите организации представлява
форма на съвместно регулиране, при която законодателно са определени цели, които
тези организации трябва да имат, както и минимални изисквания по отношение на
техните устройствени документи (устави). Саморегулацията на дейността на тези
организации се изразява основно чрез автономно определяне на подходите за
постигане на определените цели. Основните саморегулаторни инструменти са:
съгласувани производствени практики, включително провеждане на научни
изследвания и разработване на инициативи за устойчивите производствени методи,
прилагане на иновативни производствени практики, както и споразумения.
Съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки ежегодно до 31 март
информират ЕК за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за
оттегляне на признаване на организации и асоциации на производители, както и на
междубраншови организации, взето през предходната календарна година.
Признаването на организациите става по тяхна инициатива.
Регулаторният подход по отношение на ООП на селскостопански продукти не
предвижда възлагане/прехвърляне на публични функции на организациите на
производители, асоциациите на организации на производители и междубраншовите
организации.
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Нормативен акт

Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

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

съвместно регулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Контролът по прилагане на
регламентираните в ЗПООПЗПЕС
възможности за съвместно регулиране се
осъществява от министъра на
земеделието, храните и горите.

ЗПООПЗПЕС предвижда възможност за
признаване на три типа организации:

Споразумения, решения и/или
съгласувани практики на
междубраншови организации, признати
съгласно чл. 157, пар. 1 от Регламент
(ЕС) № 1308/2013, с предмет
осъществяване на дейностите, посочени в
чл. 157, пар. 1, б. "в", за сектора на
млякото и млечните продукти – в чл. 157,
пар. 3, б. "в", а за сектора на маслиновото
масло и трапезните маслини и сектора на
тютюна – в чл. 162 подлежат на
предварителна нотификация пред ЕК.
Препоръки

саморегулиране

–
–
–

организации на производители на
земеделски продукти;
асоциации на организации на
производители на земеделски
продукти; и
междубраншови организации.

Към момента има 38 признати
организации на производители и 50
признати групи на производители. 14
Няма признати асоциации на
организации на производители и
междубраншови организации.

Съществуваща нормативна уредба в сектора е хармонизирана със съответните
разпоредби на европейското право и предвижда редица възможности за прилагане на
саморегулаторни инструменти, създавани от организации на производители на
селскостопански продукти. Регламентирани са и съответните мерки и стимули за
насърчаване на сдружаване на производители на селскостопански продукти. В този
контекст не са необходими нормативни промени, а по-скоро активно прилагане на
информационни мерки за популяризиране на ползите от сдружаване на
производителите на земеделски продукти.
На подзаконово ниво е препоръчително да бъде направен преглед на ефективността
на процедурите и изискванията, свързани с признаване на организации на
производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители
и междубраншови организации и на групи производители (Наредба № 12 от 2015 г.).
Необходимо е и насърчаване на създаването на междубраншови организации на
участници във веригата на доставки, като платформа за саморегулиране и прилагане
на най-добрите производствени и пазарни практики.

Обосновка

Повишаване нивото на сдружаване на производителите на земеделски продукти,
асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на
групи производители е сред приоритетите на Общата селскостопанска политика, тъй
като този процес е свързан усъвършенстване на производствените процеси,
осигуряване на пазарна устойчивост и постигане на по-висока рентабилност на
пазара на земеделски продукти. Важен аспект на дейността на организациите на
производителите на земеделски продукти е подобряване опазването на околната
среда с акцент върху почвите и водите, като резултат от оптимизирането на

Списък на признатите от министъра на земеделието, храните и горите организации на производители и групи на производители,
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazaritena-selskostopanski-produkti/organizicii-na-proizvoditeli/, актуален към 28.05.2019 г.
14
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Нормативен акт

Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС)
агрономските услуги, реализацията на агрозащитните мерки и съобразяването им с
изискванията на потребителите.
Подкрепата на организациите на производителите в секторите плодове и зеленчуци
се осъществява чрез Национална стратегия за устойчиви оперативни програми
на организации на производители на плодове и зеленчуци 15. Признатите
организации на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за
финансово подпомагане, като създадат оперативен фонд и представят в
Разплащателната агенция оперативна програма съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията и
Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/892 на Комисията за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 1308/2013. Организациите на производители на
плодове и зеленчуци, които са създали оперативни фондове, могат да включат в
оперативните си програми и искане за национална помощ за тяхното допълване в
размер до 80 на сто от собственото им участие. През 2018 г. националната помощ
може да бъде в размер до 25 % от стойността на търгуваната от ОП продукция, а от
1.01.2019 г. – не повече от 10% от стойността на търгуваната от ОП продукция.
Представителите на МЗХГ посочват, че във всички сектори (животновъдство,
растениевъдство) организираността на икономическите оператори е силно
фрагментирана. Има множество организации, но са малки, с неясно колко члена.
Самоконтролът е труден. Най-организирани са зърнопроизводителите. В
животновъдството няма представителна организация. На практика постоянно се
регистрират нови организации, администрацията се поставя в позиция да арбитрира
частни конфликти. Няма официална представителност и няма обща цел, това е
проблемът. Според представителите на МЗХГ следва да има общи критерии за
признаване на представителност на организациите в сектор А Селско, горско и рибно
стопанство. Затова през 2017 г. е разработен и проект на закон за браншовите
организации, който обаче не е приет.

15

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/03/07/strategy_finalamend_28_12_17.pdf
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Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ)
Нормативен акт

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ)

Характеристики
на регулацията

ЗТТСТИ урежда обществените отношения, свързани с производството,
окачествяването, изкупуването, промишлената обработка и търговията с тютюн,
производството, представянето и продажбата на тютюневите и свързаните с тях
изделия.
Законът предвижда възможност за признаване на представителни организации в
сектор "Тютюн" и в сектор "Тютюневи изделия", определя изискванията въз основа
на които министъра на земеделието, храните и горите признава тези представителни
организации, както и техните функции – чл. 17, 17а и 18 от ЗТТСТИ. Разпоредбата на
чл. 17а, ал. 3, която определя срока за издаване на заповед за признаване на
представителна организация, съответно за отказ, както и реда за обжалване, визира
само организации в сектор "Тютюн".
ЗТТСТИ не възлага публични функции на представителни организации в сектор
"Тютюн" и в сектор "Тютюневи изделия". Изискванията за признаване на тези
организации са свързани с тяхната представителност по отношение на съответните
икономически дейности.
Определените в чл. 18, ал. 1 от ЗТТСТИ функции нямат регулаторен характер.
Признаването на правото за участие в управлението и процеса на вземане на решения
е основно демократично право, което не се нуждае от потвърждаване в отделен закон,
само в тази връзка.
Законът не предвижда разработване или признаване на саморегулаторни
инструменти.
Уредбата в ЗТТСТИ може да бъде разглеждана като рамкова по отношение на
бъдещи инициативи, свързани с прилагане на подходи, основани на саморегулиране
и/или съвместно регулиране.

Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Редът за признаване на представителност
на организациите е определен в чл. 17а
от ЗТТСТИ, който предвижда това да
става със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите, след
удостоверяване на изпълнението на
посочените изисквания (чл. 17, ал. 1 и 2
от ЗТТСТИ).

ЗТТСТИ предвижда възможност за
признаване на представителни
организации в сектор "Тютюн" и в сектор
"Тютюневи изделия" (чл. 17, ал. 1), които
са юридически лица с нестопанска цел,
чиито членове са:
–
–
–

производители на тютюн;
лица, извършващи промишлена
обработка на тютюн;
производители на тютюневи
изделия.

Към момента на проучването няма
признати представителни организации в
сектор "Тютюн" или в сектор "Тютюневи
изделия".
Препоръки

Препоръчително е извършване на последваща оценка на въздействието на ЗТТСТИ,
съгласно изискванията на чл. 22 от ЗНА. При оценката следва да бъде направен
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Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ)

Нормативен акт

анализ на причините за липсата на ефективно приложение на нормите, свързани с
организациите в сектора и съответно тяхната релевантност.
Съществуваща нормативна уредба в сектора може да се разглежда като рамкова по
отношение на бъдещи инициативи, свързани с прилагане на подходи, основани на
съвместно регулиране. За целта може да бъде адаптиран модела, определен в Закон за
прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз като се отчита спецификата на сектора, както и съответните
изисквания свързани със здравето и мерките за ограничаване на употребата на тютюн
и тютюневи изделия.
Препоръчително е въвеждане на изискване към организациите в сектора, прилагащи
саморегулаторни инструменти, да бъдат регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена
полза. Необходимо е да бъдат разгледани възможностите и капацитета на
организациите от сектора за прилагане на саморегулаторни инструменти.
Обосновка

Съгласно чл. 22 от ЗНА последваща оценка на въздействието на нормативен акт се
извършва в срок от 5 години след приемането на съответния нормативен акт.
ЗТТСТИ е приет през 1993 г., а текстовете, свързани с организациите в сектора са от
2016 г.
При наличието на общи разпоредби (ЗНА и АПК) за участието на физически и
юридически лица (включително организации, формирани на секторен принцип) в
процеса на вземане на управленски решения – няма убедителни причини за
наличието на отделно регламентиране и/или признаване на правото за участие на
организации от сектора в управлението и процеса на вземане на решения.
Същевременно се създават предпоставки за по-ефективно включване на организации
от сектора в управленския процес.
Въвеждането на процедури за признаване на саморегулаторни инструменти в сектора
е възможност за повишаване на обществената отговорност на икономическите
оператори и ефективно постигане на целите, свързани с ограничаване на употребата
на тютюн и тютюневи изделия.

Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН)
Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН)

Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

ЗВНС урежда условията и реда за производството, получаването, преработката,
етикетирането, търговията и контрола на гроздето, предназначено за производство на
вино, вината, продуктите, получени от грозде и вино, плодовите вина, оцета,
етиловия алкохол и дестилатите от земеделски произход, и на спиртните напитки,
както и управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал (чл. 1 от ЗВСН).
Регулаторният подход, определен в ЗВСН по отношение на "междупрофесионалните
организации на производителите, преработвателите, търговците на грозде, вино и
продукти от грозде и вино" – НЛВК, РЛВК и АПВТСН не съответства на
разпоредбите, определени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, свързани с общата
организация на пазарите на селскостопански продукти и в частност на вино и етилов
алкохол от земеделски произход (чл. 1, пар. 2, б. "л" и "ф" от Регламент (ЕС)
№ 1308/2013).
ЗВСН определя като междупрофесионални организации на производителите,
преработвателите, търговците на лозаро-винарски продукти и на спиртни напитки:
–

Национална лозаро-винарска камара (НЛВК);
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Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002

Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН)

Нормативен акт

–
–
–

Регионални лозаро-винарски камари (РЛВК);
Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки
(АПВТСН);
организации, в които членуват производители на лозаро-винарски продукти,
признати за междупрофесионални при условия и по ред, определени с
правилника за прилагане на ЗВСН (чл. 3 и чл. 5, ал. 1).

По същество НЛВК, РЛВК и АПВТСН, независимо че са регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, представляват публичноправни организации,
на които закона е възложил конкретни публични функции и задължения, определени
като правомощия.
Този регулаторен подход не представлява форма на съвместно регулиране, тъй като
не са налице неговите типични характеристики – самоорганизация, доброволност,
равнопоставеност, изисквания за представителност и др.
Посочените организации не са организации на производители, асоциации на
организации на производители или междубраншови организации по смисъла на
Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Предвиденият в §3, ал. 1 от ПЗР на ЗВСН правилник за прилагане на закона не е
приет. Не е приета и наредбата за производството, етикетирането, предлагането и
координацията на контрола на оцета по чл. 57, ал. 3 от ЗВСН.
Липсва информация за разработени от НЛВК задължителни за регистрираните
винопроизводители добри практики за производство и предлагане на пазара на
лозаро-винарски продукти, както и за утвърждаването на такива практики от
министъра на земеделието и храните.
Не са установени действащи саморегулаторни инструменти от типа етичен кодекс
или добри практики, с които НЛВК/РЛВК и съответно нейните членове да са
ангажирани при производството, получаването, преработката, етикетирането,
търговията и контрола на гроздето, предназначено за производство на вино, вината,
продуктите, получени от грозде и вино, плодовите вина, оцета, етиловия алкохол и
дестилатите от земеделски произход, и на спиртните напитки.
Не е установено наличие на етични правила и/или практики, свързани със
социалноотговорна консумация и предприемане на действия по ограничаване на
злоупотребата с вино и спиртни напитки. НЛВК не е партньор или участник в
разработването и прилагането на Общите стандарти за спиртните напитки 16,
прилагани от Националния съвет за саморегулация.
Липсва информация за разработени от НЛВК/РЛВК задължителни за регистрираните
винопроизводители добри практики за производство и предлагане на пазара на
лозаро-винарски продукти, както и за утвърждаването на такива практики от
министъра на земеделието и храните.
В Устава на АПВТСН са предвидени саморегулаторни инструменти – етичен кодекс
и добри практики, с които АПВТСН и съответно нейните членове са ангажирани при
осъществяване на своята дейност.
АПВТСН прилага етични правила, свързани със социалноотговорна консумация и
предприемане на действия по ограничаване на злоупотребата с вино и спиртни
напитки.
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Нормативен акт

Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН)
АПВТСН е асоцииран партньор на Националния съвет за саморегулация във връзка с
прилагането на Общите стандарти за спиртните напитки 17.

Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Министърът на земеделието, храните и
горите осъществява държавната
политика в лозаро-винарския сектор.

–

Министърът на икономиката
осъществява държавната политика по
отношение на производството на етилов
алкохол от земеделски произход,
дестилати от земеделски произход и на
спиртните напитки.
Контролът по спазване изискванията на
закона по отношение на лозовите
насаждения и лозаро-винарските
продукти, плодовите вина и оцета се
осъществява от Изпълнителната агенция
по лозата и виното (ИАЛВ) към
министъра на земеделието, храните и
горите.
Препоръки

саморегулиране

–
–
–

Национална лозаро-винарска
камара (НЛВК);
Регионални лозаро-винарски
камари (РЛВК);
Асоциация на производителите,
вносителите и търговците на
спиртни напитки (АПВТСН);
организации, в които членуват
производители на лозаро-винарски
продукти, признати за
междупрофесионални при условия
и по ред, определени с правилника
за прилагане на ЗВСН (чл. 3 и чл.
5, ал. 1).

Статутът на НЛВК, РЛВК и АПВТСН се
определя както по ЗЮЛНЦ, така и по
публичното право – ЗВНС.

Необходима е цялостна ревизия на ЗВНС свързана с хармонизиране на
терминологията по отношение на "междубраншовите организации", съгласно
Регламент (ЕС) № 1308/2013, регламентацията на НЛВК, РЛВК и АПВТСН, както и
регулаторния подход за сектора. За целта е препоръчително да бъде направена
задълбочена последваща оценка на въздействието на ЗВНС, съгласно изискванията
на чл. 22 от ЗНА. При оценката следва да бъде направен анализ на ролята на
организациите в сектора, както и релевантността на регулаторния подход.
Препоръчително е промените да се основават на подход за съвместно регулиране,
който определя конкретни цели и изисквания към саморегулаторни инструменти,
създавани от частноправни организации в сектора, както и ясен механизъм за
признаване, прозрачност и отчетност при тяхното прилагане, съгласно СПАРП,
включително въвеждане на изискване към организациите в сектора, прилагащи
саморегулаторни инструменти, да бъдат регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена
полза.
В случай, че бъде запазен и подхода за възлагане на публични функции – те следва
да бъдат ясно разграничени от саморегулаторните функции, както и да бъде
предвиден отделен ред за прозрачност и отчетност при изпълнението на тези
публични функции.

Обосновка

17

Регулацията в сектора се характеризира с непълнота – не е приет правилник за
прилагане на ЗВНС, наредбата за производството, етикетирането, предлагането и
координацията на контрола на оцета по чл. 57, ал. 3, също не е приета. Предвидените
функции на организациите в сектора на практика не се осъществяват.
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Нормативен акт

Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН)
През 2018 г. е подготвен проект за нов Закон за виното и спиртните напитки, за
който е изготвена и цялостна предварителна оценка на въздействието 18. Новият закон
не предвижда съществени промени в регламентацията на организациите в сектора,
запазват се и несъответствията с Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Въвеждането на процедури за признаване на саморегулаторни инструменти в
сектора е възможност за повишаване на обществената отговорност на
икономическите оператори и ефективно постигане на целите, свързани със защитата
на потребителите за прилагане на практики за социалноотговорна консумация и
предприемане на действия по ограничаване на злоупотребата с вино и спиртни
напитки.

Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД)
Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД)
Законът урежда отношенията, свързани със собствеността, опазването и
стопанисването на дивеча, организацията на ловното стопанство, правото на лов и
търговията с дивеч и дивечови продукти (чл. 1 от ЗЛОД).
Регулацията в ЗЛОД има рамков характер по отношение на изискванията, свързани с
задължителното обединяване на лицата придобили право на лов в ловна дружина.
Съответно задължението за учредяване на ловно сдружение по чл. 29 от ЗЛОД.
Правото на ловните сдружения да се обединяват на доброволен принцип, определено
в чл. 31, ал. 1 от ЗЛОД е факултативно.
Целите на регулацията са осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство,
стопанисване, опазване и ползване на дивеча. На практика тези функции подлежат на
допълнителна регулация от страна на държавните горски стопанства, които
предоставят стопанисването на дивеча чрез пряко договаряне на ловните сдружения
по чл. 30, ал. 1 от ЗЛОД в ловностопанските райони извън тези по ал. 1 и чл. 35 от
ЗЛОД, както и от страна на Изпълнителната агенция по горите, която осъществява
текущ контрол по изпълнение на договорите за стопанисване и ползване на дивеча в
дивечовъдните участъци. Условията и редът за пряко договаряне за стопанисване на
дивеча са уредени в правилника за прилагане на ЗЛОД.
Съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗЛОД националното ловно сдружение ръководи, координира
и контролира дейността на своите членове по стопанисването и опазването на дивеча
в предоставените им ловностопански райони, включително разселването на дивеч по
чл. 41 от ЗЛОД. В становище на КЗК 19 относно характер на дейността на
националното ловно сдружение е посочено, че държавата е делегирала на
националното ловно сдружение определени публични функции, свързани с
"финансирането на производството на дивеч за разселване" – дейности, които нямат
икономически характер. По смисъла на чл. 52 от ППЗЛОД разселването на дивеч в
страната се осъществява по предложение на лицата, стопанисващи дивеча по чл. 30
от ЗЛОД към НЛРС-СЛРБ. На основание чл. 52, ал. 3 от ППЗЛОД във вр. с чл. 41, ал.
2 от ЗЛОД изпълнителният директор на ИАГ ежегодно утвърждава със заповед
програма за разселване на фермено произведен дивеч за следващия ловен сезон 20.
Предвид липсата на процедура за признаване на национално ловно сдружение, не е
установена и информация за начина, по който конкретно НЛРС-СЛРБ е приело да
изпълнява публичните функции по ЗЛОД.
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Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД)

Нормативен акт

ЗЛОД не предвижда и не насърчава мерки, базирани на саморегулиране.
Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в
България" има разработени инструменти за саморегулиране – Правила за безопасност
по време на лов и при дейности с ловно оръжие и боеприпаси.
Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

Препоръки

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Организацията на ловната площ,
управлението на ловното стопанство и
контролът по стопанисването на дивеча
се осъществяват от министъра на
земеделието, храните и горите. При
осъществяване на държавната политика в
ловното стопанство Изпълнителната
агенция по горите (ИАГ) се подпомага от
ловните сдружения по чл. 30, ал. 1 от ЗГ.

ЗЛОД определя изисквания за
сдружаването на лицата, придобили
право на лов, като регламентира три
организационни форми:
–
–
–

ловни дружини (чл. 29 от ЗЛОД)
ловни сдружения (чл. 30 от
ЗЛОД), юридически лица по
ЗЮЛНЦ;
национално ловно сдружение (чл.
31 от ЗЛОД), юридическо лице по
ЗЮЛНЦ.

Препоръчително да бъде направена задълбочена последваща оценка на въздействието
на ЗЛОД, съгласно изискванията на чл. 22 от ЗНА. При оценката следва да бъде
направен анализ на ролята на организациите в сектора, както и релевантността на
регулаторния подход.
Специално внимание следва да се обърне на констатираните от КЗК регулации, които
биха могли да доведат до неоправдано ограничаване на конкуренцията:
–
–
–

задължително членство в ловна дружина и ограничението за членство само в
една ловна дружина (чл. 29, ал. 1 и 3 от ЗЛОД);
задължението за ловните дружини да учредят ловно сдружение, както и
ограничението една ловна дружина да участва само в едно ловно сдружение
(чл. 30, ал. 1 и 6 от ЗЛОД);
забраната ловните сдружения и националните ловни сдружения да участват в
търговски дружества и в други лица, регистрирани по Търговския закон (чл.
32, ал.1 от ЗЛОД).

Усъвършенстването на съществуващата нормативна уредба следва да отчита
препоръките на КЗК:
–

–

–

да бъде изрично предвидено, че Националното ловно сдружение няма право да
пренасочва, отказва или изменя заявките на ЛРС по Националната програма за
разселване на дивеч, освен в ограничително изброени случаи, при които това
би било оправдано и допустимо, като например с оглед предотвратяване на
генетичното замърсяване на даден вид дивеч;
включване на разпоредби, които недвусмислено да укажат реда, по който
производствените стопанства биха могли да участват в дейностите,
предвидени в Националната програма за разселване, като по този начин се
предотврати или премахне всякаква неяснота относно условията за участие в
тази програма.
да изменят разпоредбата на чл. 76, ал. 2 от ЗЛОД, като премахнат
възможността за налагане на минимални цени по отношение на всички субекти
по чл. 34 от ЗЛОД, които не са държавна собственост;
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Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002

Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД)

Нормативен акт

–

да изменят чл. 77, ал. 2 от ЗЛОД така, че да се даде възможност на
предприятията, стопанисващи бази за ловен туризъм, да получат съответната
категоризация, без да бъдат обвързани да прилагат минималните цени,
утвърдени от министъра на земеделието и храните.

Необходимо е и да бъде предвиден ред, съответно процедура за признаване на
обединения на ловни сдружения като национални.
Обосновка

Регулаторният подход в ЗЛОД не е оптимален, тъй като включва дублиращи се
процедури, свързани с извършването на дейности, свързани с възпроизводство,
стопанисване, опазване и ползване на дивеча. Направените от КЗК през 2013 г.
препоръки за усъвършенстване на ЗЛОД са актуални и към момента.
ЗЛОД е приет през 2000 г. и към момента не е правена последваща оценка на
неговото въздействие. Съгласно чл. 22 от ЗНА последваща оценка на въздействието
на нормативен акт се извършва в срок от 5 години след приемането на съответния
нормативен акт. Изготвянето на задълбочена последваща оценка на въздействието на
ЗЛОД и приемането на направените препоръки ще осигури яснота в нормативната
уредба, правна сигурност и еднакви условия за конкуренция между всички
стопанства, произвеждащи дивеч за разселване на територията на страната, което би
било гаранция за ефективния конкурентен процес на съответния пазар.
Въвеждането на процедури за признаване на саморегулаторни инструменти в сектора
е възможност за повишаване на обществената отговорност на икономическите
оператори и ефективно постигане на целите, свързани с опазване на дивеча като
национално богатство, съхраняване на генофонда и видовото разнообразие,
увеличаване и устойчиво развитие на дивечовите запаси, обогатяване на фауната и
запазване на екологичното равновесие в природната среда.

Сектор А, раздел 02 Горско стопанство
Обхват и регулаторна рамка

Раздел 02 Горско стопанство включва икономическите дейности по отглеждане на
горскодървесна растителност и събиране на диворастящи горски материали и продукти.
Освен добива на трупи в горското стопанство се добиват и някои частично преработени
продукти – дърва за горене, дървени въглища, получени по традиционен начин или за
промишлени цели (минни подпори, за производство на химична дървесна маса и други).
Тези дейности могат да се извършват в естествени или изкуствени гори.
Този раздел не включва последващата преработка на дървения материал, която
започва с неговото разкрояване и рендосване и основно се извършва далеч от зоната на
дърводобива – раздел 16.
Законът за горите (ЗГ) урежда обществените отношения, свързани с опазването,
стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел
гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми
(чл. 1 от ЗГ).

21

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

Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни подходи

Закон за горите (ЗГ)
Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Закон за горите (ЗГ)
Законът урежда обществените отношения, свързани с опазването, стопанисването и
ползването на горските територии в Република България, с цел гарантиране на
многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми (чл. 1 от ЗГ).
Горската сертификация е класически инструмент за саморегулиране.
Регламентираното признаване на горската сертификация представлява прилагане на
подход за съвместно регулиране, който се прилага чрез оценяване и валидиране на
практики за управление на горите с помощта на набор от стандарти. Горска
сертификация се извършва от независими, недържавни сертифициращи органи. При
формулиране на изисквания, свързани с наличие на сертификат (по чл. 14, ал. 1, т. 2,
чл. 115, ал. 1, т. 2 и чл. 183, ал. 2, т. 3), следва да бъде допуснато и признаване на
алтернативни инструменти, с еквивалентен ефект.
Разпоредбите на ЗГ, свързани със статута и условията за създаване на горски
сдружения, браншови организации и национални браншови организации
представляват насърчителни мерки за организиране на икономическите субекти в
горския сектор, без да се засягат принципите за доброволност на сдружаването. Този
регулаторен подход е класическа форма на съвместно регулиране.
Основните саморегулаторни инструменти на горските сдружения са, свързани с
доброволен избор за осъществяване на някои от дейностите, определени в чл. 183, ал.
2 от ЗГ.
Основните саморегулаторни инструменти на националните браншови организации в
горския сектор са: сключване на споразумения с ИАГ, чиито разпоредби са
задължителни за членовете им; спазване на добри търговски практики и правила за
лоялно пазарно поведение в браншовете; организиране и провеждат професионално
обучение, квалификация и преквалификация на своите членове; съдействат за
повишаване на професионалното равнище на заетите в бранша, за създаване на
здравословни и безопасни условия на труд и екологично чиста работна среда;
съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си.
ЗГ предвижда възможност за възлагане на публични функции на националните
браншови организации – изпълнение на административни и технически услуги, които
са в правомощията на държавата и общините – възможността е предвидена в чл. 222
от ЗГ и може да се реализира по инициатива на националните браншови организации.
Тази възможност може да се реализира с решение на Министерския съвет, съответно
с решение на общинския съвет. Правата, задълженията и всички други условия,
касаещи възлагането на административни и технически услуги, подробно се описват
в решението на Министерския съвет, съответно в решението на общинския съвет.
Държавата и общините упражняват контрол върху съответните национални
браншови организации, на които е възложено изпълнението на административни и
технически услуги, като при нарушение могат да отнемат възложените им права.
Регламентираният подход за възлагане/прехвърляне на публични функции е
иновативен за българското право подход и може да бъде ползван и в други сектори.
Към момента регламентираните възможности по ЗГ за възлагане (прехвърляне) на
публични функции нямат практическо приложение.
ЗГ насърчава прилагането на правила за лоялно пазарно поведение в браншовете,
както и спазването на добри търговски практики.
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Нормативен акт
Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

Закон за горите (ЗГ)
законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

ИАГ осъществява общ контрол по
прилагането на ЗГ, включително по
отношение на изпълнението на
ангажиментите от страна на горските
сдружения.

Съгласно чл. 183 от ЗГ горските
сдружения са обединения на физически и
юридически лица – собственици на
поземлени имоти в горски територии,
създадени по действащото
законодателство с цел съвместно
стопанисване и управление на имотите
им. ИАГ подпомага образуването и
дейността на горски сдружения, които
отговарят на изискванията по чл. 183, ал.
2 от ЗГ.
ЗГ регламентира статутът на браншовите
организации в горския сектор, според
производствените принципи:
–
–

бранш "Горско стопанство" –
обхваща дейностите по чл. 233 и
241 от ЗГ;
бранш "Дървопреработваща и
мебелна промишленост" –
обхваща дейностите по първична и
вторична преработка на
дървесина.

Браншовите организации в горския
сектор са юридически лица с нестопанска
цел, които се учредяват, регистрират,
управляват, преобразуват и прекратяват
по реда на ЗЮЛНЦ и осъществяват
дейност в обществена или в частна полза.
Националните браншови организации са
юридически лица с нестопанска цел,
които се регистрират по реда на ЗЮЛНЦ
в обществена полза.
В регистъра по чл. 224, ал. 1, поддържан
от Министерството на земеделието,
храните и горите са вписани 8 браншови
организации 21. Няма вписани
национални браншови организации.
Препоръки

21

Препоръчително да бъде направена задълбочена последваща оценка на въздействието
на ЗГ, съгласно изискванията на чл. 22 от ЗНА. При оценката следва да бъде
направен анализ на регламентираните статути и условията за създаване на горски
сдружения, браншови организации и национални браншови организации, както и на
прилаганите от националните браншови организации в горския сектор
саморегулаторни инструменти. Необходимо е да бъде направена преценка на липсата

https://data.egov.bg/data/resourceView/f03b8d3d-5c6c-4eaa-b6c1-cf09304800af, данните са актуални към 27.09.2018 г.
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Нормативен акт

Закон за горите (ЗГ)
на практическо приложение на регламентираните възможности по ЗГ за възлагане
(прехвърляне) на публични функции.
Препоръчително е при определяне на изискванията към браншовите организации в
горския сектор да бъде въведено еднозначно изискване за тяхното определяне в
обществена полза.
Във връзка с възможностите за възлагане на публични функции на националните
браншови организации – изпълнение на административни и технически услуги е
препоръчително да бъде разработена процедура, включваща и образци на
споразумения, както и механизъм за мониторинг при изпълнение на такива функции.

Обосновка

ЗГ е приет през 2011 г. и към момента не е правена последваща оценка на неговото
въздействие. Съгласно чл. 22 от ЗНА последваща оценка на въздействието на
нормативен акт се извършва в срок от 5 години след приемането на съответния
нормативен акт.
Изготвянето на задълбочена последваща оценка на въздействието на ЗГ ще осигури
възможност за информирано вземане на решения, свързани с усъвършенстване на
съществуващите форми на съвместно регулиране в горския сектор, както и за
прилагане на този подход и в други сектори.
Предложението за въвеждане на изискване към нестопанските организации за
определяне на дейността им в обществена полза е насочено към увеличаване на
прозрачността и отчетността на тяхната дейност.
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Сектор А, раздел 03 Рибно стопанство
Обхват и регулаторна рамка

Икономическите дейности в раздел 03 Рибно стопанство включват улова и
събирането на риби, ракообразни, мекотели, морски продукти и материали (водорасли,
перли, сюнгери и други) в морски или сладководни басейни. Този раздел включва още
дейности, които обикновено са интегрирани в процеса на производство за собствена
сметка (например отглеждане на миди за производство на перли). Обслужващите
дейности, свързани с морския и сладководния риболов или развъждането на водни
организми, са включени в спомагателните риболовни или развъдни дейности. Този
раздел не включва преработка и консервиране на риба, ракообразни или мекотели на
борда на кораби заводи или заводи на сушата – 10.20, строителство и ремонт на
плавателни съдове – 30.1, 33.15, както и спортен или развлекателен риболов – 93.19.
Законът за рибарството и аквакултурите (ЗРА) урежда отношенията, свързани със
собствеността, организацията, управлението, ползването и опазването на рибните
ресурси във водите на Република България, търговията с риба и други водни организми.
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни подходи

Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА)
Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА)
ЗРА регламентира два отделни механизма, свързани с изследваните регулации:
–

–

(ЗРА 1) признаване на организации на производителите на продукти от
риболов, организации на производителите на продукти от аквакултури,
асоциации на организации на производителите и междубраншови организации
в сектора на рибарството, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.
относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и
аквакултури (Регламент (ЕС) № 1379/2013) и на наредбата по чл. 10г, ал. 1 от
ЗРА.
(ЗРА 2) възможност за създаване на териториални риболовни сдружения на
лицата, упражняващи любителски риболов, както и създаването на регионални
риболовни сдружения и на национално риболовно сдружение.

Първият регулаторен подход, предвиден в ЗРА по отношение на ООП на продукти от
риболов и аквакултури и ролята на организациите на производители, асоциациите на
организации на производители и междубраншовите организации представлява форма
на съвместно регулиране, при която законодателно са определени цели, които тези
организации трябва да имат, както и минимални изисквания по отношение на техните
устройствени документи (устави) и принципи за функциониране. Саморегулацията на
дейността на тези организации се изразява основно чрез автономно определяне на
подходите за постигане на определените цели.
Основните саморегулаторни инструменти са: съгласувани производствени практики,
включително провеждане на научни изследвания и разработване на инициативи за
устойчивите производствени методи, прилагане на иновативни производствени
практики, както и споразумения.
Процедурата и изискванията за признаване на организации на производителите на
продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, асоциации на организации на
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Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА)
производители и междубраншови организации в сектора на рибарството са
определени в Наредба № 7 от 2018 г.
Признаването на организациите става по тяхна инициатива.
Регулаторният подход по отношение на ООП на продукти от риболов и аквакултури
не предвижда възлагане/прехвърляне на публични функции на организациите на
производители, асоциациите на организации на производители и междубраншовите
организации.
Първият регулаторен подход, предвиден в ЗРА е свързан с правилата на
конкуренцията, които според ДФЕС се прилагат по отношение на производството и
търговията с на продукти от риболов и аквакултури.
Вторият регулаторен подход, предвиден в ЗРА има рамков характер по отношение на
възможността на лицата, упражняващи любителски риболов да се сдружават на
основание на общността на техните интереси.
Съгласно чл. 11, ал. 4 от ЗРА националното риболовно сдружение представлява
риболовците, които представлява и защитава техните интереси на национално и
международно равнище, както и осъществява дейности във връзка с обучението,
повишаване на риболовната култура на своите членове, популяризиране на
риболовния спорт, съдействие за запазване на екосистемите и обогатяване на рибните
запаси.
Управлението на рибните ресурси за любителски риболов се възлага със заповед на
министъра на земеделието, храните и горите, в която се посочва срока за възлагане и
минималните нормативи за зарибяване на съответния воден обект. Определените
задълженията на сдруженията, на които е възложено управлението на рибните
ресурси по същество представляват възлагане на публични функции, които нямат
икономически характер.
Предвидената конкурентна процедура за възлагане на управлението на рибните
ресурси за любителски риболов на риболовни сдружения, съответна на изискването
за доброволност и конкурентност при възлагането на съответните публични функции.
Регулаторният подход по отношение на сдруженията на лица, упражняващи
любителски риболов не предвижда и не насърчава мерки, базирани на
саморегулиране.
Процедурите предвидени във връзка с прилагането на втория регулаторен подход,
свързан с възлагане на публични функции на риболовните сдружения са конкурентни
и се реализират доброволно от съответните сдружения. Съгласно ЗРА членството на
лицата, упражняващи любителски риболов в риболовни сдружения е доброволно.

Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Цялостният контрол по прилагане на
регламентираните в ЗРА възможности за
съвместно регулиране се осъществява от
министъра на земеделието, храните и
горите.

ЗРА предвижда възможност за
признаване на три типа организации:

При втория регулаторен механизъм
предвидените контролни механизми са,
свързани с контрол по отношение на
спазването на изискванията за

–
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–

организации на производители на
продукти от риболов и/или на
продукти от аквакултури;
асоциации на организации на
производители на продукти от
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Нормативен акт

Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА)
управление на рибните ресурси за
любителски риболов, както и във връзка
с разпространението на билети за
любителски риболов.

–

риболов и/или на продукти от
аквакултури; и
междубраншови организации в
сектор Рибарство.

Към момента има само една призната
организация на производители.
Няма признати асоциации на
организации на производители на
продукти от риболов и/или на продукти
от аквакултури, както и междубраншови
организации на производители , търговци
и/или преработватели на продукти от
риболов и/или на продукти от
аквакултури.
Вторият регулаторен механизъм,
определен в ЗРА предвижда възможност
за признаване на три типа организации
на лица, упражняващи любителски
риболов:
–

–

–

териториални риболовни
сдружения, регистрирани от лица,
упражняващи любителски
риболов, при условията и по реда
на ЗЮЛНЦ;
регионални риболовни сдружения,
регистрирани от обединени
териториални риболовни
сдружения при условията и по
реда на ЗЮЛНЦ;
национално риболовно сдружение,
обединяващо повече от
половината риболовни сдружения,
регистрирани в страната,
регистрирано от при условията и
по реда на ЗЮЛНЦ.

Риболовните сдружения могат да се
сдружават с лицата по чл. 30, ал. 1 и чл.
31, ал. 1 от Закона за лова и опазване на
дивеча. Тази практика е широко
разпространена чрез формирането на
ловно-рибарски сдружения.
Препоръки

Препоръчително е да бъде направена последваща оценка на въздействието на ЗРА,
съгласно изискванията на чл. 22 от ЗНА. При оценката следва да бъде направен
анализ на възможността за прилагане на единен регулаторен подход за сектор
рибарство, включващ съвместно регулиране и признаване на саморегулаторни
инструменти. Необходимо е да бъде направена и преценка на ефективността на
възлагането (прехвърляне) на публични функции (втори регулаторен механизъм).
По отношение на първия регулаторен механизъм не са необходими нормативни
промени, а по-скоро информационни мерки за популяризиране на ползите от
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Нормативен акт

Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА)
сдружаване на производителите на продукти от риболов и/или на продукти от
аквакултури.
На подзаконово ниво е препоръчително да бъде направен преглед на ефективността и
пропорционалността на процедурите и изискванията, свързани с признаване
организации на производители на продукти от риболов и на продукти от
аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови
организации в сектора на рибарството (Наредба № 7 от 22.11.2018 г.).
Необходимо е и насърчаване на създаването на междубраншови организации на
участници във веригата на доставки, като платформа за саморегулиране и прилагане
на най-добрите производствени и пазарни практики.

Обосновка

ЗРА е приет през 2001 г. и към момента не е правена последваща оценка на неговото
въздействие. Съгласно чл. 22 от ЗНА последваща оценка на въздействието на
нормативен акт се извършва в срок от 5 години след приемането на съответния
нормативен акт. Изготвянето на задълбочена последваща оценка на въздействието на
ЗРА ще осигури възможност за информирано вземане на решения, свързани с
усъвършенстване на съществуващите форми на съвместно регулиране в сектор
рибарство, както и цялостното прилагане на този подход в сектора.
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СЕКТОР D

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

Обхват и регулаторна рамка
Сектор D включва един раздел 35 Производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на газообразни горива. Икономическите дейности в сектора са
производство и разпределение на електрическа енергия, природен газ, пара и топла вода
чрез постоянна инфраструктура (система) от електропроводи и тръбопроводи. Този
сектор включва още:
→

снабдяване с електрическа енергия, газ, пара и топла вода на промишлени
обекти, промишлени зони и жилищни сгради;

→

работа на съоръженията за производство, управление и разпределение на
електрическата енергия и газообразните горива;

→

снабдяване с пара и охладен въздух.

Този сектор не включва:
→

експлоатация на съоръжения за събиране на чиста и отпадна вода – раздели
36 и 37 от КИД-2008;

→

пренос на газ по магистрални газопроводи – 49.50 от КИД-2008.

Законът за енергетиката (ЗЕ) урежда обществените отношения, свързани с
осъществяването на дейностите по производство, внос, износ, пренос и разпределение
на електрическа и топлинна енергия, природен газ, пренос на нефт и нефтопродукти, а
също и правомощията на държавните органи по определянето на енергийната политика,
регулирането и контрола на тези дейности.
ЗЕ определя обща рамка на възможността за създаване на браншови камари и
организации на енергетиците, които се създават по общия на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел (чл. 7, ал. 3 от ЗЕ).
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни
подходи
Закон за енергетиката (ЗЕ)
Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Закон за енергетиката (ЗЕ)
Предвидената в ЗЕ възможност за създаване на браншови камари и организации на
енергетиците няма характер на задължителна регулация. Тази възможност не се
нуждае от специална регулация доколкото правото на сдружаване е предвидено в чл.
12 и 44 от Конституцията на Република България. Признаването на правото за
участие в управлението и процеса на вземане на решения е основно демократично
право.
ЗЕ не предвижда ред за признаване на браншови камари и организации на
енергетиците, а определените в чл. 7, ал. 4 от ЗЕ цели и функции на тези организации
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Закон за енергетиката (ЗЕ)

Нормативен акт

имат факултативен характер. Следва да се отбележи, че част от посочените функции
имат рамкови характеристики на инструменти за саморегулиране:
–
–

разработване на правила за добрите производствени практики, модели на
системи за анализ на опасностите при производството на енергия и/или добива
на енергийни ресурси, както и други професионални изисквания;
разработване на етичен кодекс, регламентиращ професионалната етика в
бранша и недопускане на нелоялна конкуренция между производителите на
енергия и на тези, добиващи енергийни ресурси.

Уредбата в ЗЕ може да бъде разглеждана като рамкова по отношение на бъдещи
инициативи, свързани с прилагане на подходи, основани на саморегулиране и/или
съвместно регулиране.
ЗЕ не предвижда възлагане на публичноправни функции на браншови камари и/или
на организации на енергетиците.
Предвидената в ЗЕ възможност за създаване на браншови камари и организации на
енергетиците няма пряко влияние върху конкуренцията.
Разработването на етичен кодекс, предвидено в чл. 7, ал. 4, т. 6 от ЗЕ, който
регламентира професионалната етика в бранша и недопускане на нелоялна
конкуренция между производителите на енергия и на тези, добиващи енергийни
ресурси има факултативен характер.
Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

Препоръки

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

При провеждането на държавната
политика в областта на енергетиката
министърът на енергетиката може да се
подпомага от браншовите камари и
организации на енергетиците и на такива,
добиващи енергийни ресурси.

Работодателите в енергетиката могат да
създават и да членуват в браншови
камари и организации на енергетиците и
на такива, добиващи енергийни ресурси.
Браншовите камари и организации на
енергетиците и на такива, добиващи
енергийни ресурси, се регистрират при
условията и по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.

Препоръчително е да бъде направена задълбочена последваща оценка на
въздействието на ЗЕ, съгласно чл. 22 от ЗНА по отношение на пропорционалността и
въздействието на възприетите национални решения за въвеждане изискванията на
съответните директиви на ЕС.
При оценката следва да бъде направен анализ на приложението на чл. 7 от закона,
регламентиращ ролята на браншовите камари и организациите на енергетиците и на
такива, добиващи енергийни ресурси и по-специално предвидените саморегулаторни
инструменти – чл. 7, ал. 4, т.т. 3 и 6 от ЗЕ. При промени на ЗЕ е препоръчително:
–
–

разпоредбите, за които не е необходима специална регламентация или имат
само декларативен характер (чл. 7, ал. 2, 3, 5 и 6, както и т.т. 1, 2, 4, 5 и 7 – 10
на ал. 4 от ЗЕ) да отпаднат.
определяне на целите и процедура за признаване на саморегулаторни
инструменти, разработвани и прилагани от браншови камари и организации на
енергетиците и на такива, добиващи енергийни ресурси.
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Закон за енергетиката (ЗЕ)

Нормативен акт

–

регламентиране на механизъм за публичност и отчетност на прилагането и
ефекта от саморегулаторни инструменти.

Промените следва да включват и определяне на отговорен публичен орган, който
осъществява общ надзор по прилагането на съответните саморегулаторни
инструменти.
Предложените мерки следва да бъдат реализирани съвместно със съществуващи
браншови камари и организации на енергетиците и на такива, добиващи енергийни
ресурси, както и с други организации на икономически субекти в сектора.
Обосновка

ЗЕ е приет през 2003 г. и към момента не е правена последваща оценка на неговото
въздействие. Съгласно чл. 22 от ЗНА последваща оценка на въздействието на
нормативен акт се извършва в срок от 5 години след приемането на съответния
нормативен акт.
Изготвянето на последваща оценка на въздействието на ЗЕ ще осигури възможност за
увеличаване на ролята на браншовите камари и организациите на енергетиците и на
такива, добиващи енергийни ресурси, както и за тяхното по-ефективно ангажиране за
постигане на обществените цели в сектора.
Предложенията са насочени към оптимизиране на нормативната уредба и насърчават
споделената отговорност на участниците в провеждането на държавната политика в
областта на енергетиката.
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СЕКТОР F

СТРОИТЕЛСТВО

Обхват и регулаторна рамка
Сектор F включва общо и специализирано строителство на сгради и съоръжения.
Включва още ремонт, поддържане и реконструкция на сгради и съоръжения, монтаж на
сглобяеми строителни елементи и временни постройки върху строителната площадка.
Общо строителство е изграждането на жилищни, селскостопански,
административни и офис сгради, както и на автомагистрали, улици, мостове, тунели,
релсови пътища, самолетни писти, пристанища, водни пътища и язовири, напоителни
канали и други водоразпределителни съоръжения, съоръжения с производствено
предназначение, тръбопроводи и електропроводи, съоръжения за спорт и развлечение и
други.
Тези дейности могат да бъдат реализирани за собствена сметка или срещу
заплащане. Част или дори цялата строителна дейност може да бъде възложена на външен
изпълнител срещу заплащане (по договор или еднократно). Тук се класифицира и
единицата, която е отговорна за изпълнението на целия строителен проект.
Основните раздели на този сектор са:
→

цялостно строителство на сгради – раздел 41 от КИД-2008;

→

цялостно строителство на съоръжения – раздел 42 от КИД-2008;

→

специализирани строителни дейности, само ако те са част от строителния
процес – раздел 43 от КИД-2008.

Секторът включва и дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
и съоръжения чрез събиране на финансови, технически и човешки ресурси, необходими
за изпълнение на проекти за жилищни и нежилищни сгради, предназначени за по-късна
продажба. Ако тези сгради са предназначени за собствена експлоатация – като например
даване под наем на помещения от тези сгради, производствена дейност в заводи и т.н.,
единиците се класифицират според тяхната основна дейност. Даването под наем на
машини и оборудване за строителството с оператор се класифицира към съответната
строителна дейност, която се извършва с това оборудване.
Развитието на строителния сектор е в пряка зависимост от регулаторната рамка,
която следва да създава и гарантира еднакви правни условия за стопанска дейност. Борят
на основните първични нормативни актове, които регулират извършване на
икономически дейности в сектора е 5, в ИИСДА са вписани 19 регулаторни режима и
171 услуги, които се администрират от различни централни и териториални органи на
изпълнителната власт.
Регулацията в сектора включва Закона за камарата на строителите и Закона за
камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, които регулират
въпросите свързани с основни професии в областта на строителството, както и Закона за
устройство на територията, който урежда обществените отношения, свързани с
устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в
Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени
цели. Изпълнението на закона е възложено на министъра на регионалното развитие и
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благоустройството. Предвидените 18 регулаторни режима по ЗУТ се администрират от
различни институции – Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
Дирекцията за национален строителен контрол; Областните администрации; и
общинските администрации.
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни
подходи
Закон за камарата на строителите (ЗКС)
Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Закон за камарата на строителите (ЗКС)
Законът определя изискванията към лицата, извършващи строителство, както и
устройството и дейността на професионалната организация на строителите –
Камарата на строителите (КС).
Обект на регулация в ЗКС е осъществяването на конкретни икономически дейности в
сектор F СТРОИТЕЛСТВО чрез изискване за регистрация в Централния
професионален регистър на строителя (ЦПРС), който се поддържа от Камарата на
строителите.
КСБ представлява публичноправна организация, създадена със закон 22. Членството в
КСБ е доброволно. КСБ разполага и с публичноправни функции, включващи
създаване и поддържане на ЦПРС, както и вписване, заличаване и отказ за вписване в
ЦПРС. Актове на КСБ се обнародват в официалния раздел на Държавен вестник.
На практика с възлагането на публични функции на КСБ е въведена нова законова
регулация за икономическите субекти, осъществяващи дейност в
сектор F СТРОИТЕЛСТВО, същевременно администрираните от държавни органи
регулации в областта на строителството са не са оптимизирани.
Не са установени функции на КСБ, определени в ЗКС, които биха могли да бъдат
определени като съвместно регулиране или саморегулиране.
КСБ е разработила и прилага Кодекс за професионална етика на строителя, който
конкретизира основни етични и морални норми и стандарти за поведение на всички,
извършващи строителна дейност, който е задължителен за всеки строител, вписан в
ЦПРС и член на КСБ.
В Устава на КСБ са предвидени правила за събиране на членски внос, които биха
могли да се разглеждат като нерегламентирана форма на дарение ("Освен
задължителните еднократна встъпителна вноска и годишни членски вноски,
редовните и асоциирани членове на камарата могат доброволно да заплащат и
допълнителен членски внос в размери, определени от тях самите.").
Не е предвиден механизъм за контрол от страна на държавата по отношение на
начина, по който КСБ осъществява възложените публични функции.

Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

22

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Съгласно § 1 от ПЗР на ЗСК
учредяването на КСБ е организирано въз
основа на заповед на министъра на

Камара на строителите (КСБ) –
юридическо лице със седалище София,
което има свои областни структури (чл.
4, ал. 1).

Вж. мотивите по Решение № 29 от 11 ноември 1998 г. по конституционно дело № 28/1998 г., обн., ДВ, бр.135 от 1998 г.
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Нормативен акт

Закон за камарата на строителите (ЗКС)
регионалното развитие и
благоустройството.
ЗКС и другите относимите нормативни
актове, както и Устава на КСБ не
определят ред или начин за
осъществяване на контрол от страна на
държавата върху дейността на КСБ.

Препоръки

ЗКС възлага на КСБ публични функции,
включващи създаване и поддържане на
ЦПРС, както и вписване, заличаване и
отказ за вписване в ЦПРС.

Необходима е цялостна ревизия на ЗКС. За целта е препоръчително да бъде
направена задълбочена последваща оценка на въздействието на ЗКС, съгласно чл. 22
от ЗНА.
При оценката следва да бъде направен анализ на необходимостта от съществуването
на този регулаторен режим. При установяване на неговата необходимост е
препоръчително при спазване на принципа на пропорционалност да се прилага
подход за съвместно регулиране, включващ:
–
–
–
–

трансформиране на КСБ в организация, регламентирана по частното право –
ЗЮЛНЦ, която осъществява своята дейност в обществена полза;
определяне на целите и процедура за признаване на съответните
саморегулаторни инструменти;
механизъм за публичност и отчетност на прилагането и ефекта от
саморегулаторни инструменти;
гарантиране на ефективно прилагане на правила за конкуренцията.

Промените следва да включват и определяне на отговорен публичен орган, който
осъществява общ надзор по прилагането на съответните саморегулаторни
инструменти.
Предложените мерки следва да бъдат реализирани съвместно с Камара на
строителите, както и с други организации на икономически субекти в
сектор F СТРОИТЕЛСТВО.
Обосновка

Характеристиките на сектора определят относително високото ниво на регулиране.
Това е свързано с високата обществена значимост и необходимостта от осигуряване
надеждни гаранции за качеството, безопасността и сигурността при извършване на
съответните дейности. В този аспект намаляването на регулаторната тежест е
свързана, най-вече с оптимизиране на съществуващите процедури.
Същевременно, в сектора може да бъде насърчавано прилагането на
саморегулаторни практики, които са насочени към осигуряване на по-високи, от
законово определените стандарти при извършването на строителни и свързани с тях
дейности.
ЗКС е приет през 2006 г. и към момента не е правена последваща оценка на неговото
въздействие. Съгласно чл. 22 от ЗНА последваща оценка на въздействието на
нормативен акт се извършва в срок от 5 години след приемането на съответния
нормативен акт.
Изготвянето на задълбочена последваща оценка на въздействието на ЗКС ще осигури
възможност за цялостна оценка на ефективността на сегашния регулаторен подход.
Предвид факта, че до приемането на ЗСК не е имало подобна регулация, а през
периода на нейното прилагане са констатирани определени рискове за конкуренцията
(задължително изискване за регистрация в ЦПРС и значителните разходи за
регистрация и поддържане са предпоставка за ограничаване на участници на пазара),
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Нормативен акт

Закон за камарата на строителите (ЗКС)
е препоръчително регулаторния подход за бъде трансформиран в съвместно
регулиране при ясно определени цели и механизми за прилагане.

СЕКТОР I

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

Обхват и регулаторна рамка
Сектор ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО включва предоставяне на
средства за подслон и места за краткосрочно настаняване, както и предлагане на храни и
напитки за непосредствена консумация. Секторът включва два раздела: хотелиерство –
раздел 55 и ресторантьорство – раздел 56.
Законът за туризма (ЗТ) представлява основната регулаторна уредба в сектора,
която урежда обществените отношения, свързани със:
→

управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности,
услуги и обекти;

→

туристическото райониране на страната, туристическите райони,
създаването, устройството, организацията и дейността на организациите за
тяхното управление;

→

правомощията на държавните органи, териториалните органи на
изпълнителната власт, организациите за управление на туристическите
райони и туристическите сдружения по формиране и провеждане на политика
за устойчиво развитие на туризма.

Законът определя изчерпателно видовете туристически дейности и туристически
обект, определя функциите по разработване и прилагане на държавната политика в
областта и определя органите за управление на туризма. Орган по прилагането на ЗТ е
министъра на туризма, а регулаторните дейности се администрират от Министерството
на туризма.
Съгласно ЗТ осъществяването на икономическите дейности в хотелиерството и
ресторантьорството на територията на Република България се извършва само в
туристически обекти, които са категоризирани по определения в закона ред.
Категоризацията на туристически обекти се извършва от министъра на туризма и от
кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица – за видовете обекти
и категории, посочени в закона. Регулаторните режими, определени в ЗТ, в чието
изпълнение участват туристическите сдружения са:
→

категоризация и сертификация на туристически обекти, която се
осъществява от Експертна комисия по категоризация и сертификация на
туристически обекти (ЕККСТО) към министъра на туризма (чл. 9, ал. 1 от ЗТ);
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→

категоризация на туристически обекти, която се осъществява от Общинска
експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) към
кмета на общината (чл. 14, ал. 1 от ЗТ).

Съставите на Експертните комисии се определя, така че броят на представителите
на туристически сдружения да бъде равен на броя на представителите на държавата,
съответно на общината.
В ИИСДА са вписани общо 19 регулаторни режима, които се администрират от
Министерството на туризма, 8 от които са пряко свързани с изследвания сектор.
Аналогичните режими, администрирани от общинските администрации са определени в
ИИСДА като услуги. Броят на тези услуги на общинските администрации е 7.
Видно от информацията в ИИСДА процедурите, свързани с администрирането на
регулаторните режими по ЗТ не са хармонизирани и е налице възможност за
оптимизация.
В Националния туристически регистър, който се води и поддържа от
Министерството на туризма са вписани 181 туристически сдружения с активна
регистрация 23.
Заведенията за хранене и развлечения се категоризират в следните категории: "една
звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди". В зависимост от
категорията орган, който е овластен с определянето ѝ е:
→

→

министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице по
предложение на ЕККСТО за:
−

заведения за хранене и развлечения, прилежащи към хотели – категория
"три звезди", "четири звезди" и "пет звезди";

−

самостоятелните заведения за хранене и развлечения – категория
"четири звезди" и "пет звезди".

кметът на община или оправомощено от него длъжностно лице по
предложение на съответната ОЕККТО за:
−

заведения за хранене и развлечения, прилежащи към хотели – категория
"една звезда" и "две звезди";

−

самостоятелните заведения за хранене и развлечения – категория "една
звезда", "две звезди" и "три звезди";

−

заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или
върху закотвени в близост до брега плавателни съдове – всички
категории за съответния вид, съгласно чл. 124 от ЗТ.

Според Националния туристически регистър, броят на категоризираните заведения
за хранене и развлечения е 24 397.

23

https://ntr.tourism.government.bg/TUnionsV2.nsf/tunion.xsp
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Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни
подходи
Закон за туризма (ЗТ) – хотелиерство и ресторантьорство
Закон за туризма (ЗТ)

Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

ЗТ регламентира възможности за създаване на два типа организации, които не са част
от административната система:
–
–

организации за управление на туристическите райони (ОУТР);
туристически сдружения, които могат да бъдат:
•
•
•
•

регионални или местни;
браншови;
продуктови;
професионални.

Двата подхода са означени съответно като ЗТ (1) и ЗТ (2).
Туристическите сдружения се вписват в Националния туристически регистър със
заповед на министъра на туризма.
ЗТ дефинира възможност за създаване на браншови туристически сдружения в сектор
"хотелиерство и ресторантьорство";
Браншово туристическо сдружение в сектор "хотелиерство и ресторантьорство"
могат да учредят лица, извършващи дейност в категоризирани по ЗТ туристически
обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1-3.
ЗТ (1) – ОУТР представляват особен вид публичноправни организации, за които
министъра на туризма е орган по регистрацията. ЗТ не възлага на ОУТР
изпълнението на конкретни публични функции, но е предвидено да подпомагат
разработването, въвеждането и прилагането на доброволни системи за оценяване
качеството на туристическите услуги и устойчивото развитие на туристическия
район. Тези схеми могат да бъдат разглеждани като саморегулаторни инструменти,
чието признаване следва пряко от ЗТ, без да е предвиден ред за предварителна и
последваща оценка.
ЗТ (2) – Туристическите сдружения се учредяват, регистрират, управляват,
преобразуват и прекратяват по реда на ЗЮЛНЦ, но могат да бъдат вписани в
предназначения за това регистър, който се води в Министерството на туризма.
Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър.
Съгласно чл. 52, ал. 9 от ЗТ ежегодно до 31 май представляващият вписано
туристическо сдружение или упълномощено от него лице подава в Министерството
на туризма официална декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на
туризма, съдържаща списък на действителния брой членове, информация за платения
от тях членски внос за предходната година и доказателства за редовен
организационен живот съгласно устава на сдружението. Министърът на туризма или
оправомощено от него длъжностно лице със заповед може да заличи туристическо
сдружение от Националния туристически регистър. Ново вписване на заличено от
Националния туристически регистър туристическо сдружение се допуска след
изтичане на едногодишен срок от датата на влизане в сила на заповедта за
заличаването му.
Участието на представители на туристическите сдружения в експертните комисии по
категоризация и сертификация на туристически обекти, съответно към министъра на
туризма и към кмета на общината, представлява особена форма за включване в
изпълнението на публични регулаторни функции. Предвидените в чл. 50, т. 12
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Нормативен акт

Закон за туризма (ЗТ)
етични кодекси, регламентиращи професионалната етика в туризма и недопускането
на нелоялна конкуренция между и по отношение на своите членове, могат да бъдат
разглеждани като саморегулаторни инструменти, чието признаване следва пряко от
ЗТ, без да е предвиден ред за предварителна и последваща оценка.

Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Орган по прилагане на ЗТ е министъра на
туризма. Функции във връзка с
регулациите в сектора имат и областните
управители, и кметовете на общини.

Организациите за управление на
туристическите райони (ОУТР)
представляват особен вид
публичноправни организации, за които
министъра на туризма е орган по
регистрацията.

Съгласно чл. 20, ал. 2 от ЗТ ОУТР
извършват дейността си под контрола на
държавата. Функциите на контролен
орган се осъществяват от министъра на
туризма, който на основание чл. 46 от ЗТ
упражнява контрол върху дейността на
ОУТР.

Туристическите сдружения се учредяват,
регистрират, управляват, преобразуват и
прекратяват по реда на ЗЮЛНЦ и могат
да бъдат:
–
–
–
–

регионални или местни;
браншови;
продуктови;
професионални.

Туристическите сдружения се вписват в
Националния туристически регистър със
заповед на министъра на туризма.
Браншови туристически сдружения в
сектор "хотелиерство и
ресторантьорство" могат да учредят
лица, извършващи дейност в
категоризирани по ЗТ туристически
обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1-3.
Препоръки

Понастоящем Министерството на туризма счита, че настоящият регулаторен режим е
приемлив, тъй като осигурява необходимото ниво на защита на потребителите и на
бранша като цяло.
Въз основа на направените проучвания може да се приеме, че процесът на
облекчаване на административната тежест в сектора следва да бъде постепенен и да
включва мерки за изграждане на капацитет на туристическите сдружения – на първо
място – за приемане на ефективни саморегулаторни инструменти, които
утвърждават високи професионални стандарти, ориентирани към потребителите.
Препоръчително поетапно премахване на изискването за категоризация на
самостоятелните заведения за хранене и развлечение по ЗТ, която е включена като
мярка за намаляване на административната тежест 24.
Министерството на туризма може да има значителна роля за стимулиране на този
процес. Регламентираният механизъм за участие на представители на туристически
сдружения в процеса на категоризация може да бъде разширен чрез регламентиране

т. 21, открити въпроси към РМС № 411 от 19 май 2016 г. за приемане на план за действие с мерки, адресиращи основните
проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с РМС № 617 от 12 август 2015 г.

24
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Нормативен акт

Закон за туризма (ЗТ)
на преобладаваща квота на представители на туристическите сдружения в ЕККСТО/
ОЕККТО, както и да бъде съчетан с предвидените в чл. 50, т. 12 от ЗТ етични
кодекси на туристическите сдружения, регламентиращи професионалната етика в
туризма и недопускането на нелоялна конкуренция между и по отношение на своите
членове, има потенциал да бъде развит чрез механизмите за съвместно регулиране,
като бъде предвиден ред за предварителна и последваща оценка на съответните
саморегулаторни инструменти.
В този аспект е препоръчително усъвършенстване на уредбата, свързана с
разработването и прилагането на саморегулаторни инструменти от страна на
туристическите сдружения, като се предвидят механизми са предварителна и
последваща оценка на тяхното съдържание и приложение.

Обосновка

Предложенията са свързани с актуалните инициативи за намаляване на
административната тежест и препоръките от съвместния доклад на Световната банка
и Министерството на икономиката и енергетиката от 2007 г. 25, в който се констатира,
че "регулаторните режими в хотелския и ресторантьорския сектор трябва да бъдат
облекчени. … Категоризацията на ресторантите и баровете е напълно излишна.
Преобладаващото мнозинство от страните не категоризират ресторантите и
баровете."
Предложеният поетапен подход осигурява възможност за преминаване към
съвместно регулиране на дейностите в областта на хотелиерството.

25
Реформиране на административните процедури в секторите туризъм, хранителна промишленост и сухопътен транспорт в
България, юни 2007 г., http://siteresources.worldbank.org/INTBULGARIAINBULGARIAN/Resources/SPR_BG.pdf
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СЕКТОР J

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

Обхват и регулаторна рамка
Сектор J включва създаване и разпространение на информационни и творчески
продукти, които са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.
Включва още дейности по осигуряване на средства за предаване или разпространение на
тези продукти, данни или съобщения, дейности в областта на информационните и
комуникационни технологии, както и други дейности, свързани с информационни
услуги.
Основните раздели на този сектор са:
→

издателска дейност, вкл. издаване на програмни продукти – раздел 58

→

филмопроизводство, звукозаписване и издаване на музика – раздел 59

→

радио- и телевизионна дейност – раздел 60

→

далекосъобщения – раздел 61

→

дейности в областта на информационните технологии – раздел 62

→

други дейности, свързани с информационни услуги – раздел 63

Издателските дейности включват придобиване на авторски права върху
информационно съдържание (информационни продукти) и довеждане на това
съдържание до знанието на неограничен кръг лица посредством възпроизвеждане и
разпространение. В този сектор са включени всички възможни форми на издателските
дейности (печатна, електронна или аудио форма и по Интернет).
Дейностите по създаване и разпространение на телевизионни програми са
включени в раздели 59, 60 и 61, като всеки раздел обхваща различни етапи на този
процес. Отделните части на програмата, като например филми, сериали, игри и други, са
резултат от икономическите дейности в раздел 59. Създаването на цялостна
телевизионна програма от елементи, произведени в раздел 59, или други елементи
(например новини на живо) и излъчването на тази програма от телевизионен оператор,
който я е създал се включват в раздел 60. Раздел 61 включва разпространение на
телевизионни програми от трети лица (предприятие, предоставящо обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги) без никаква промяна на нейното
съдържание. Това разпространение се извършва чрез наземно радиоразпръскване, по
кабелен път или чрез спътник.
Областта на далекосъобщенията, електронните медии и свързани с тях дейности е
сред сферите, в които е налице широко прилагане на инструменти за съвместно
регулиране, които са базирани на инициативи за саморегулиране, от страна на
съответните икономически оператори. Тези процеси са свързани с динамичните процеси
на навлизане на новите информационни и комуникационни технологии във всички сфери
на обществения и икономическия живот. Нормативната уредба в областта на
далекосъобщенията, електронните медии и свързани с тях дейности е обект на
общностното право на ЕС, което подлежи на въвеждане в националното
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законодателство. Като правило директивите на ЕС препоръчват, когато това е
съвместимо с националното право, признаването на съществуващи инициативи за
саморегулиране без това да засяга формалните задължения на държавите-членки по
транспонирането на съответните норми.
Конкретни форми на съвместно регулиране са предвидени в Закона за радиото и
телевизията (ЗРТ). Предметът на ЗРТ са аудио-визуалните медийни услуги, които по своя
характер са колкото икономически, толкова и културни услуги. Целта на регулацията е
свързана гарантиране свободата на информацията, многообразието на мненията и
медийния плурализъм, образованието и културата. Това обуславя прилагането на
специфични правила към тези услуги, включващи и ангажиране на съответните
икономически оператори в сектора на аудиовизуалните медийни услуги за осигуряване
на по-ефективно гарантиране на обществения интерес. Съвместното регулиране е
свързано със спазването от страна на доставчиците на медийни услуги на етичните
стандарти – Етичния 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".
Този подход въвежда принципите и нормите на Директивата за аудио-визуалните
медийни услуги 26, която предвижда възможност за прилагане на алтернативи като
съвместно регулиране или саморегулиране – рецитал 44:
"… саморегулирането представлява вид доброволна инициатива, която способства
за приемането на общи указания от и за икономическите оператори, социалните
партньори, неправителствените организации или асоциации.
…
Съвместното регулиране осигурява най-малкото "правна връзка" между
саморегулирането и националния законодател в съответствие с правните традиции на
държавите-членки. Съвместното регулиране следва да позволява възможността за
намеса на държавата в случай, че неговите цели не са постигнати. Без да засяга
формалните задължения на държавите-членки по отношение на транспонирането,
настоящата директива насърчава използването на съвместно регулиране и
саморегулиране…"
На практика ЗРТ, регламентиращ аудио-визуалните медийни услуги е
единственият реално функциониращ механизъм за съвместно регулиране в българското
законодателство.

Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби,
установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на
аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), OB L 95, 15.4.2010 г.
26
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Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни
подходи
Закон за радиото и телевизията (ЗРТ)
Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Закон за радиото и телевизията (ЗРТ)
Законът урежда на отношенията, свързани с предоставянето на медийни услуги от
доставчици на медийни услуги.
ЗРТ регулира въпросите, свързани с журналистическата етика, рекламата и
търговската комуникация чрез признаване на саморегулаторни инструменти,
разработени от две юридически лица с нестопанска цел – фондация "Национален
съвет за журналистическа етика" и сдружение "Национален съвет за саморегулация".
По същество този подход има част от характеристиките на съвместно регулиране, тъй
като тези инструменти са признати чрез законов текст (чл. 76, ал. 2 от ЗРТ).
Етичният кодекс на българските медии и Националните етични правила за реклама и
търговска комуникация съдържат набор от етични правила за въвеждане и
поддържане на високи професионални стандарти, които играят роля при защитата на
потребителите и на лоялната конкуренция, които гарантират свободата на изразяване,
както и свободата на търговската комуникация, като в същото време осигуряват
условия рекламата да бъде благоприлична, почтена, честна и правдива.
За разлика от утвърдените практики ЗРТ не определя цели на политиката, които се
очаква да бъдат постигнати чрез саморегулаторни инструменти, а се позовава на
разработени от двете организации документа. Не е предвиден механизъм за преглед
на съдържанието на тези саморегулаторни инструменти, включително при
евентуална промяна и/или актуализация. ЗРТ не предвижда и механизъм за преглед
на изпълнението/прилагането на тези саморегулаторни инструменти, както и за
оценка на степента, в която са постигнати техните цели.
Не е определена ролята на публичните органи за признаване на други инструменти за
саморегулиране.
Съществуващата съвместна регулация по ЗРТ се отнася единствено до доставчиците
на медийни услуги, съгласно чл. 4 от ЗРТ.
ЗРТ признава саморегулаторния инструмент – Етичен кодекс на българските медии,
разработен фондация "Национален съвет за журналистическа етика" като
задължителен за доставчиците на медийни услуги.
По същество този подход има част от характеристиките на съвместно регулиране, тъй
като е налице признаване чрез законов текст (чл. 76, ал. 2 от ЗРТ).
Етичният кодекс на българските медии съдържа набор от етични правила за
въвеждане и поддържане на високи професионални стандарти, осигуряващи
основното право на свобода на изразяване, достъп до информация, защита на личното
достойнство и неприкосновеността на личния живот и право на безопасност и
сигурност, както и правото на обществото да получава достоверна информация, за да
могат гражданите да играят активна роля в условията на прозрачна демокрация.
ЗРТ не определя цели на политиката, които се очаква да бъдат постигнати чрез
саморегулаторни инструменти, а се позовава на разработения от фондация
"Национален съвет за журналистическа етика" Етичен кодекс на българските медии.
Не е предвиден механизъм за преглед на съдържанието на тези саморегулаторни
инструменти, включително при евентуална промяна и/или актуализация. ЗРТ не
предвижда и механизъм за преглед на изпълнението/прилагането на Етичния кодекс
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Нормативен акт

Закон за радиото и телевизията (ЗРТ)
на българските медии, както и за оценка на степента, в която са постигнати техните
цели.
Като цяло регулаторният подход, използван в ЗРТ не позволява намеса на държавата,
когато целите на съвместното регулиране не са постигнати. Не е предвиден и
механизъм за контрол от страна на държавата по отношение на начина, на прилагане
на Етичния кодекс на българските медии от страна на фондация "Национален съвет
за журналистическа етика".
ЗРТ признава саморегулаторния инструмент – Национални етични правила за
реклама и търговска комуникация, разработен сдружение "Национален съвет по
саморегулация" като задължителен за доставчиците на медийни услуги.
По същество този подход има част от характеристиките на съвместно регулиране, тъй
като е налице признаване чрез законов текст (чл. 76, ал. 2 от ЗРТ).
Регулаторният подход, използван в ЗРТ не позволява намеса на държавата, когато
целите на съвместното регулиране не са постигнати. Не е предвиден и механизъм за
контрол от страна на държавата по отношение на начина, на прилагане на
Националните етични правила за реклама и търговска комуникация от страна на
сдружение "Национален съвет по саморегулация".

Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

ЗРТ не предвижда специфични
контролни механизми от определен
държавен орган по отношение на
предвидения механизъм за съвместно
регулиране.

Субекти, които са признати чрез ЗРТ са:
–
–

Фондация "Национален съвет за
журналистическа етика";
Сдружение "Национален съвет за
саморегулация".

Фондация "Национален съвет за
журналистическа етика" е юридическо
лице с нестопанска цел, учредено в
обществена полза.
Сдружение "Национален съвет за
саморегулация" е юридическо лице с
нестопанска цел в обществена полза.
Негови членове са представители на
рекламната индустрия рекламодатели,
рекламни агенции, медии, рекламни
специалисти и всякакви други физически
и юридически лица или браншови и
други асоциации и сдружения, които
доброволно приемат целите и устава на
Сдружение "Национален съвет за
саморегулация".
Препоръки

Представените препоръки се отнасят само до предвидения в ЗРТ механизъм за
съвместно регулиране. Съществуващата уредба се нуждае от усъвършенстване
включващо следните основни елементи:
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Закон за радиото и телевизията (ЗРТ)

Нормативен акт

–
–

–

–

–
–

Ясно дефиниране на механизма за съвместно регулиране и неговите
характеристики, съгласно дефинициите в Директивата за аудио-визуалните
медийни услуги.
Определяне целите на предвидените саморегулаторни инструменти – това е
важно изискване, защото медийният регулатор според директивата следи дали
целите на съвместното регулиране се изпълняват – и когато няма изпълнение,
директивата изисква намеса на държавата. 27
Регламентиране на конкретни критерии, на които следва да отговаря
механизма и/или саморегулаторния орган, за да бъде признат, както и по
преценка възможността за признаване на повече от повече от един
саморегулаторен механизъм. Следва да бъдат предвидени и гаранции са
недопускане на "монополизиране" на саморегулаторни инструменти.
Определяне на ролята на регулаторния орган (например Съвета за електронни
медии), както и процедура за признаване на предвидените саморегулаторни
инструменти. Регулаторният орган следва да признава само автентични
механизми за съвместно регулиране.
Прилагането на признати саморегулаторни инструменти следва да бъде обект
на редовно, прозрачно и независимо наблюдение и оценка на постигането на
поставените цели.
Осигуряване на високо ниво на публичност и прозрачност на прилагането на
признати саморегулаторни инструменти, включително:
целите на съвместното регулиране;
начина на утвърждаване на конкретните саморегулаторни инструменти
и субектите, които се ангажират с тяхното прилагане;
•
механизъм за финансиране;
•
начина на формиране на органите да саморегулиране,
•
процедурите по прилагане на саморегулаторните инструменти,
включително начин за подаване на жалби;
•
решенията, свързани с прилагането на саморегулаторните инструменти;
и др.
предвиждане на процедура за действие в случай, че признаването на определен
саморегулаторен механизъм бъде оттеглено.

•
•

–

Във връзка с транспонирането на Директива 1808/2018 българският закон трябва да
предвиди и една нова възможност – саморегулиране чрез кодекси за поведение,
изготвени от доставчици на медийни услуги, доставчици на услуги за платформи за
споделяне на видеоклипове и др., които да са широко приети от основните
заинтересовани страни на равнището на Съюза.
Предложените промени следва да бъдат реализирани съвместно и в диалог със
съществуващите организации, които прилагат саморегулаторни инструменти,
дружествата участници на медийните пазари в сектор медии, браншовите
организации, асоциации и сдружения, както и компетентните институции.
Обосновка

27

Формулираните приложения са насочени към усъвършенстване на регламентацията и
механизма за съвместно регулиране в ЗТР като се утвърждава подходът за съвместно
регулиране в сектора. Предложенията са базирани на оценките за доброто
функциониране на саморегулацията и съвместната регулация в медийната сфера, и са
свързани с тяхното по-ефективно прилагане, както и с евентуалното разширяване на
приложното поле на съвместната регулация.

Рецитал 14
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Закон за радиото и телевизията (ЗРТ)

Нормативен акт

Предложено е включване на всички основни елементи на съвместно регулиране,
съгласно Принципите за по-добро саморегулиране и съвместно регулиране и
приложимите практики на държави членки на ЕС.
Актуализирането на ЗРТ по отношение на предвидения механизъм за съвместно
регулиране ще осигури възможност за по-широко прилагане на този подход в
Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения.

СЕКТОР K

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ,
РАЗДЕЛ 65 ЗАСТРАХОВАНЕ, ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНО
ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Обхват и регулаторна рамка
Секторът включва предоставяне на финансови услуги, вкл. застраховане,
презастраховане, допълнително пенсионно осигуряване и спомагателни дейности във
финансовите услуги, както и дейности, свързани с притежание и управление на
финансови активи, като например дейност на холдингови дружества, дейности на
фондове за инвестиране и подобни финансови субекти. Раздел 65 Застраховане,
презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване включва дейности по
застраховане, презастраховане, допълнително здравно осигуряване и допълнително
пенсионно осигуряване; сключване на застрахователни договори за пенсионна (рентна)
застраховка и други форми на застрахователни договори, както и инвестиране на премии
в създаването на портфейли от финансови активи, за да бъдат използвани при уреждане
на бъдещи претенции. Включва осигуряване на директни застраховки и презастраховки.
Прилагането на алтернативни регулаторни подходи в областта на застраховането е
регламентирано в Кодекса за застраховането (КЗ) 28, който предвижда възлагане на
публични функции на организация, която не е част от държавната администрация –
Национално бюро на българските автомобилни застрахователи.
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни
подходи
Кодекс за застраховането (КЗ)
Кодекс за застраховането (КЗ)

Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Кодексът урежда дейностите, свързани със:
–
–
–

28

застраховане и презастраховане;
разпространение на застрахователни и презастрахователни продукти,
включително дейността по застрахователно и презастрахователно
посредничество;
правилата за разпространение на застрахователни продукти и за уреждане на
застрахователни претенции;

обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г., последни промени бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.
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Кодекс за застраховането (КЗ)

Нормативен акт

–
–
–
–

застрахователния договор;
задължителното застраховане;
оздравяването, ликвидацията и несъстоятелността на застраховател или на
презастраховател;
застрахователния надзор.

КЗ определя статута на Националното бюро на българските автомобилни
застрахователи (НББАЗ), като национално представително бюро на застрахователите
за Република България в Съвета на бюрата (Международна асоциация на
националните бюра на автомобилните застрахователи) [Council of Bureaux (The
International Association of National Motor Insurers' Bureaux)] 29.
"Национално застрахователно бюро" по смисъла на Директива 2009/103/ЕО е
професионална организация, създадена в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25
януари 1949 г. на Подкомитета по автомобилен транспорт на Комитета по вътрешен
транспорт към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените
нации, и която обединява застрахователните предприятия, които в дадена държава са
получили разрешително да извършват дейност по застраховане на гражданската
отговорност при използването на пътни моторни превозни средства.
Към момента в системата участват 48 държави, представени от 47 национални
застрахователни бюра. Целта на системата е осигуряване на (задължителна)
застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите", която се признава в
участващите държави.
Обект на националната регулация в КЗ са дейностите, свързани с функционирането
на системата "Зелена карта" и задължителната застраховка "Гражданска отговорност"
на автомобилистите в България като страна, подписала Многостранното
споразумение.
Членството на застраховател, получил лиценз по т. 10.1, раздел II, буква "А" от
приложение № 1 от КЗ, или застраховател от държава членка, който предлага
задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите в
Република България по предвидения в КЗ ред е задължително. (чл. 508, ал. 1 от КЗ)
Нормативната уредба предвижда членовете на НББАЗ да плащат в негова полза
членски внос и други имуществени вноски, предвидени в устава. Дължимите
плащания се установяват по основание и размер с решение на управителния съвет на
бюрото. (чл. 509 от КЗ)
НББАЗ е компенсационен орган, който извършва плащания в случаите по чл. 515506, ал. 3 от КЗ.
Възложените на НББАЗ публични функции са свързани с прилагането на
международен механизъм за регулиране на застрахователната дейност, който
облекчава и опростява процедурата за пострадали при ПТП по време на пътуване в
чужбина в държавите членки на ЕИП, Швейцария и Андора и правилата за уреждане
на претенциите на пострадалите. Този механизъм осигурява възможност на
пострадалите да предявяват своите претенции в държавата на местоживеене след
завръщането им, чрез представителите за уреждане на щети на чуждите
застрахователни компании. Функционирането на тази система се осигурява чрез
споразумение между създадените или оправомощени от държавите-членки органи за
изплащане на обезщетения, с което се определят техните функции и задължения и
условията за плащане.

29

https://www.cobx.org
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Нормативен акт

Кодекс за застраховането (КЗ)
По същество НББАЗ представлява хибридна форма на публичноправна организация,
чиято дейност от една страна е регламентирана в КЗ, включително начина на
регистрация – по ЗЮЛНЦ, а от друга представлява сдружение на икономически
субекти, които са задължени да членуват в нея. НББАЗ е вписана в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел като организация, осъществяваща дейност в
частна полза.
През м. март 2018 г. Националното бюро на българските автомобилни застрахователи
(НББАЗ) е поставено под неформално наблюдение от Съвета на бюрата с искане за
осигуряване на банкова гаранция от 4 млн. евро в тяхна полза, която своевременно
беше издадена.
С писмо от м. декември 2018 г. Съветът на бюрата постави формални изисквания за
разширение на наблюдението, отнасящи се до предоставяне на презастрахователна
програма на НББАЗ и ежемесечни справки за финансовото състояние на НББАЗ,
които изисквания определят процедурата по наблюдение, осъществявана от Съвета
на бюрата. 30
Във връзка с това КФН е предприела действия, включително провеждане на
консултации за установяване причините за приложената мярка и оценката на
въздействието ѝ, с цел защита на финансовата стабилност и обществения интерес. 31
НББАЗ няма конкретни функции във връзка с начините за предлагане на
застрахователни услуги. Неговата роля е строго определена в КЗ и няма пряко
въздействие за конкуренцията в застрахователния сектор.

Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Съгласно чл. 507 от КЗ НББАЗ подлежи
на надзор от страна на Комисията за
финансов надзор (КФН), като се
прилагат съответно чл. 576, ал. 1, чл. 579
и чл. 587-589 от КЗ.

Националното бюро на българските
автомобилни застрахователи (НББАЗ)
е национално представително бюро на
застрахователите за Република България
в Съвета на бюрата (Международна
асоциация на националните бюра на
автомобилните застрахователи) [Council
of Bureaux (The International Association
of National Motor Insurers' Bureaux)].

Промените в устава на НББАЗ се
предоставят в КФН. (чл. 507, ал. 1 от КЗ)
Текущият надзор върху НББАЗ се
осъществява от КФН и от заместникпредседателя, ръководещ управление
"Застрахователен надзор" – за цялостната
дейност, извършвана на територията на
Република България. (чл. 576, ал. 1 от
КЗ)
При осъществяването на текущия надзор
се прилагат чл. 18 и 19 от Закона за
Комисията за финансов надзор.

30

НББАЗ е сдружение с нестопанска цел,
регистрирано по ЗЮЛНЦ, със седалище
в София, вписано в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел
като организация, осъществяваща
дейност в частна полза.
НББАЗ изпълнява функциите на
компенсационен орган – като извършва
плащания в случаите по чл. 515 от КЗ.

http://www.nbbaz.bg/bg/NewsItem.aspx?NewsItem=44d22174-b290-4fe3-b308-bba063b9ff67
https://www.fsc.bg/bg/novini/izyavlenie-na-kfn-po-povod-razshirenieto-na-nablyudenieto-nad-natsionalnoto-byuro-na-balgarskiteavtomobilni-zastrahovateli-ot-strana-na-saveta-na-byurata-9205.html
31
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Кодекс за застраховането (КЗ)

Нормативен акт
Препоръки

Регулацията в областта на застраховането е в съответствие с международни
ангажименти на Република България. Установените възможности за
усъвършенстване на регулацията са свързани със:
–
–
–

статутът на НББАЗ – препоръчително е да бъде въведено изискване НББАЗ да
бъде регистрирана като организация, осъществяваща дейност в обществена
полза;
увеличаване на публичността и отчетността на дейността и управлението на
НББАЗ, включително въвеждане на изискване на периодичен отчет за
изпълнението на възложените публични функции;
предвиждане на процедура за действие в случай, че НББАЗ не изпълнява
възложените публични функции или Съвета на бюрата суспендира членството
на НББАЗ.

Предложените мерки следва да бъдат реализирани съвместно с НББАЗ и
лицензираните застрахователи.
Обосновка

СЕКТОР L

Целта на направените предложения е увеличаване на публичността и отчетността на
дейността и управлението на НББАЗ, както и осигуряване на непрекъсваемост на
изпълнението на съответните публични функции.

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Обхват и регулаторна рамка
Сектор L включва един раздел 68 Операции с недвижими имоти – дейности на
наемодатели, агенти и/или брокери при покупка или продажба на недвижими имоти,
даване под наем на недвижими имоти, предоставяне на други услуги, свързани с
недвижими имоти, като оценяване или изготвяне на писмени споразумения. Дейностите
в този сектор могат да бъдат извършени за собствени или наети недвижими имоти срещу
заплащане (по договор или еднократно). Този сектор включва още:
→

дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради, комбинирано
със запазване на собствеността върху тях или отдаването им под наем;

→

дейности по управление на недвижими имоти.

Българското законодателство не предвижда специфични регулации и на дейности
по управление на недвижими имоти, които в общия случай се предоставят от
агенции/посредници за недвижими имоти и могат да включват:
→

консултантска дейност и посредничество при сключване, актуализиране и
прекратяване на договори за наем;

→

получаване, съхраняване и превеждане на суми по сключените договори за
наем;

→

откриване и прехвърляне на партиди към експлоатационните дружества,
доставящи – електричество, вода, отопление или газ в имота, както и
сключване на договори с дружества предлагащи комунални услуги –
(Интернет, телевизия, охрана и т.н.), данъчна регистрация и застраховане;
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→

заплащане и следене на дължимите от собственика разходи към етажната
собственост, задълженията към експлоатационните дружества и комуналните
услуги в имота;

→

представляване на собственика на имота пред Общото събрание на Етажната
собственост;

→

организиране и извършване на текущи ремонтни дейности, поддръжка и
почистване на имота;

→

координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешно преустройство,
интериорен дизайн или обзавеждане на имота;

→

съдействие при решаване на възникнали спорове, свързани с ползването на
имота, вследствие на некоректни действия от страна на наемателя;

→

ежемесечно посещение на имота и контрол на състоянието му;

→

консултации, свързани с данъчния режим в страната и възможностите за
данъчно деклариране и заплащане на данъците при оптимални за него
условия за собственика

В тази регулаторна ситуация, интересите на потребителите са гарантирани чрез
законодателството, свързано със защита на потребителите и общото гражданско право.
Към момента правата и отговорностите на агенциите, брокерите и агентите,
осъществяващи посредническа и консултантска дейност в България не са законово
регламентирани. Нормативно регламентирани в Закона за независимите оценители са
правата и отговорностите на професионалистите, извършващи дейности по оценяване
при покупка, продажба и даване под наем на недвижими имоти срещу заплащане. ЗНО
регламентира и Камарата на независимите оценители (КНО) – професионална
организация на независимите оценители и е юридическо лице на самостоятелна
издръжка със седалище София (чл. 22 от ЗНО). Тя осигурява и регулира упражняването
на професията на независим оценител в интерес на обществото. Камарата е орган по
признаване на професионална квалификация за професията "независим оценител".
Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) 32 урежда обществените
отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна
собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и
обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях. Законът определя права и
задължения на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или
на части от тях, както и обхват, форми и органи на управление на етажната собственост.
Формите на управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на
собствениците. ЗУЕС не предвижда регулации за икономически субекти, чиято дейност
включва управление на недвижими имоти. Не са предвидени регулации относно
дейността на фирми – професионални домоуправители.
България е сред държавите, в които тази професионална дейност не е регулирана,
но са налице режими на саморегулиране или доброволни системи на сертифициране.
Сред икономическите оператори на пазара на услуги, свързани с недвижими имоти е
32

обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 1.05.2009 г., последни промени бр. 17 от 2019 г.
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налице стремеж към самоорганизация, чрез която да бъдат въведени/утвърдени
професионални стандарти в сектора.
Една от съществуващите организации е Националното сдружение недвижими
имоти (НСНИ) 33, създадено през 1992 г. като браншова организация на агенциите за
недвижими имоти в България. Организацията работи в посока структуриране дейността
на агенциите за недвижими имоти и заетите лица в тях под професионална рамка и
налагането на професионални стандарти и етика. НСНИ прилага Етичен професионален
кодекс 34. НСНИ е създала Център за професионално обучение – обособено,
специализирано, учебно-квалификационно структурно звено – Национална академия за
недвижими имоти, която функционира въз основа на Лиценз №200912774 от 2009г.
издаден от НАПОО. Национална академия за недвижими имоти към НСНИ издава
признати от Министерство на образованието и науката:
→

Свидетелство за професионална квалификация за Брокери на недвижими
имоти – трета квалификационна степен; и

→

Удостоверение за владеене на част от професия за Брокер на недвижими
имоти.

НСНИ провежда кампании за приемане на Закон за брокерите на недвижими
имоти, който да регулира професиите на брокери и агенти, да определи тяхната роля във
функционирането на пазара на недвижими имоти и нивото им на квалификация.
Предложенията включват регистрационен режим както на фирмите, така и на заетите
лица в тях. Предлаганата уредба е базирана на съществуващи модели, чрез чието
прилагане НСНИ се стреми към придобиване на публичноправен статут, по аналогия,
напр. на Камарата на независимите оценители.
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни
подходи
Препоръки

Извършването на дейност в сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ и поспециално упражняването на професиите на брокери и агенти на недвижими имоти
не следва да бъде законово регулирана.
Условията в сектора са подходящи за развитие и утвърждаване на ефективни
саморегулаторни инструменти. Този процес е свързан с организационно
консолидиране на икономическите оператори, с оглед осигуряване на по-широка база
за прилагане на такива инструменти. В този процес ролята на държавата може да
бъде насочваща и подкрепяща без непременно да е свързана с определена
нормативна намеса.

Вид на
регулацията
Обосновка

33
34

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Предложенията свързани с въвеждане на законова регулация по отношение на
упражняване на професията "брокер на недвижими имоти", както създаване на
публична корпорация, която да изпълнява функциите по регулиране не съответстват
на съвременните подходи за регулиране и по-скоро ще увеличат регулаторната
тежест, отколкото да решават проблемите в сектора.

https://nsni.bg/
https://nsni.bg/sites/default/files/nov_etichen_kodeks_site_2018.pdf
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Препоръки

Извършването на дейност в сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ и поспециално упражняването на професиите на брокери и агенти на недвижими имоти
не следва да бъде законово регулирана.
Условията в сектора са подходящи за развитие и утвърждаване на ефективни
саморегулаторни инструменти. Този процес е свързан с организационно
консолидиране на икономическите оператори, с оглед осигуряване на по-широка база
за прилагане на такива инструменти. В този процес ролята на държавата може да
бъде насочваща и подкрепяща без непременно да е свързана с определена
нормативна намеса.
Съвременните тенденции, свързани с регулирането и достъпа до професии, са
ориентирани към по-либерални подходи. Прегледът на регулацията на професията 35
показва, че в 13 държави от Европейския съюз няма регулация, установена е
динамика при въвеждането на нови регулации (Германия, Словакия и Чешката
република), но и отказ от регламентиране (Нидерландия, Полша и Португалия).
Според Европейката комисия 36 саморегулирането и системите за доброволно
сертифициране също се използват като алтернатива на регламентирането.
Съществуващите регулации по отношение на професионалното образование и
обучение са приложими към професията, съгласно Закона за професионалното
образование и обучение и не изискват въвеждане на специална нормативна уредба.

35
36

COM(2016)820, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52016DC0820
Пак там.
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СЕКТОР М

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

Обща характеристика
Сектор М ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
включва професионални дейности и научни изследвания. За тези дейности се изисква
висока степен на образование и специални знания и умения.
Основните раздели на този сектор, за които са формулирани предложения са:
→

Юридически и счетоводни дейности – раздел 69;

→

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи –
раздел 71;

→

Научноизследователска и развойна дейност – раздел 72;

→

Други професионални дейности – раздел 74;

→

Ветеринарномедицинска дейност – раздел 75.

Сектор М, раздел 69 Юридически и счетоводни дейности,
група 69.1 Юридически дейности
Обхват и регулаторна рамка

Професионалните дейности в юридическата сфера [сектор М 69 от КИД-2008],
включват:
→

правно представителство на една от заинтересованите страни пред съдилища
или други съдебни органи, извършвани от адвокати, членове на адвокатската
колегия или под техния надзор правно представителство на една от
заинтересованите страни пред съдилища или други съдебни органи,
извършвани от адвокати, членове на адвокатската колегия или под техния
надзор, като консултации и представителство в граждански дела,
консултации и представителство в наказателни дела, консултации и
представителство във връзка с трудови спорове;

→

общи консултации, изготвяне на юридически документи включително
изготвяне на нотариални актове, завещания, пълномощни, търговски
договори, брачни договори и други;

→

други дейности на нотариуси и арбитри.

Регулациите по отношение на професионалните дейности в юридическата сфера
включва следните закони:
→

Закон за адвокатурата (ЗАдв) 37;

обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г., последни промени бр. 97 от 2012 г.; изм. с Решение № 4 от 12.04.2016 г. на КС на РБ, обн. ДВ, бр. 32 от
2016 г.

37
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→

Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) 38;

→

Закон за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) 39

Действащата национална нормативната уредба, регулираща обществените
отношения, свързани с професионалните дейности в юридическата сфера, не
предвижда прилагане на конкретни подходи за съвместно регулиране и/или
саморегулиране, доколкото съответните професионални организациите, са създадени със
закон, чрез който са определени техните правомощия, както по отношение на своите
членове, така и тези, отнасящи се за лица, които не са техни членове.
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни подходи

Закон за адвокатурата (ЗАдв)
Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Закон за адвокатурата (ЗАдв)
Законът урежда придобиването и загубването на адвокатски права, упражняването и
организацията на адвокатската професия, както и учредяването и прекратяването на
адвокатски сдружения (чл. 1 от ЗАдв).
Съгласно чл. 134 от Конституцията на Република България (КРБ) адвокатурата е
свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и
юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Организацията и редът на дейността на адвокатурата се уреждат със закон.
Упражняването на адвокатската професия е дейност, предвидена в КРБ, за правно
съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и
юридическите лица. Тя се осъществява в съответствие с принципите на
независимост, изключителност, самоуправление и самоиздръжка.
Съгласно чл. 3 от ЗАдв адвокатска професия може да упражнява само адвокат или
адвокат от Европейския съюз, практикуващ самостоятелно или в сдружение по ЗАдв.
Адвокат може да бъде само лице, положило клетва и вписано в регистъра на
адвокатската колегия.
Глава тринадесета на ЗАдв урежда дисциплинарната отговорност на адвоката,
адвоката от Европейския съюз и младшия адвокат за неизпълнение на задълженията
си. В чл. 132 от ЗАдв дисциплинарното нарушение е дефинирано като виновно
неизпълнение на задълженията по ЗАдв и Етичния кодекс на адвоката, на наредбите
и решенията на Висшия адвокатски съвет и на решенията на адвокатските съвети и
общите събрания. Дисциплинарна отговорност се носи и в изчерпателно изброените в
чл. 132, т. 1-10 случаи.
Адвокатурата чрез своите териториални звена – адвокатските колегии, представлява
национално сдружение на професионална основа 40, което не осъществява
самостоятелно стопанска дейност и съответно не разпределя печалба, но обединява
независими "предприятия" 41 и защитава техните колективни интереси, в т.ч. и тези,
които са свързани с осъществяваната от тях стопанска дейност на съответния пазар.
Като органи на управление на адвокатурата ЗАдв определя Общото събрание на

обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г., в сила от 6.01.1997 г., последни промени бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 1.09.2005 г., последни промени бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
40
Вж. Решение № 353 от 22.04.2015 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-165/2015 г.
41
по смисъла на §1, т. 7 от ДР на Закона за защита на конкуренцията – всяко физическо, юридическо лице или неперсонифицирано
образувание, което извършва стопанска дейност, независимо от правната и организационната си форма, както и практиката на
Европейската комисия и Съда на Европейския съюз.
38
39
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Нормативен акт

Закон за адвокатурата (ЗАдв)
адвокатите от страната, Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и
Висшия дисциплинарен съвет.
По силата на нормативната уредба на ВАдвС е възложено да упражнява
публичноправните функции на адвокатурата, свързани с регулирането на
адвокатската дейност в страната.
По същество дейността на адвокатите представлява упражняване на "свободна
професия". Основните ограничения на конкуренцията в областта на свободните
професии са бариерите за навлизане на нови участници на пазара. Тези бариери
обикновено са свързани с изисквания за придобита образователна степен и
професионален стаж (т.нар. качествени ограничения на конкуренцията). В много
случаи бариерите за навлизане на пазара се съчетават с наличие на изключителни
права за извършване на определени услуги. Този вид ограничения на конкуренцията
преследват легитимната цел за осигуряване на високо качество на извършваните
услуги в сферата на свободните професии, които се характеризират с високо ниво на
сложност и обществена отговорност. Качествените ограничения за навлизане на
пазара гарантират, че само лица, притежаващи необходимата квалификация, могат да
извършват определени дейности, което, от своя страна, осигурява на потребителите
необходимата степен на защита и сигурност, че получените от тях услуги ще
притежават определено качество.
Разпоредба на чл. 36, ал. 2 от ЗАдв създава т.нар. косвен контрол върху цените, при
който определянето им е възложено на определен орган или съсловна организация.
Въвеждането на минимални цени води до непосредствено ограничаване на ценовата
конкуренция на пазара. Липсата на необходимост от минимални цени и разбирането
за антиконкурентния им характер се потвърждава и от нормативната уредба на
страните членки на ЕС. В повечето от тях не са предвидени фиксирани или
минимални цени за адвокатски услуги.

Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Не е предвиден контрол от страна на
държавата върху дейността на
адвокатурата.

ЗАдв определя общата организация на
адвокатурата, която включва:

Издаването от ВАдвС на предвидените в
закона наредби подлежи на контрол по
реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

–
–

адвокатската колегия;
Висш адвокатски съвет (ВАдвС).

Адвокатската колегия е юридическо лице
и се състои от вписаните в регистрите ѝ
адвокати и адвокати от Европейския
съюз (чл. 78, ал. 2 от ЗАдв). Висшият
адвокатски съвет с решение определя
районите и седалищата на адвокатските
колегии, както и тяхното преобразуване
и закриване.
ВАдвС е юридическо лице със седалище
град София и се състои от петнадесет
членове и десет резервни членове.

Препоръки

Регулацията по отношение на адвокатурата е традиционна за българското
законодателство и следва от Конституцията на Република България, според която
адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Това е единствената
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Закон за адвокатурата (ЗАдв)

Нормативен акт

професия, която КРБ признава такъв статут и предвижда, че организацията и редът на
дейността на адвокатурата се уреждат със закон.
Актуалната организация на адвокатурата е обект на дискусии в рамките на
адвокатската общност. Налице са разнопосочни мнения по отношение на уредбата на
адвокатската дейност, както и редица предложения за приемане на нов Закон за
адвокатурата.
В този контекст за усъвършенстването на съществуваща организация на адвокатурата
и нейната дейност е препоръчително да бъде направена последваща оценка на
въздействието на ЗАдв, съгласно чл. 22 от ЗНА и проверката за пропорционалност
съгласно Директива (ЕС) 2018/958. Темите, които следва да бъдат оценени в
контекста на прилагането на алтернативни форми за регулиране включват:
–
–
–
–
–

–
–

същност и характеристики на предвиденото в КРБ самоуправление на
адвокатурата, включително изискванията за задължително членство;
видовете органи, чрез които се реализира самоуправлението на адвокатурата и
процедурите за техния избор;
нормативната компетентност на органите на адвокатурата – видове и статут на
приеманите актове, както и съответния (съдебен) контрол над тях;
процедури за взаимодействие и контрол от страна на централните органи
държавната власт;
съществуващите права и ограничения за осъществяване на професионална
дейност от адвокатите (в т.ч. и рекламиране), с оглед свобода на предоставяне
на услуги в условията на конкурентен пазар, в контекста на Директива
2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006
година относно услугите на вътрешния пазар;
извършването на друга икономическа дейност от адвоката, различна от
адвокатската практика (в т.ч. и в качеството на управител/представляващ
търговско дружество);
начините на възлагане и изпълнението на публични функции от страна на
органите на адвокатурата, например създаване и водене на регистъра на
адвокатите в страната и др.

Последващата оценка на въздействието на ЗАдв следва да бъде направена съвместно
с представители на адвокатурата, както и с други заинтересовани страни.
Обосновка

Предложеният подход се основа на разпоредите на чл. 22 от ЗНА, според който
последваща оценка на въздействието на нормативен акт се извършва в срок от 5
години след приемането на съответния нормативен акт. ЗАдв е приет през 2004 г.
Изготвянето на задълбочена последваща оценка на въздействието на ЗАдв ще
осигури възможност за определяне на ефективна рамка на бъдещите промени, вкл.
разработване на нов Закон за адвокатурата – съобразен с разпоредбите на КРБ, както
и въвеждане на съответните правила за осигуряване на конкуренция при
предоставянето на адвокатски услуги.
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Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД)
Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД)

Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Законът за урежда правния статут на нотариусите и на Нотариалната камара,
организацията на нотариалната дейност и нотариалните такси. Със ЗННД е създадена
Нотариална камара, в която всички нотариуси членуват по право.
Нотариусът е лице, на което държавата възлага извършване на предвидените в
законите нотариални действия (чл. 2, ал. 1 от ЗННД). Нотариус може да бъде само
лице, вписано в регистъра на Нотариалната камара.
Нотариалната камара води регистър, в който се вписват нотариусите, помощникнотариусите и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в ЗННД.
Нотариусът, за разлика от другите свободни професии, има специфичен статут. Той е
едновременно служител на обществото, изпълняващ държавна удостоверителна
функция, овластен е от държавата и в същото време е свободен професионалист.
Основен принцип на дейността на нотариусите е тяхната безпристрастност. Тя
гарантира на потребителите на нотариални услуги достъп до тях при равни условия.
Безпристрастността изисква и материална независимост на нотариуса от натиска на
пазара и икономическите оператори. Нотариусът и помощник-нотариусът са
"длъжностни лица" по смисъла на чл. 93, т. 1, б. "б" от Наказателния кодекс.
По силата на нормативната уредба на Нотариалната камара е възложено
упражняването на публични функции, свързани с регулирането на нотариалната
дейност, включително:
–
–
–

вписване, поддържане и актуализиране на предвидените регистри;
участие в провеждането на изпитите за нотариус;
организиране, контрол и дисциплинарна власт по отношение на нейните
членове.

Етичният кодекс на нотариусите в Република България, който се приема Общото
събрание на Нотариалната камара е предвиден в Устава на Нотариалната камара (чл.
8) може да бъде разглеждан като саморегулаторен инструмент, доколкото не е
изрично предвиден в ЗННД.
Като несъответствие е констатирана възможността за прилагане на Етичният кодекс
на нотариусите при налагане на дисциплинарни мерки и по отношение на помощникнотариусите (чл. 74, ал. 1 от ЗННД и чл. 1 от Етичния кодекс на нотариусите), които
не са задължени да бъдат членове на Нотариалната камара.
Прилагането на фиксирани цени на нотариалните услуги 42, в съчетание с наличието
на количествени ограничения на местата за нотариусите и забраната за реклама
лишава професията от ефективна конкуренция и не предоставя на потребителите
предимствата, които биха могли да имат при постигане на пълна либерализация на
цените на услугите.
Съгласно чл. 53, ал. 1, т. 1 от ЗННД Нотариалната камара събира задължителни
встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нейните членове. Встъпителната
вноска при вписване на нотариус е 10 000 лв. е определена през 2008 г. 43 Според
министъра на правосъдието определената встъпителна вноска е прекомерна, но

Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, приета с ПМС № 186 от 13.08.1998 г., обн.,
ДВ, бр. 95 от 1998 г., в сила от 15.08.1998 г., последни промени бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.
43
https://notary-chamber.bg/bg/съобщение/съобщение-до-нотариусите-с-влязла-в-сила-заповед-за-вписване-съгласно-чл-12-ал-3зннд-и
42
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Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД)

Нормативен акт

жалбата, подадена до Върховния административен съд е оставена без разглеждане,
тъй като жалбата не е подадена в законоустановения срок 44.
Не е предвиден механизъм за контрол от страна на държавата по отношение на
начина, по който Нотариалната камара осъществява възложените публични функции.
Според устойчивата практика на Съда на Европейския съюз във връзка с прилагането
на чл. 51, ал. 1 от ДФЕС не е свързана с упражняването на публична власт по смисъла
на чл. 51, ал. 1 от ДФЕС 45.
Според § 2, ал. 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ за нотариусите съответно се прилагат
разпоредбите на глави пета, осма и петнадесета от ЗПКОНПИ, т.е. изискванията за:
–
–

деклариране на несъвместимост (чл. 35, ал. 1, т. 1) и
деклариране на имущество и интереси (чл. 35, ал. 1, т. 2), както и промените в
декларираните обстоятелства.

Този регулаторен подход не представлява форма на съвместно регулиране или на
саморегулиране, тъй като не са налице неговите типични характеристики –
самоорганизация, доброволност и др. Етичният кодекс на нотариусите може да
бъде разглеждан като саморегулаторен инструмент, тъй като неговото приемане не е
законово задължение. Същевременно Етичния кодекс на нотариусите е "неразделна
част от Устава на Нотариалната камара" и не е полежи на признаване от страна на
компетентен държавен орган.
Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Изпълнението на ЗННД е възложено на
министъра на правосъдието.

Нотариалната камара е юридическо
лице със седалище в София, в която по
право членуват всички нотариуси в
България.

ЗННД не предвижда специфични
контролни правомощия на държавен
орган (министъра на правосъдието) по
отношение на дейността на Нотариалната
камара.
Съгласно чл.80б, ал. 1 от ЗННД,
министърът на правосъдието упражнява
контрол върху дейността на всеки
нотариус за изпълнение на закона и
устава на Нотариалната камара.
Препоръки

саморегулиране

За подпомагане дейността на
Нотариалната камара и на нотариусите в
съдебния район на всеки апелативен съд
се създават нотариални колегии. За
София-град се създава отделна колегия.
Статута и функциите на Нотариалната
камара се определят с нейния устав (чл. 4
от ЗННД).

Регулацията по отношение на статута на нотариусите и организацията на
нотариалната дейност е традиционна за българското законодателство и свързана с
специфичния статут на нотариусите, които са едновременно служители на
обществото, изпълняващи държавна удостоверителна функция, овластен е от
държавата и в същото време са свободни професионалисти.

44

http://www.sac.government.bg/court22A.nsf/
d038edcf49190344c2256b7600367606/c22583660052f5ecc225746b0039a4de?OpenDocument
45
вж. в този смисъл решения от 13 юли 1993 г., Thijssen, C 42/92, EU:C:1993:304, т. 22, от 29 октомври 1998 г., Комисия/Испания, C
114/97, EU:C:1998:519, т. 38, от 30 март 2006 г., Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C 451/03, EU:C:2006:208, т. 47, от 29
ноември 2007 г., Комисия/Германия, C 404/05, EU:C:2007:723, т. 38 и от 22 октомври 2009 г., Комисия/Португалия, C 438/08,
EU:C:2009:651, т. 36 от 22 октомври 2009 г.; Комисия/Франция C-50/08, ECLI:EU:C:2011:335, т. 73-76 и т. 106 от 24 май 2011 г.;
Комисия/Унгария, C 392/15, ECLI:EU:C:2017:73, т. 140 от 1 февруари 2017 г.
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Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД)

Нормативен акт

Специфичен аспект на регулацията е прилагането на принципа numerus clausus –
ограничаване на броя на лицата, които се допускат (с конкурс) до извършването на
нотариална дейност. Според КЗК 46 прилагането на фиксирани цени на нотариалните
услуги, в съчетание с наличието на количествени ограничения на местата за
нотариусите и забраната за реклама лишава професията от ефективна конкуренция и
не предоставя на потребителите предимствата, които биха могли да имат при
постигане на пълна либерализация на цените на услугите.
Установените нагласи са свързани със запазване на публичноправния характер на
Нотариалната камара в тази връзка са препоръчителни най-малко следните мерки:
–
–
–

–

–
–

Нотариалната камара следва да спазва общите правила на ЗЮЛНЦ,
определени за организациите, регистрирани за осъществяване на дейности в
обществена полза.
Определяне на компетентен орган (министъра на правосъдието), който
осъществява общ надзор върху дейността на Нотариалната камара.
Актове, издавани/приемани от Нотариалната камара следва да бъдат
съгласувани (утвърдени) от съответния компетентен орган в системата на
изпълнителната власт, както и да бъдат публично оповестени, включително
чрез обнародване в "Държавен вестник".
Размерът на таксите или вноските, събирани от задължените трябва да
съответства на реалните разходи за извършване на съответната дейност,
съобразно принципите, определени в Закона за държавните такси, както и да
бъде съгласуван (утвърден) от съответния компетентен орган.
Процедурите за осъществяване на публични регулаторни функции трябва да
съответстват на правилата за административно обслужване;
Информационните системи и/или регистрите водени от Нотариалната камара
следва да:
подлежат на задължително сертифициране по реда, предвиден за
информационните системи, поддържани от държавната администрация;
•
използват системата за идентификация e-ID;
•
бъдат свързани и да осигуряват обмен на данни със съответните
системи, поддържани от държавната администрация;
Компетентният орган следва да извършва периодична оценка на
ефективността на дейността на Нотариалната камара. Оценката следва да бъде
публично оповестена.
Нормативна уредба следва да включва процедура за действие в случай, че бъде
констатирано нарушение на правилата за изпълнение на възложените
публични функции.
•

–
–

В допълнение е препоръчително да бъде преразгледан принципа numerus clausus –
ограничаващ броя на лицата, които се допускат (с конкурс) до извършването на
нотариална дейност.
Обосновка

46

Направените предложения адресират установените несъвършенства в
съществуващата регулация по отношение на статута на нотариусите и организацията
на нотариалната дейност и са насочени към опростяване на регулаторния режим при
отчитане на обществения интерес.

Решение № 236 от 26.10.2006 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-165/2005 г.
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Закон частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ)
Закон частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ)

Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Законът урежда организацията и правното положение на частните съдебни
изпълнители, давайки им статут на лица, на които държавата възлага принудителното
изпълнение на частни и публични вземания, и които при изпълнението на своите
функции, са независими и се ръководят само от закона. Със ЗЧСИ е създадена
Камара на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) като юридическо лице със
седалище в София, в която членуват по право всички частни съдебни изпълнители.
Частният съдебен изпълнител, за разлика от другите свободни професии, има твърде
специфичен статут. Той е едновременно служител на обществото, овластен от
държавата да изпълнява държавна функция – съдебното изпълнение, а в същото
време е свободен професионалист. Основен принцип на дейността на частните
съдебни изпълнители е тяхната безпристрастност.
Съдебното изпълнение представлява упражняване на държавна власт чрез
принудителното изпълнение на частни притезания. При упражняването на тази
публична функция както частните, така и държавните съдебни изпълнители, имат за
цел принудително събиране на частни и публични вземания, въз основа на влязъл в
сила съдебен акт. Принципните моменти в правната уредба на държавните и частните
съдебни изпълнители ги поставят при равни условия. Дейността им е стриктно
регламентирана в закона. Овластяването им се извършва от министъра на
правосъдието, обект са на непосредствен контрол от страна на министъра на
правосъдието и съда, имат ясно дефинирани в закона правомощия.
ЗЧСИ възлага на КЧСИ следните публични функции:
–
–

вписване, поддържане и актуализиране на предвидения регистър на частните
съдебни изпълнители, помощник-частните съдебни изпълнители;
разглежда и решаване от Дисциплинарната комисия на КЧСИ на
дисциплинарни дела, образувани срещу частни съдебни изпълнители по реда,
предвиден в ЗЧСИ, устава и правилата за дейността ѝ.

Съгласно чл. 6, т. 2 от Устава си КЧСИ разработила Етичен кодекс на частните
съдебни изпълнители, който представя нормите на професионално поведение и
практики, задължителни за членовете на КЧСИ и вписани в регистрите ѝ лица.
Етичният кодекс на КЧСИ не следва пряко от ЗЧСИ. ЗЧСИ не изяснява въпроса с
дисциплинарната отговорност на помощник-частните съдебни изпълнители и
контрола върху тяхната дейност. Етичният кодекс на КЧСИ може да бъде разглеждан
като саморегулаторен инструмент по отношение на членовете на камарата.
Съгласно предвидените в ЗЧСИ функции, КЧСИ упражнява контрол върху
изпълнението на професионалните задължения на своите членове и налага
наказанията, предвидени в закона.
Фиксираните цени на услугите целят гарантиране на качеството и справедливост, но
тяхното наличие, в съчетание с количествените ограничения на местата за съдебни
изпълнители може да лиши професията от ефективна конкуренция и не предоставя на
потребителите предимствата, които биха могли да имат при постигане на
либерализация на цените на услугите.
Според § 2, ал. 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ за частният съдебен изпълнител съответно
се прилагат разпоредбите на глави пета, осма и петнадесета от ЗПКОНПИ, т.е.
изискванията за:
–

деклариране на несъвместимост (чл. 35, ал. 1, т. 1) и
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Закон частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ)

Нормативен акт

–

деклариране на имущество и интереси (чл. 35, ал. 1, т. 2), както и промените в
декларираните обстоятелства.

По същество КЧСИ няма специални функции на самоуправляваща се организация,
което да оправдае създаването ѝ, освен приемането на устав, чието съдържание ЗЧСИ
определя в значителна степен и почти не остават открити въпроси, които да бъдат
уредени от него 47. КЧСИ няма собствени правомощия във връзка със съдържанието
на Регистъра на частните съдебни изпълнители.
Предвиденият в чл. 6, т. 2 от Устава на КЧСИ Етичен кодекс на частните съдебни
изпълнители, не следва пряко от ЗЧСИ и неговото неспазване не е основание за
търсене на задължителна дисциплинарна отговорност. В този смисъл Етичен кодекс
на частните съдебни изпълнители може да се разглежда като саморегулаторен
инструмент, който не е признат от страна на компетентен държавен орган. ЗЧСИ не
изяснява въпроса с дисциплинарната отговорност на помощник-частните съдебни
изпълнители и контрола върху тяхната дейност.
Този регулаторен подход не представлява форма на саморегулиране или на
съвместно регулиране, тъй като не са налице неговите типични характеристики –
самоорганизация, доброволност и др.
Наличието на паралелна регламентация в различни закони на статута на частните и
на държавните съдебни изпълнители само по себе си създава условия за
несъгласуваност и разминавания в нормативната уредба. В съчетание с недотам
добрата законодателна техника на някои от последващите изменения в нормативната
уредба, са налице необосновани разлики в статута и правомощията на двата вида
съдебни изпълнители и привилегировано положение на едните спрямо другите.
Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Изпълнението на ЗЧСИ е възложено на
министъра на правосъдието.

Камара на частните съдебни
изпълнители (КЧСИ) – юридическо
лице със седалище в София, в която
членуват по право всички частни
съдебни изпълнители.

Цялостната дейност на частните съдебни
изпълнителни е под контрола на
министъра на правосъдието.
Препоръки

саморегулиране

Регулацията по отношение на статута на частните съдебни изпълнители е
относително нова за българското законодателство. В процеса на приемане на закона
(2005 г.) са изразени редица опасения 48 по отношение на подхода и модела на
регулиране, включително по отношение на неговата конституционосъобразност –
"доколко функцията на държавата по принудително изпълнение за удовлетворяване
на субективни права, е допустимо и възможно да бъде "раздържавена" и
предоставена на частни лица". Специфичен аспект на регулацията е прилагането на
принципа numerus clausus – ограничаване на броя на лицата, които се допускат (с
конкурс) до извършването на дейност като частен съдебен изпълнител.
Установените нагласи са свързани със запазване на публичноправния характер на
Камарата на частните съдебни изпълнители в тази връзка са препоръчителни наймалко следните мерки:

47
вж. Становище на Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание –
https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/83/standpoint/ID/9308
48
вж. Становище на Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание –
https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/83/standpoint/ID/9308
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Закон частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ)

Нормативен акт

–
–
–

–

–
–

Камарата на частните съдебни изпълнители следва да спазва общите правила
на ЗЮЛНЦ, определени за организациите, регистрирани за осъществяване на
дейности в обществена полза.
Определяне на компетентен орган (министъра на правосъдието), който
осъществява общ надзор върху дейността на Камарата на частните съдебни
изпълнители.
Актове, издавани/приемани от Камарата на частните съдебни изпълнители
следва да бъдат съгласувани (утвърдени) от съответния компетентен орган в
системата на изпълнителната власт, както и да бъдат публично оповестени,
включително чрез обнародване в "Държавен вестник".
Размерът на таксите или вноските, събирани от задължените трябва да
съответства на реалните разходи за извършване на съответната дейност,
съобразно принципите, определени в Закона за държавните такси, както и да
бъде съгласуван (утвърден) от съответния компетентен орган.
Процедурите за осъществяване на публични регулаторни функции трябва да
съответстват на правилата за административно обслужване;
Информационните системи и/или регистрите водени от Камарата на частните
съдебни изпълнители следва да:
подлежат на задължително сертифициране по реда, предвиден за
информационните системи, поддържани от държавната администрация;
•
използват системата за идентификация e-ID;
•
бъдат свързани и да осигуряват обмен на данни със съответните
системи, поддържани от държавната администрация;
Компетентният орган следва да извършва периодична оценка на
ефективността на дейността на Камарата на частните съдебни изпълнители.
Оценката следва да бъде публично оповестена.
Нормативна уредба следва да включва процедура за действие в случай, че бъде
констатирано нарушение на правилата за изпълнение на възложените
публични функции.
•

–
–

В допълнение е препоръчително да бъде преразгледан принципа numerus clausus –
ограничаващ броя на лицата, които се допускат (с конкурс) до извършването на
дейност като частен съдебен изпълнител.
Необходимо е и съгласуване на регламентацията на статутите на частните и на
държавните съдебни изпълнители, тъй като са налице необосновани разлики в
статута и правомощията на двата вида съдебни изпълнители и привилегировано
положение на едните спрямо другите.
Обосновка

Направените предложения адресират установените несъвършенства в
съществуващата регулация по отношение на статута на частните съдебни
изпълнители и организацията на тяхната дейност и са насочени към опростяване на
регулаторния режим при отчитане на обществения интерес.
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Сектор М, раздел 69 Юридически и счетоводни дейности,
група 69.2 Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
Обхват и регулаторна рамка

Професионалните дейности в областта на счетоводните и одиторските дейности
включва счетоводни записвания на стопански транзакции (операции) на предприятия
или други единици; изготвяне на финансовите отчети и финансов одит; проверка на
водената счетоводната отчетност и удостоверяване на нейната точност; подготовка и
изготвяне на счетоводната документация за данъчно облагане на физически или
юридически лица; консултации и представителство, различно от юридическото, от името
на клиентите пред данъчните власти.
Действащата национална нормативната уредба, регулира обществените отношения
във връзка с осъществяването на професионални дейности по извършване на счетоводни
и одиторски дейности, включва и правилата за признаване на професионална
квалификация за професията "регистриран одитор", съгласно Закона за независимия
финансов одит (ЗНФО) 49, съответно Списъка на регулираните професии в Република
България 50.
Приложимата нормативна уредба включва и регулациите, предвидени в ЗППК,
свързани с разпоредбите на ЗНФО.
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни подходи

Закон за независимия финансов одит (ЗНФО)
Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Закон за независимия финансов одит (ЗНФО)
Обект на регулация в ЗНФО са професиите "дипломиран експерт-счетоводител" и
"регистриран одитор".
Професията "регистриран одитор" е регулирана професия по смисъла на ЗППК и
може да се практикува само след вписване в регистъра на регистрираните одитори,
който се поддържа от ИДЕС (чл. 20, ал. 1 и сл. от ЗНФО).
Членството на регистрираните одитори в ИДЕС е задължително (чл. 31, ал. 1, т. 11 от
ЗНФО). Регистрираните одитори от други държави членки на Европейския съюз, и от
трети държави не са задължени да членуват в ИДЕС. Според ЗНФО в ИДЕС могат да
членуват и дипломираните експерт-счетоводители, а Устава на ИДЕС допуска и
членство на одиторски дружества.
ИДЕС представлява публичноправна организация, създадена със закон 51, на която със
ЗНФО са делегирани публични функции съгласно чл. 32, пар. 4а от консолидираната
версия на Директива 2006/43/ЕО.
ИДЕС поддържа регистри и има правомощия за вписване, отказ за вписване и
отписване на съответните лица в тях, както и дисциплинарна власт да налага
дисциплинарни наказания, включително временно изключване от ИДЕС за различни
срокове (чл. 40, ал. 3, т. 5 и 6 от ЗНФО).

обн., ДВ, бр. 95 от 2016 г., последни промени бр. 17 от 2019 г.
Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България,
обн., ДВ, бр. 61 от 2009 г., последни промени бр. 18 от 2019 г.
51
Вж. мотивите по Решение № 29 от 11 ноември 1998 г. по конституционно дело № 28/1998 г., обн., ДВ, бр.135 от 1998 г.
49
50
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Закон за независимия финансов одит (ЗНФО)

Нормативен акт

ИДЕС е орган по признаване на професионална квалификация за професията
"регистриран одитор" по смисъла на чл. 4, т. 5 от ЗППК (чл. 22, ал. 1 и чл. 23, ал. 2 от
ЗНФО).
Нормативната уредба предвижда ИДЕС да събира такси за такси за провеждане на
курсове и изпити, за вписване в съответните регистри, както и съответните такси за
признаване на професионални квалификации.
Чрез ЗНФО са делегирани на професионалната организация на одиторите следните
публични функции:
–
–
–

организация и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на
регистриран одитор, вкл. от държави членки на Европейския съюз, и от трети
държави;
продължаващото професионално развитие на регистрираните одитори;
регистриране на одиторите, които получават правоспособност за извършване
на финансов одит, и поддържане публичен регистър на регистрираните
одитори, като условията и редът за осъществяване на тези дейности им се
определят с утвърдени от КПНРО правила и процедури.

С решение на КПНРО на ИДЕС е делегирана и функцията по контрол за гарантиране
качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори, изпълняващи
одиторски ангажименти към предприятия, които не са от обществен интерес.
На практика възлагането на публични функции на ИДЕС представлява законова
регулация за икономическите субекти, осъществяващи съответните професии и
дейности.
Актове на ИДЕС могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Този регулаторен подход не представлява форма на съвместно регулиране, тъй като
не са налице неговите типични характеристики – самоорганизация, доброволност и
др.
Предвиденото право за приемане на устав и правилници за дейността на органите на
ИДЕС по същество не променя неговия публичноправен характер, а представлява
признаване на право за самоуправление, в рамките на правомощията, определени в
закона.
Правилата за професионална етика на регистрираните одитори се определят в
Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от Международната
федерация на счетоводителите чрез Съвета за международни стандарти по етика за
счетоводители, който се приема от ИДЕС представлява особен вид саморегулаторен
инструмент, чието признаване следва от закона.
Изискванията за придобита образователна степен и професионален стаж
представляват т.нар. качествени ограничения на конкуренцията.
По принцип, този вид ограничения на конкуренцията преследват легитимната цел за
осигуряване на високо качество на извършваните услуги в сферата на свободните
професии, които се характеризират с високо ниво на техническа сложност и
обществена отговорност. Качествените ограничения за навлизане на пазара
гарантират, че само лица, притежаващи необходимата квалификация, могат да
извършват определени дейности, което, от своя страна, осигурява на потребителите
необходимата степен на защита и сигурност, че получените от тях услуги ще
притежават определено качество.
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Закон за независимия финансов одит (ЗНФО)

Нормативен акт

Одиторската професия е дейност, която е от изключителна важност. Обект на одита
са големите и средни предприятия, които имат определена степен на обществена
значимост. Тези предприятия представляват интерес за обществото и за
инвеститорите, които следва да бъдат информирани дали тяхното счетоводство е
организирано законосъобразно, дали счетоводният отчет дава вярна картина за
финансовото състояние на предприятието към датата на съставянето на отчета или
не.
ЗНФО възлага на ИДЕС изпълнението на публични функции, свързани с:
–
–
–

–
–

организация и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на
регистриран одитор, вкл. от държави членки на Европейския съюз, и от трети
държави;
продължаващото професионално развитие на регистрираните одитори;
регистриране на одиторите, които получават правоспособност за извършване
на финансов одит, и поддържане публичен регистър на регистрираните
одитори, като условията и редът за осъществяване на тези дейности им се
определят с утвърдени от Комисията за публичен надзор над регистрираните
одитори (КПНРО) правила и процедури;
орган по признаване на професионална квалификация за професията
"регистриран одитор" по смисъла на чл. 4, т. 5 от ЗППК (чл. 22, ал. 1 и чл. 23,
ал. 2 от ЗНФО);
организиране, контрол и дисциплинарна власт по отношение на нейните
членове.

Етичният кодекс на професионалните счетоводители може да бъде разглеждан като
саморегулаторен инструмент, доколкото е издаден от Международната федерация на
счетоводителите чрез Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители
и е приет ИДЕС, съгласно чл. 10 от ЗНФО.
Съгласно предвидените функции, ИДЕС упражнява контрол върху изпълнението на
професионалните задължения на своите членове и налагат наказанията, предвидени в
закона.
ИДЕС самостоятелно определя размера на встъпителните и годишните вноски от
членовете и таксите за провеждане на курсове и изпити. Размерът на глобите за
нарушения на устава на ИДЕС варира от 1000 до 15 000 лв.
Съгласно глава десета Надзор над дейността на ИДЕС от ЗНФО, Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) извършва проверки на
дейността на ИДЕС за законосъобразното и ефективно упражняване на функциите по
чл. 36, ал. 1, т. 1-5 от ЗНФО.
С решение на КПНРО на ИДЕС е делегирана и функцията по контрол за гарантиране
качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори, изпълняващи
одиторски ангажименти към предприятия, които не са от обществен интерес. КПНРО
извършва проверки на дейността на ИДЕС за законосъобразното и ефективно
упражняване на делегираните функциите чл. 85, ал. 3 от ЗНФО – контрол за
гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори
по задължителния финансов одит, одитиращи предприятия, които не са от обществен
интерес.
При проверките се прилагат съответно разпоредбите на чл. 88 от ЗНФО. При
констатиране на допуснати от ИДЕС нарушения на законовите изисквания при
упражняване на функциите по чл. 36, ал. 1, т. 1-5 и чл. 85, ал. 3 от ЗНФО, КПНРО
може да:
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Закон за независимия финансов одит (ЗНФО)

Нормативен акт

–
–
–
–

разпореди писмено на председателя на ИДЕС да предприеме действия за
преустановяване и за отстраняване на нарушенията;
оповести публично чрез интернет страницата си или по друг подходящ начин
нарушенията;
отправи писмено предупреждение за временно отнемане на функция или
функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 – 5 и чл. 85, ал. 3 от ЗНФО;
отнеме временно функция или функции на ИДЕС по чл. 36, ал. 1, т. 1-5 и чл.
85, ал. 3 от ЗНФО.

Мярката "временно отнеме функция или функции на ИДЕС" се прилага с решение на
КПНРО, след като преди това са били приложени мерките по чл. 93, ал. 1, т. 1-3 и
нарушенията не са били отстранени или преустановени. В този случай КПНРО
осъществява отнетите функции за срок до три месеца с възможност за еднократно
удължаване с още три месеца. Отнемането на делегирани функции се извършва с
решение на КПНРО, прието с мнозинство от 4 гласа.
Решенията на КПНРО за прилагане на надзорни мерки се издават при спазване на
изискванията на чл. 59, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
Решенията на КПНРО за прилагане на надзорна мярка "временно отнеме функция
или функции на ИДЕС", подлежи на съдебно обжалване пред Административния съд
– град София, относно тяхната законосъобразност.
Резултатите от извършените инспекции, разследвания и проверки по отношение
професионалната дейност на регистрираните одитори и делегираните функции на
ИДЕС се публикуват на интернет страницата на КПНРО.
Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Съгласно глава десета Надзор над
дейността на ИДЕС от ЗНФО,
Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори (КПНРО)
извършва проверки на дейността на
ИДЕС за законосъобразното и ефективно
упражняване на функциите по чл. 36, ал.
1, т. 1-5 от ЗНФО.

Институт на дипломираните експертсчетоводители (ИДЕС) (чл. 1, т. 7 от
ЗНФО) – професионална организация на
дипломираните експерт-счетоводители и
регистрираните одитори, която осигурява
упражняването на професионалната
дейност на своите членове, включително
извършването на финансов одит в
интерес на обществото, при спазване на
стандартите за професионално и етично
поведение.

КПНРО извършва проверки на дейността
на ИДЕС за законосъобразното и
ефективно упражняване на делегираните
функциите чл. 85, ал. 3 от ЗНФО –
контрол за гарантиране на качеството на
професионалната дейност на
регистрираните одитори по
задължителния финансов одит,
одитиращи предприятия, които не са от
обществен интерес.
Дейността на ИДЕС като орган по
признаване на професионална
квалификация за професията
"регистриран одитор" по смисъла на чл.
4, т. 5 от ЗППК се координира от
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Нормативен акт

министъра на образованието и
науката.
Препоръки

Препоръчително е да бъде направен анализ на общата ефективност на приложения
регулаторен подход, както и преценка на разпределението и баланса на функциите,
които изпълняват Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и
Институт на дипломираните експерт-счетоводители. На практика публичният орган
КПНРО, контролира дейността на "публичната корпорация" ИДЕС.
Специално внимание следва да бъде обърнато на съответствието с изискванията на
Директива 2006/43/ЕО и влиянието върху конкуренцията на пазара на одитни услуги
на следните разпоредби от ЗНФО:
–

–

–

предоставянето на правото по чл. 15 от ЗНФО единствено на ИДЕС да
провежда изпити за придобиване на правоспособност на дипломиран експертсчетоводител би могло да доведе до ограничаване на конкуренцията на пазара
на одитни услуги;
ограничението по чл. 8, ал. 2 от ЗНФО – един регистриран одитор да не може
да упражнява одиторска професия чрез участие в повече от едно търговско
дружество и/или одиторско дружество, не са в съответствие с изискванията на
Директива 2006/43/ЕО и биха могли да доведат до ограничаване на
конкуренцията на пазара на оценителски услуги;
задължителните изисквания по чл. 7, ал. 3 от ЗНФО към одиторското
дружество, в зависимост от неговата правна форма.

Следва да се отбележи, че изискването за задължително вписване в Регистъра на
регистрираните одитори, воден от ИДЕС може да бъде прието като необходимо, с
оглед задължението на ИДЕС да осъществява предвидената в ЗНФО функция за
контрол върху качеството на одиторската дейност.
Обосновка

Направените предложения адресират установените несъвършенства в
съществуващата регулация по отношение на упражняването на професиите
"дипломиран експерт-счетоводител" и "регистриран одитор" и са насочени към
опростяване на регулаторния режим при отчитане на обществения интерес.
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Сектор М, раздел 71 Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи
Обхват и регулаторна рамка

Този раздел включва архитектурни, инженерни, проектантски, картографски
дейности и строителен надзор. Включва още: дейности по изпитвания и анализи на
физични свойства, химичен състав и чистота и други.
Регулаторната рамка по отношение на извършването на архитектурни и
инженерни дейности; технически изпитвания и анализи [71] е свързана с правото за
упражняване на съответните професионални дейности, както и признаването на
професионална квалификация. Съгласно Закона за признаване на професионални
квалификации (ЗППК) и Списъка на регулираните професии в Република България52,
регулирани професии в сферата на строителството са "архитект", "инженер в
инвестиционното проектиране" и "инженер в геодезията, картографията и кадастъра".
Приложимата нормативна уредба, регламентираща тези икономически дейности
(професии) включва:
→

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране (ЗКАИИП) 53, който урежда реда и условията за придобиване,
признаване и изгубване на проектантска правоспособност за упражняване на
професиите "архитект" и "инженер", както и се регламентира устройството и
дейността на професионалните им организации;

→

Закона за геодезията и картографията (ЗГК) 54, който урежда организацията,
управлението, финансирането и изпълнението на дейностите в областта на
геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната
власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и
физическите лица, както и създаването на Камарата на инженерите по
геодезия.

Упражняване на регламентираните професионални дейности е свързано и с
изискванията определени в секторното законодателство.
Мненията изразни в рамките на работните обсъждания показват, че по отношение
на камарите в сектора (Камара на строителите, Камара на архитектите, Камара на
инженерите в инвестиционното проектиране и Камара на инженерите по геодезия)
все още не е намерен верния път. "Да, камарите в сектора на практика са публични
организации, които събират публични вземания." Камарите работят в недостатъчна
прозрачност. Непрекъснато искат да се променя законодателството в посока, в която
осигурява тяхната "незаменимост". Същевременно държавата не упражнява никакъв
контрол върху дейността им.

52
Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България,
обн., ДВ, бр. 61 от 2009 г., последни промени бр. 18 от 2019 г.
53
обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г., последни промени бр. 27 от 5.04.2016 г.
54
обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г., последни промени бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.
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Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране (ЗКАИИП)
Нормативен акт

Характеристики
на регулацията

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране (ЗКАИИП)
Обект на регулация в ЗКАИИП е упражняването на конкретни професии ("архитект",
"ландшафтен архитект", "урбанист", "строителен инженер" и "инженер"), които могат
да практикуват само след вписването им в публични регистри, които се поддържат от
КАБ, съответно от КИИП (чл. 7 от ЗКАИИП).
В зависимост от опита са определени две нива на проектантска правоспособност –
ограничена и пълна. Лицата с пълна проектантска правоспособност задължително
членуват в съответната камара. Лицата, които притежават ограничена проектантска
правоспособност, подлежат на ежегодна регистрация в съответната камара.
Членството им в камарите е доброволно.
Освен регулирането на упражняването на професията на индивидуално ниво,
ЗКАИИП въвежда и изискване за регистрация на проектантските бюра, чрез които
проектантите на свободна практика и тези, регистрирани като търговци осъществяват
своята дейност.
На самостоятелно основание според чл. 29, ал. 3 от ЗКАИИП на регистрация в
съответната камара подлежат и договорите за изработване на устройствени планове и
за инвестиционно проектиране на обекти от първа до четвърта категория по чл. 137,
т. 1-4 от ЗУТ се регистрират в едномесечен срок от подписването им. Регистрите
съдържат информация за наименованието и местонахождението на обекта,
технически параметри и данни за възложителя и изпълнителя.
КАБ, съответно от КИИП са органи по признаване на професионална квалификация
за професията "архитект", съответно за професията "инженер в инвестиционното
проектиране" по смисъла на чл. 4, т. 3 и 4 от ЗППК.
КАБ, съответно КИИП представляват публичноправни организации, създадени със
закон 55. Двете камари поддържат регистри и имат правомощия за вписване, отказ за
вписване и отписване на съответните лица в тях, както и дисциплинарна власт да
налагат дисциплинарни наказания, включително отнемане на проектантска
правоспособност. Председателите на камарите са органи по признаването на
професионални квалификации, по ЗППК. Нормативната уредба предвижда камарите
да събират такси за изпълнението на процедурите по регистрация, както и
съответните такси за признаване на професионални квалификации.
На практика с възлагането на публични функции на КАБ, съответно КИИП е
въведена нова законова регулация за икономическите субекти, осъществяващи
съответните професии и дейности. Актове на КАБ, съответно КИИП се обнародват в
Държавен вестник.
Изискванията за придобита образователна степен и професионален стаж
представляват т.нар. качествени ограничения на конкуренцията. По принцип, този
вид ограничения на конкуренцията преследват легитимната цел за осигуряване на
високо качество на извършваните услуги в сферата на свободните професии, които се
характеризират с високо ниво на техническа сложност и обществена отговорност.
Качествените ограничения за навлизане на пазара гарантират, че само лица,
притежаващи необходимата квалификация, могат да извършват определени
дейности, което, от своя страна, осигурява на потребителите необходимата степен на

55

Вж. мотивите по Решение № 29 от 11 ноември 1998 г. по конституционно дело № 28/1998 г., обн., ДВ, бр.135 от 1998 г.
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Нормативен акт

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране (ЗКАИИП)
защита и сигурност, че получените от тях услуги ще притежават определено
качество.
КАБ е орган по признаване на професионална квалификация за професията
"архитект" по смисъла на чл. 4, т. 3 и 4 от ЗППК.
КАБ е разработила и прилага Професионален кодекс, който определя нормите на
професионално поведение и практики, задължителни за членовете на КАБ и вписани
в регистрите ѝ лица.
Съгласно предвидените в ЗКАИИП функции, КАБ упражнява контрол върху
изпълнението на професионалните задължения на своите членове и налагат
наказанията, предвидени в ЗКАИИП. КАБ изпълнява арбитражни функции, като
подпомага разрешаването на спорове между нейни членове и между членовете ѝ и
трети лица.
При прегледа на дейността на КАБ е установена практика, която няма законово
основание – процедура за поддържка на регистрацията, която е свързана с ежегодно
издаване на удостоверение за правоспособност и съответното заплащане на "годишна
вноска". КАБ издава и удостоверения за съответната проектантска правоспособност
(чл. 6, т. 4 от ЗКАИИП), които се подновяват на годишна база, с аргумент, че
поддържането на членство в КАБ е неотменимо условие за поддържането на пълна
проектантска правоспособност.
КИИП е орган по признаване на професионална квалификация за професията
"инженер в инвестиционното проектиране" по смисъла на чл. 4, т. 3 и 4 от ЗППК.
КИИП е разработила Професионален кодекс, който представя нормите на
професионално поведение и практики, задължителни за членовете на КИИП и
вписани в регистрите ѝ лица. Кодексът обхваща областите на отношения на
инженерите в инвестиционното проектира с обществото, с възложители, с колеги.
Съгласно предвидените в ЗКАИИП функции, КИИП упражнява контрол върху
изпълнението на професионалните задължения на своите членове и налагат
наказанията, определени в закона. КИИП изпълнява арбитражни функции, като
подпомага разрешаването на спорове между нейни членове и между членовете ѝ и
трети лица.
При прегледа на дейността на КИИП е установена практика, която няма законово
основание – КИИП издава срещу заплащане и ежегодни удостоверения за
съответната проектантска правоспособност, позовавайки се на изискването за
поддържането на членство в КИИП като неотменимо условие за поддържането на
пълна проектантска правоспособност.
Не е предвиден механизъм за контрол от страна на държавата по отношение на
начина, по който КАБ, съответно КИИП осъществяват възложените публични
функции.

Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Съгласно § 2 от ПЗР на ЗКАИИП
условията и редът за свикване и
провеждане на националните
учредителни събрания на КАБ, съответно
КИИП се определят със заповед на

ЗКАИИП определя:
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Камарата на архитектите в
България (КАБ) като
професионална организация на
архитектите, на ландшафтните
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Нормативен акт

министъра на регионалното развитие и
благоустройството, която се обнародва в
"Държавен вестник" в едномесечен срок
от влизането на ЗКАИИП в сила.
ЗКАИИП и свързаните с него
нормативни актове не предвиждат ред
или начин за осъществяване на контрол
от страна на държавата върху тяхната
дейност.
Дейността на КАБ и КИИП като органи
по признаване на професионална
квалификация за съответните професии
по смисъла на чл. 4, т. 5 от ЗППК се
координира от министъра на
образованието и науката.

Препоръки

–

архитекти и на урбанистите,
придобили проектантска
правоспособност в устройственото
планиране и инвестиционното
проектиране;
Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране
(КИИП) като професионална
организация на инженерите,
придобили проектантска
правоспособност в устройственото
планиране и инвестиционното
проектиране.

Двете камари са юридически лица, които
осъществяват дейността си на
територията на страната чрез регионални
колегии (чл. 4, ал. 1 от ЗКАИИП).
Регионалните колегии на КАБ и на
КИИП се създават на територията на
една или повече съседни области при
условия и по ред, определени в устава на
съответната камара. Регионалните
колегии не са юридически лица.

При анализа на ЗКАИИП е установена необходимост от преразглеждане на модела на
организация на камарите, като за целта е необходимо провеждане на структурирани
дискусии, включително поставяне на обсъждане на въпросите, свързани с
публичноправния характер на тези организации, изискванията за задължително
членство и други спорни въпроси.
Вариант 1:
В случай, че бъде потвърден избора за публичноправния характер на КАБ и КИИП са
препоръчителни най-малко следните мерки:
–
–
–

–

–
–

КАБ и КИИП следва да спазват общите правила на ЗЮЛНЦ, определени за
организациите, регистрирани за осъществяване на дейности в обществена
полза.
Определяне на компетентен орган, който осъществява общ надзор върху
дейността на КАБ и КИИП.
Устройствените и другите актове, издавани/приемани от КАБ и КИИП следва
да бъдат съгласувани (утвърдени) от съответния компетентен орган в
системата на изпълнителната власт, както и да бъдат публично оповестени,
включително чрез обнародване в "Държавен вестник".
Размерът на таксите или вноските, събирани от задължените трябва да
съответства на реалните разходи за извършване на съответната дейност,
съобразно принципите, определени в Закона за държавните такси, както и да
бъде съгласуван (утвърден) от съответния компетентен орган.
Процедурите за осъществяване на публични регулаторни функции трябва да
съответстват на правилата за административно обслужване;
Информационните системи и/или регистрите водени от КАБ и КИИП следва
да:
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Нормативен акт

подлежат на задължително сертифициране по реда, предвиден за
информационните системи, поддържани от държавната администрация;
•
използват системата за идентификация e-ID;
•
бъдат свързани и да осигуряват обмен на данни със съответните
системи, поддържани от държавната администрация;
–
Извършване на периодична оценка на ефективността на дейността на КАБ и
КИИП от страна на съответния компетентен орган в системата на
изпълнителната власт. Оценката следва да бъде публично оповестена.
Вариант 2
•

При Вариант 2 КАБ и КИИП се трансформират като организации, регламентирани
по частното право – ЗЮЛНЦ, които осъществяват своята дейност в обществена
полза. В този случай са приложими изискванията, свързани с възлагането на
публични регулаторни функции на частноправни субекти.
При вариант 2 част от съществуващите регулации могат да бъдат облекчени чрез
прилагане на подход за съвместно регулиране, който:
–
–
–

Определя целите на предвидените саморегулаторни инструменти.
Въвежда механизъм за публичност и отчетност на прилагането и ефекта от
саморегулаторни инструменти;
Гарантира на ефективно прилагане на правила за конкуренцията.

Промените следва да включват и определяне на отговорен публичен орган, който
осъществява общ надзор както за изпълнението на възложените публични
регулаторни функции, така и по прилагането на съответните саморегулаторни
инструменти.
***
Промените в ЗКАИИП следва да отчитат и препоръките от направената през 2005 г.
от КЗК оценка 56 на разпоредбите на ЗКАИИП, които биха могли да ограничат
конкуренцията в сферата на професионалните организации на инженерите и
архитектите се посочват следните актуални и към момента обстоятелства:
–

–

–

56

Задължителното членство в КАБ и КИИП, като условие за извършване на
професионалната дейност "проектант", представлява по своето същество
бариера за навлизане в професията, която ограничава конкуренцията.
Архитектите и инженерите, които не са членове на съответната камара, са
изцяло лишени от правото да упражняват дейността "проектант", без наличие
на основателни причини за това.
Свободната конкуренция на пазара на проектантски услуги предполага
архитектите и инженерите-проектанти да могат да избират дали да членуват в
съответните камари, както и да имат право да учредят други професионални
сдружения, които да се конкурират със съществуващите по отношение на
техните представителни и регулаторни функции (саморегулиране).
Срещу задължителното членство се излага аргумента, че настоящата
регулаторна рамка създава множество изключителни права на един определен
кръг от лица. Обвързването на правото да упражняват професиите си със
задължително членство в съответните камари води до незаконосъобразно
ограничаване на права и до създаване на условия за възникване на

Решение № 147 от 7.06.2005 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-44/8.03.2005 г.
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Нормативен акт

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране (ЗКАИИП)
монополизъм в областта на инвестиционното проектиране, без да гарантира
качеството.
Доколкото задължителното членство не представлява само по себе си достатъчно
ефективна гаранция за качество, удачно би било законодателството да предвиди помалко рестриктивни мерки, които да постигнат същия ефект, без да ограничават
конкуренцията и правата за сдружаване.

Обосновка

Направените предложения адресират установените несъвършенства в
съществуващата регулация по отношение на упражняването на професиите
"архитект", "ландшафтен архитект", "урбанист", "строителен инженер" и "инженер" и
са насочени към опростяване на регулаторния режим при отчитане на обществения
интерес, както и преодоляване на негативни практики в дейността на КАБ и КИИП.

Закон за геодезията и картографията (ЗГК)
Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Закон за геодезията и картографията (ЗГК)
Обект на регулация в ЗГК е задължителното членство на инженерите по геодезия в
Камарата инженерите по геодезия (КИГ) – чл. 38, ал. 1 от ЗГК.
Регулацията включва правомощия на КИГ за определяне на минимални цени за
изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности, както и с
контрол за тяхното спазване – чл. 37, ал. 2, т. 7 от ЗГК.
КИГ самостоятелно, чрез своя Устав, без законово основание е въвела допълнително
изискване, свързано с правото за ползване на печат за авторизиране на материали и
данни, за което събира встъпителни вноски за придобиване на право за ползване на
печат, съдържащ логото на камарата, както и годишна вноска за сертификат и право
за ползване на печат.
КИГ представлява публичноправна организация, създадена със закон 57, в която е
инженерите по геодезия, които извършват дейности по геодезия, картография и
кадастър трябва да членуват. Членството не е свързано с правоспособността за
извършване на дейности по кадастър, по геодезия или картография, която се
придобива от момента на вписването в съответния регистър по чл. 12, т. 8 от ЗКИР.
На практика с възлагането на публични функции на КИГ, включващи организиране,
контрол и дисциплинарна власт по отношение на членове, е въведена нова
допълнителна законова регулация за инженерите по геодезия, които извършват
дейности по геодезия, картография и кадастър, която дублира изискванията за
вписване в съответния регистър по чл. 12, т. 8 от ЗКИР. Предвидено е актове на КИГ
да бъдат обнародвани в Държавен вестник.
Членството в КИГ не е свързано с признаване на правоспособност за извършване на
дейности по кадастър, по геодезия или картография, която се придобива от момента
на вписването в съответния регистър по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, поддържан от Агенцията
по геодезия, картография и кадастър. В тази връзка, на практика членството в КИГ е
пожелателно. Аргумент за това са данните от регистъра на АГКК, в който броят на
вписаните лица, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по
картография е 2 310 физически лица, съответно 631 юридически лица 58. Докато

57
58

Вж. мотивите по Решение № 29 от 11 ноември 1998 г. по конституционно дело № 28/1998 г., обн., ДВ, бр.135 от 1998 г.
https://cadastre.bg/registur.htm (23.08.2019 г.)
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Нормативен акт

Закон за геодезията и картографията (ЗГК)
членовете на КИГ са 346 инженери КИГ 59. Така на практика задължителното
членство в КИГ придобива факултативен характер.
Съгласно предвидените в ЗГК функции, КИГ упражнява контрол върху изпълнението
на професионалните задължения на своите членове и налагат наказанията,
предвидени в закона. Също така КИГ изпълнява арбитражни функции, като
подпомага разрешаването на спорове между нейни членове и между членовете ѝ и
трети лица.
КИГ е разработила Кодекс за професионална етика, който представя нормите на
професионално поведение и практики, задължителни за членовете на КИГ и вписани
в регистрите ѝ лица. Кодекса обхваща областите на отношения на инженерите по
геодезия с обществото, с възложители, с колеги.
При прегледа на дейността на КИГ е установено, че КИГ самостоятелно, чрез своя
Устав, без законово основание е въвела допълнително изискване, свързано с правото
за ползване на печат за авторизиране на материали и данни, за което събира
встъпителни вноски за придобиване на право за ползване на печат, съдържащ логото
на камарата, както и годишна вноска за сертификат и право за ползване на печат.
ЗГК или ЗКИР не предвиждат процедура за придобиване на право за ползване на
печат [на камарата или собствен]. В разяснение по въпроса на АГКК е посочено, че
"Към момента не съществува разпоредба на нормативен акт, съгласно която
представяните материали и данни по кадастъра да бъдат подпечатвани с печата на
КИТ, поради което изискване от такъв характер в някои СГКК е неоснователно." 60
Независимо от разяснението на АГКК, КИГ продължава да събира:
–
–

"Встъпителна вноска за придобиване на право за ползване на печат, съдържащ
логото на камарата – 50 лв.
Годишна вноска за сертификат и право за ползване на печат – 70 лв.
ежегодно" 61.

В този смисъл е налице надвишаване на правомощията на КИГ, спрямо изискванията
определени в ЗГК, както и с разпоредбите на ЗКИР.
Не е предвиден механизъм за контрол от страна на държавата по отношение на
начина, по който КИГ осъществява възложените публични функции.
Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

В ЗГК и относимите нормативни актове
не са предвидени изисквания или
определен ред за осъществяване на
контрол от страна на държавата по
отношение на дейността на камарата.

ЗГК регламентира създаването на
Камарата на инженерите по геодезия
(КИГ) като юридическо лице със
седалище София, което осъществява
дейността си на територията на страната
чрез областни структури – колегии.
Областните колегии не са юридически
лица. (чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗГК).

59
Общият брой на вписаните в регистъра на АГКК лица, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по
картография е 2 310 физически лица и 631 юридически лица – https://cadastre.bg/registur.htm (23.08.2019 г.).
60
изх. № 99-180/12.08.2010 г., http://www.cadastre.bg/sites/default/files/documents/ukazaniya/99-190-12-06-2010.pdf
61
http://kig-bg.org/?AC=100&PID=5
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Нормативен акт
Препоръки

Закон за геодезията и картографията (ЗГК)
Необходима е цялостна ревизия на ЗГК по отношение на регламентацията на КИГ. За
целта е препоръчително да бъде направена задълбочена последваща оценка на
въздействието на ЗГК, съгласно изискванията на чл. 22 от ЗНА.
При оценката следва да бъде направен анализ на необходимостта от съществуването
на този регулаторен режим. При установяване на неговата необходимост е
препоръчително прилагане на подход за съвместно регулиране, включващ:
–
–
–
–

трансформиране на КИГ в организация, регламентирана по частното право –
ЗЮЛНЦ, която осъществява своята дейност в обществена полза;
определяне на целите и процедура за признаване на съответните
саморегулаторни инструменти;
механизъм за публичност и отчетност на прилагането и ефекта от
саморегулаторни инструменти;
гарантиране на ефективно прилагане на правила за конкуренцията.

Промените следва да включват и определяне на отговорен публичен орган, който
осъществява общ надзор по прилагането на съответните саморегулаторни
инструменти.
В направената през 2015 г. от КЗК оценка 62 на съответствието с правилата на
конкуренцията на правната уредба на дейността на инженерите по геодезия, в т.ч. на
чл. 37, ал. 2, т. 7 и чл. 41, ал. 2, т. 5 от ЗГК се предлага:
–

–

да бъдат отменени чл. 37, ал. 2, т. 7 и чл. 41, ал. 2, т. 5 от ЗГК, както и
свързаната с тях разпоредба на чл. 46, ал. 2, т. 1 от ЗГК. Възможността КИГ да
определя минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и
кадастрални дейности, представлява ограничение на конкуренцията, тъй като
реализирането на тази възможност би ограничило възможностите на
участниците на пазара да се конкурират помежду си.
да бъде отменен чл. 38, ал. 1 от ЗГК определящ изискването за задължително
членство в КИГ на инженерите по геодезия, които извършват дейности по
геодезия, картография и кадастър. Това изискване е от естество да ограничи
конкуренцията на съответния пазар, като ограничи избора на инженерите по
геодезия в коя професионална организация да членуват, като това ограничение
не е оправдано и необходимо с оглед на осъществяването на регулаторни и
контролни функции от страна на КИГ спрямо нейните членове.

В допълнение следва да се отбележи, че самостоятелно въведеното от КИГ
допълнително изискване, свързано с правото за ползване на печат за авторизиране на
материали и данни, за което събира встъпителни вноски за придобиване на право за
ползване на печат, съдържащ логото на камарата, както и годишна вноска за
сертификат и право за ползване на печат, следва да отпадне, тъй като няма
законово основание.
Предложените мерки следва да бъдат реализирани съвместно с КИГ, както и с други
професионални организации в сектора.
Обосновка

62

ЗГК е приет през 2006 г. и към момента не е правена последваща оценка на неговото
въздействие. Съгласно чл. 22 от ЗНА последваща оценка на въздействието на
нормативен акт се извършва в срок от 5 години след приемането на съответния
нормативен акт.

Решение № 189 от 24.02.2015 г. на КЗК по преписка № КЗК-1222/2014 г.
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Нормативен акт

Закон за геодезията и картографията (ЗГК)
Изготвянето на задълбочена последваща оценка на въздействието на ЗГК ще осигури
възможност за цялостна оценка на ефективността на сегашния регулаторен подход.
Предвид факта, че до приемането на ЗГК не е имало подобна регулация, а през
периода на нейното прилагане са констатирани определени рискове за
конкуренцията, е препоръчително регулаторния подход за бъде трансформиран в
съвместно регулиране при ясно определени цели и механизми за прилагане.
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Сектор М, раздел 72 Научноизследователска и развойна дейност
Обхват и регулаторна рамка

Научноизследователската и развойната дейност включва три типа изследвания и
разработки:
→

фундаментални изследвания: експериментални или теоретични изследвания,
водещи до нови знания за фундаменталната същност на явления и поддаващи
се на наблюдение факти, без непосредствено предстоящо използване или
приложение;

→

приложни изследвания: първично проучване, водещо до нови знания,
насочени главно към специфична практическа цел или обект;

→

експериментални разработки: системна работа, използваща съществуващите
вече знания, получени от изследвания и/или практически опит, насочена към
производство на нови материали, продукти и устройства, към въвеждане на
нови методи, системи и услуги и към усъвършенстване на съществуващите.

Научноизследователската и развойна дейност се разделя в две категории: в
областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки; в
областта на обществените и хуманитарните науки.
Не включва: проучване на пазари – 73.20.
Съгласно чл. 23 от КРБ "Държавата създава условия за свободно развитие на
науката, образованието и изкуствата и ги подпомага". В този смисъл ролята на
държавата като изразител и представител на обществения интерес се ограничава именно
до осигуряване на условия – институционални и финансови – за развитие на науката. В
този аспект, от разпоредбите на КРБ следва определянето на рамката и същността на
политиката в тази сфера като политика за развитие на науката.
По своята същност научната дейност се характеризира с висока степен на
автономност – това следва от чл. 54, ал. 2 от КРБ "Свободата на художественото,
научното и техническото творчество се признава и гарантира от закона." КРБ
определя и етична рамка по отношение на научната дейност – според чл. 29, ал. 2 "Никой
не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото
доброволно писмено съгласие".
Политиката за развитие на науката се осъществява от министъра на
образованието и науката, а нейното администриране – от Министерството на
образованието и науката (МОН).
На първично ниво е уреден статута на двете основни национални научни
организации – Българската академия на науките (БАН) – Закон за Българската
академия на науките (ЗБАН) 63 и на Селскостопанската академия (ССА) – Закон за
Селскостопанската академия (ЗССА) 64. Съгласно действащата правна рамка БАН и
ССА имат статут на публични научни организации. Научната дейност във висшите
училища е регламентирана в Глава осма Организация на научноизследователската
63
64

обн., ДВ, бр. 85 от 1991 г., последни промени бр. 103 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г., последни промени бр. 106 от 2018 г.
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дейност във висшите училища на Закона за висшето образование (ЗВО) 65 Според чл. 61
от ЗВО "Научните изследвания във висшите училища са насочени към създаването на
нови научни знания или научно-приложни продукти, както и за обосноваване и развитие
на обучението." Научните изследвания във висшите училища (ВУ) се финансират от
субсидия от държавния бюджет и от допълнителни средства, набирани по правилата за
финансиране, съгласно чл. 90 и 91 на ЗВО, които определят условията и реда за
финансово управление и отчетност на държавните висши училища (ДВУ).
Законът за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) 66
определя научните степени и академичните длъжности в Република България, както и
условията за тяхното присъждане, съответно заемане.
Научна дейност могат да осъществяват и организации, регистрирани по ТЗ и по
ЗЮЛНЦ. Специфична правна форма според ЗЮЛНЦ са юридическите лица с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, според чл. 38, ал. 1,
т. 2 от закона като такива могат да се определят организации, които разходват
имуществото си за конкретни общественозначими дейности, сред които са посочени
"развитието и утвърждаването на ... образованието, науката, ... техниката, технологиите
...".
Законът за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ) 67 определя условията,
процедурите за насърчаване развитието на научната дейност като национален приоритет,
със стратегическо значение за развитието на страната и дефинира принципите и
механизмите за провеждането на държавната политика за насърчаване на научните
изследвания в Република България. Съгласно чл. 3 от ЗННИ научноизследователската
дейност (във всички области) се основава на принципите на етичност, прозрачност,
публичност, достъпност и приложимост.
ЗННИ определя стратегическата рамка на държавната политика за научни
изследвания, основните документи, чрез които се реализира тази политика, както и
ангажиментите на държавата за развитието на науката. В чл. 6, ал. 2 на ЗННИ се определя
комплексния характер на политиката за развитие на науката, както и нейната
взаимовръзка с образованието и иновациите. ЗННИ не предвижда специфични
регулации на дейностите, свързани с научноизследователска и развойна дейност в
различните области на науката.
Законът за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) 68 урежда
отношенията, възникващи при създаването, закрилата и използването на
патентоспособните изобретения и на полезните модели. Законът дефинира понятието
"изобретател" и правото му да бъде посочван. Орган по изпълнението на ЗПРПМ е
председателя на Патентното ведомство. Патентното ведомство поддържа Държавен
регистър на патентите, Държавен регистър на полезните модели и Държавен
регистър на сертификатите за допълнителна закрила. В регистрите се вписват
съответно всички заявки за получаване на правна закрила по ЗПРПМ, като редът за
воденето им се определя с инструкция на председателя на Патентното ведомство.
обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г., последни промени бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.
обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г., последни промени бр. 17 от 2019 г.
67
обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г., последни промени бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.
68
обн., ДВ, бр. 27 от 1993 г., в сила от 1.06.1993 г., последни промени бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.
65
66

77

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

Начинът на оформяне на заявките и редът за подаване на заявките за патент и експертиза
в Патентното ведомство се уреждат с наредба на Министерския съвет. ЗПРПМ урежда и
статута на Патентното ведомство. ЗПРПМ не предвижда специфични регулации на
дейностите, свързани с научноизследователска и развойна дейност в различните области
на науката.
Възможностите за въвеждане на механизми за съвместно регулиране и
саморегулиране в сферата на Научноизследователска и развойна дейност [72] са
свързани със спецификата на сектора и неговите актуални предизвикателства.
Състоянието на научноизследователска и развойна дейност (НИРД) е ключов
индикатор за състоянието на икономиката и обществото и определя техния потенциал за
развитие. НИРД обхваща фундаментални и приложни изследвания и експериментални
разработки.
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни подходи
Препоръки

Възможностите за въвеждане на механизми за съвместно регулиране и
саморегулиране в сферата на Научноизследователска и развойна дейност [72] са
свързани със спецификата на сектора и неговите актуални предизвикателства,
идентифицирани са възможности за прилагане на саморегулаторни инструменти във
връзка със:
–
–
–

системата за управление и координация на Програма Хоризонт 2020,
включително програмата Хоризонт Европа за следващия програмен период;
номиниране и признаване на представители на фирми като участници/
национални представители в Програма COST;
насърчаване на прилагането на утвърдени саморегулаторни инструменти като
Европейската харта на изследователите и Кодекса за поведение при подбор на
изследователи 69, Европейски етичен кодекс за почтеност на научните
изследвания 70 и др.

Тези саморегулаторни инструменти са относително слабо познати на
изследователската общност и почти неизвестни за обществото. В тази връзка е
налице възможност за провеждане на насърчителни кампании, утвърждаващи високи
етични и професионални стандарти и добри научноизследователски практики, като
предпоставка за по-ефективно взаимодействие между бизнеса и науката.
Вид на
регулацията
Обосновка

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Предложенията са базирани на спецификата на научноизследователската дейност и
нормативно определената автономност на научните организации.
Приложението на направените препоръки не налага промени в законодателството.

69
70

The European Charter & Code for Researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter
European Code of Conduct for Research Integrity,
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Сектор М, раздел 74 Други професионални дейности,
група 74.3 Преводаческа дейност
Обхват и регулаторна рамка

Разделът включва осигуряване на специализирани, научни и технически услуги (с
изключение на юридически и счетоводни дейности; архитектурни и инженерни
дейности; технически изпитвания и анализи; консултантски дейности по управление;
научноизследователска и развойна дейност и рекламна дейност). Икономическите
дейности от група 74.3 Преводаческа дейност не са описани в КИД-2008.
Единственият нормативен документ относно дейността е Правилника за
легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Правилник за
легализациите), приет през 1958 г.
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни подходи
Нормативен акт

Характеристики
на регулацията

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и
други книжа
Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа
е изменен през 2019 г., когато с Решение № 15844 от 18.12.2018 г. на ВАС по адм. д.
№ 6218/2018 г. са отменени текстове, свързани с регистрацията на преводачите от
Министерството на външните работи. Според мотивите на ВАС регистрационен
режим съгласно легалната дефиниция по чл. 4, ал. 1 от ЗОАРАКСД, какъвто се
въвежда с Правилника за легализациите императивно може да бъде установен само
със закон.
След отмяната на текстовете от Правилника за легализациите Министерството на
външните работи предприе незабавни действия от временен характер, с които да се
гарантира, че преводът на тези документи следва, както и до момента, да бъде
поверен на преводачи, които могат да удостоверят минимално необходимото ниво на
познания на съответния език, което би им позволило коректното възпроизвеждане на
съдържанието на тези документи. В тази връзка със Заповед № 95-00-391 от 28.05.
2019 г. на министъра на външните работи е уреден реда за извършване на заверка по
чл. 21а, ал. 2 от Правилника за легализациите.
Новият ред, макар и да не използва понятия като списък или регистър, по същество
представлява регистрационен режим, още повече, че в т. 5 от Заповедта е посочено,
че "Посочените по-горе документи се изискват еднократно при представяне на
образец от подписа на преводача в МВнР". Към момента все още няма устойчива
законова уредба на преводаческата дейност, свързана с легализирането и
заверяването на документи и други книжа.

Вид на
регулацията

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Организация на
прилагането

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Министър на външните работи

не е приложимо

Препоръки

По отношение на осъществяване на някои преводачески дейности [74.30] е
установена възможност за прилагане на подход за съвместно регулиране чрез
признаване на саморегулацията в сектора, като алтернатива на съществуващата
регулация в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и
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Нормативен акт

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и
други книжа
други книжа, който предвид липсата на валидно правно основание подлежи на
отмяна.
Прилагането на подход за съвместно регулиране също следва да има изрично
законово основание.
Предвид спецификата на тази правна материя е възможно такова правно основание
да бъде предвидено в съществуващ нормативен акт. Прегледът на възможностите за
въвеждане на такова основание установи две алтернативни възможности:
–
–

Закона за съдебната власт – Глава двадесет и първа "ВЕЩИ ЛИЦА И
ПРЕВОДАЧИ", в която да бъде включен съответния текст; или
Административнопроцесуалния кодекс – чрез актуализиране на разпоредбите
на чл. 14.

Препоръчително е министъра на външните работи да бъде определен като отговорен
орган по механизма за съвместно регулиране.
Предложените мерки следва да бъдат реализирани съвместно с организации на
преводачите, с оглед оценка на техния организационен капацитет и възможността за
прилагане на съществуващи и/или разработване на бъдещи саморегулаторни
инструменти.
Обосновка

Направените препоръки отчитат съществуващите проблеми във връзка с
регламентацията на дейността на лицата, извършващи преводи на документи и други
книжа от български на чужд език и от чужд на български език.
Предложението съответства на ангажимента от страна на МВнР за изработване на
нормативна уредба, уреждаща статута на преводачите в България и преводаческата
дейност в Плана за намаляване на административната и регулаторната тежест на
бизнеса 71 (т. 4).

71

РМС № 808 от 08.10.2012 г., https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=771
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Сектор М, раздел 74 Други професионални дейности,
група 74.9 Други професионални дейности, некласифицирани другаде
Обхват и регулаторна рамка

Този клас включва разнообразни услуги, предоставяни на клиенти. За
извършването на тези дейности се изисква висока степен на образование и специални
знания и умения, но не включва често осъществявани рутинни бизнес функции.
Конкретно са разгледани професионални дейности, свързани с оценяване, различни от
тези за недвижими имоти и за целите на застраховането (за антики, скъпоценности и
други), регулирани в Закона за независимите оценители (ЗНО) 72, съответно Списъка на
регулираните професии в Република България 73
Приложимата нормативна уредба включва и регулациите, предвидени в ЗППК,
свързани с разпоредбите на ЗНО.
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни подходи

Закон за независимите оценители (ЗНО)
Закон за независимите оценители (ЗНО)

Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Обект на регулация в ЗНО е професията "независим оценител", която е регулирана
професия по смисъла на ЗППК и може да се практикува само след вписване в
регистъра на независимите оценители, който се поддържа от КНО (чл. 1, чл. 3, ал. 2,
чл. 7 и др. от ЗНО). ЗНО определя статута на Камарата на независимите оценители,
като професионална организация на независимите оценители, която е юридическо
лице на самостоятелна издръжка със седалище София.
КНО е орган по признаване на професионална квалификация за професията
независим оценител по смисъла на чл. 4, т. 5 от ЗППК (чл. 22, ал. 2 от ЗНО).
ЗНО възлага на КНО следните публични функции:
–

–
–

вписване, отказ за вписване и отписване на съответните лица в тях, както и
дисциплинарна власт да налага дисциплинарни наказания, включително
лишаване от правоспособност за срок от 6 месеца до една година, както и
заличаване на регистрацията и обезсилване на сертификати;
орган по признаване на професионална квалификация за професията
независим оценител по смисъла на чл. 4, т. 5 от ЗППК (чл. 22, ал. 2 от ЗНО);
организиране, контрол и дисциплинарна власт по отношение на нейните
членове.

Членството в КНО не е задължително.
Предмет на регулацията е професията "независим оценител" за извършване на
следните видове оценки на:
–
–
–

недвижими имоти;
недвижими културни ценности;
машини и съоръжения;

обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г., в сила от 15.12.2008 г., последни промени бр. 19 от 2011 г., в сила от 9.04.2011 г.
Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България,
обн., ДВ, бр. 61 от 2009 г., последни промени бр. 18 от 2019 г.
72
73
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Закон за независимите оценители (ЗНО)

Нормативен акт

–
–
–
–
–
–

права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения;
търговски предприятия и вземания;
финансови активи и финансови институции;
други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности;
земеделски земи и трайни насаждения;
поземлени имоти в горски територии.

Освен регулирането на упражняването на професията на индивидуално ниво, ЗНО
въвежда и изискване за регистрация на дружество на независим оценител, чрез което
независимия оценител може да осъществява своята дейност.
КНО представлява публичноправна организация, създадена със закон 74. Камарата
поддържа регистри и има правомощия за вписване, отказ за вписване и отписване на
съответните лица в тях, както и дисциплинарна власт да налага дисциплинарни
наказания, включително лишаване от правоспособност за срок от 6 месеца до една
година, както и заличаване на регистрацията и обезсилване на сертификата (чл. 36,
ал. 1, т. 4 и 5 от ЗНО).
КНО е орган по признаване на професионална квалификация за професията
независим оценител по смисъла на чл. 4, т. 5 от ЗППК (чл. 22, ал. 2 от ЗНО).
Нормативната уредба предвижда КНО да събира такси за такси за провеждане на
курсове и изпити и за издаване на сертификат за правоспособност на независим
оценител, както и съответните такси за признаване на професионални квалификации.
На практика с възлагането на публични функции на КНО е въведена нова законова
регулация за икономическите субекти, осъществяващи съответните професии и
дейности.
Актове на КНО могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Този регулаторен подход не представлява форма на съвместно регулиране, тъй като
не са налице неговите типични характеристики – самоорганизация, доброволност,
равнопоставеност и др.
Предвиденото право за приемане на устав и правилници за дейността на органите на
КНО по същество не променя нейния публичноправен характер, а представлява
признаване на право за самоуправление, в рамките на правомощията, определени в
закона. Кодексът за професионална етика на независимите оценители, приеман от
КНО, по същество не е инструмент за саморегулиране, тъй като неговото спазване не
е доброволно, а е задължение по закон за всички независими оценители,
включително за тези които не са членове на КНО.
КНОБ е разработила Кодекс за професионална етика, който представя нормите на
професионално поведение и практики, задължителни за независимите оценители.
Кодексът обхваща областите на отношения на независимите оценители с колегите им
и регулаторния орган (КНОБ по отношение на регулаторната ѝ функция спрямо
упражняването на професията "независим оценител"), както и изисквания към
поддържането на професионалната квалификация.
Кодексът за професионална етика на КНО който не може да бъде разглеждан като
класически саморегулаторен инструмент, тъй като се приема въз основа на закона,
74

Вж. мотивите по Решение № 29 от 11 ноември 1998 г. по конституционно дело № 28/1998 г., обн., ДВ, бр.135 от 1998 г.

82

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

Нормативен акт

Закон за независимите оценители (ЗНО)
неговото спазване не е доброволно, а е задължение по закон за всички независими
оценители, включително за тези които не са членове на КНО.
Съгласно чл. 33, ал. 2, т. 5 от ЗНОБ КНО разглежда спорове по изготвени оценки на
независими оценители. КНО упражнява контрол върху изпълнението на
професионалните задължения за спазване на Кодекса за професионална етика на
независимите оценители и налага наказанията, предвидени в закона.
КНО изпълнява арбитражни функции, като подпомага разрешаването на спорове
между нейни членове и между членовете ѝ и трети лица.
КНО събира такси за издаване на сертификат за правоспособност на независим
оценител, според ЗНО размерът на таксите следва да бъде определен с тарифа, приета
от Министерския съвет по предложение на КНО (чл. 8, ал. 5 от ЗНО). Такава тарифа
не е приета, а размерът на таксите събирани от КНО, определен от Общото събрание
на КНО, няма надлежно правно основание.
Процедурите по вписване в регистрите, администрирани от КНО предвиждат
заплащане на годишната вноска за "техническа, административна и логистична
поддръжка на Регистъра на независимите оценители, съгласно решение на
Управителния съвет, за срок и размер на основание чл. 34, т. 7 от ЗНО" не са
свързани с предоставяне на конкретна услуга. Тези плащания не са регламентирани в
ЗНО, но чрез включването им в Кодекса за професионална етика на независимите
оценители се превръщат в задължителни за нечленуващите в КНО независими
оценители.
Не е предвиден механизъм за контрол от страна на държавата по отношение на
начина, по който КНО осъществява възложените публични функции.

Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

В ЗНО и другите относими нормативни
актове, както и в Устава на КНО няма
определен ред или начин за
осъществяване на контрол от страна на
държавата.

Камара на независимите оценители,
създадена със ЗНО, като професионална
организация на независимите оценители,
която е юридическо лице на
самостоятелна издръжка със седалище
София.

Дейността на КНО като орган по
признаване на професионална
квалификация за професията "независим
оценител" по смисъла на чл. 4, т. 5 от
ЗППК се координира от министъра на
образованието и науката.
Препоръки

саморегулиране

Членството в КНО не е задължително.

Необходима е цялостна ревизия на ЗНО по отношение на регламентацията на КНО.
Това следва както от направените проучвания, така и от извършената през 2012 г.
последваща оценка на въздействието на Закона за независимите оценители и
оценката на КЗК 75 за съответствието на ЗНО с правилата на конкуренцията.
В тази връзка е препоръчително прилагане на подход за съвместно регулиране,
включващ:

75

Решение № 1525 от 9.12.2014 г. на КЗК по преписка, вх. № КЗК-904/2014 г.
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Закон за независимите оценители (ЗНО)

Нормативен акт

–
–
–
–

трансформиране на КНО в организация, регламентирана по частното право –
ЗЮЛНЦ, която осъществява своята дейност в обществена полза;
определяне на целите и процедура за признаване на съответните
саморегулаторни инструменти;
механизъм за публичност и отчетност на прилагането и ефекта от
саморегулаторни инструменти;
гарантиране на ефективно прилагане на правила за конкуренцията.

Промените следва да включват и определяне на отговорен публичен орган, който
осъществява общ надзор по прилагането на съответните саморегулаторни
инструменти.
Специално внимание следва да се обърне на оценката на КЗК по отношение на ЗНО и
свързаните с него нормативни и/или общи административни актове, регламентиращи
дейността на независимите оценители, която констатира, че:
–

–

–

–

предоставянето на правото по чл. 7, т. 1 и чл. 22, ал. 3, т. 1 от ЗНО единствено
на КНОБ да провежда изпити за придобиване на правоспособност на
независим оценител би могло да доведе до ограничаване на конкуренцията на
пазара на оценителски услуги;
въвеждането на изискванията по чл. 17, ал. 2 от ЗНО – един независим
оценител да може да участва само в едно дружество на независим оценител,
както и изискването по чл. 17, ал. 3, т. 2 от закона – единият от управителите
или член на управителния орган на дружество на независим оценител
задължително да бъде независим оценител, биха могли да доведат до
ограничаване на конкуренцията на пазара на оценителски услуги;
задължението за независимите оценители за представяне на ежегоден отчет за
дейността си в КНОБ по чл. 10, ал. 2 и чл. 18 от ЗНО, чието неизпълнение е
скрепено със санкция, би могло да представлява нарушение на правото на
конкуренция под формата на забранен обмен на чувствителна търговска
информация в рамките на сдружение на предприятия;
ограничението ново вписване в регистъра на независимите оценители да бъде
възможно след изтичането на 1-годишен срок по чл. 11 от ЗНО представлява
необоснована административна бариера пред свободното осъществяване на
стопанска дейност и би могло да доведе до ограничение на конкуренцията на
пазара на оценителски услуги.

КЗК предлага на компетентните държавни органи, включително тези, разполагащи
със законодателна инициатива, да предприемат мерки за изменение на съответните
текстове на ЗНО. Предложените промени остават валидни.
В допълнение следва да се посочат и неприетата от Министерския съвет тарифа за
таксите за полагане на изпит и за издаване на сертификат за независим оценител,
както и непредвидената в ЗНО годишна вноска за "техническа, административна и
логистична поддръжка на Регистъра на независимите оценители".
Обосновка

Направените предложения адресират установените несъвършенства в
съществуващата регулация по отношение на професията "независим оценител" и са
насочени към опростяване на регулаторния режим при отчитане на обществения
интерес, както и преодоляване на негативни практики в дейността на КНО.
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Сектор М, раздел 75 Ветеринарномедицинска дейност
Обхват и регулаторна рамка

Ветеринарномедицинска дейност включва дейности по опазване здравето на
селскостопанските животни; дейности по опазване здравето на домашните любимци,
както и дейности на ветеринарни асистенти и друг помощен ветеринарен персонал,
клинична патология и други диагностични дейности, отнасящи се до животните, превоз
на животни във връзка с ветеринарна помощ.
Обектите за отглеждане на селскостопански животни се регистрират по реда на
Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и подлежат на вписване в
Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на
Българската агенция по безопасност на храните с уникален номер. Зоотехническото
обслужване на производството се осъществява от специалисти – зооинженери.
Ветеринарното обслужване на животните се извършва по реда на ЗВМД от ветеринарен
лекар. Условията и редът за дейността на животновъдните стопанства в планинските и
другите необлагодетелствани райони се определят с наредба на министъра на
земеделието, храните и горите.
Обектите за отглеждане на селскостопански животни трябва да отговарят на
нормативно установените условия, специфични за всеки вид селскостопански животни
съгласно зоотехническите, зоохигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания, както
и на нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда.
ЗВМД въвежда изисквания към квалификацията на собствениците на
животновъдни ферми, както и към вида и характеристиките на обектите, в които се
отглеждат животните.
Изпълнението на закона е възложено на министъра на земеделието, храните и
горите. Общият брой на вписаните в ИИСДА регулаторни режими е 39 и се
администрират от Българска агенция по безопасност на храните.
Прилагането на ЗВМД е свързано със Закона за съсловната организация на
ветеринарните лекари в България (ЗСОВЛБ), тъй като двата акта регламентират
упражняването на ветеринарномедицинска практика. ЗВМД предвижда обектите, от
които произхождат суровините и храните от животински произход да имат въведени
добри практики за производство и/или търговия с храни и процедури, основани на
системата за самоконтрол на суровините и храните.
Със ЗСОВЛБ е създадена публичноправна организация – Български ветеринарен
съюз (БВС), на която са възложени публични функции във връзка с упражняването на
ветеринарномедицинската професия, както и с ангажиране на отговорността на
ветеринарните лекари при неспазване на професионалната етика и/или правилата за
добра ветеринарна практика.
Официалните ветеринарни лекари извършват и одити на изпълнението на
въведените добри практики за производство и търговия с храни от животински произход
и на процедурите, основани на системата за самоконтрол. Материята регламентирана в
ЗВМД въвежда принципите на ветеринарното законодателство на Европейския съюз и
Световната организация за здравеопазване на животните, с оглед осигуряване на
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надеждни гаранции за опазването на здравето на хората, здравеопазването на животните
и хуманното отношение към тях.
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни подходи

Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
(ЗСОВЛБ)
Нормативен акт

Характеристики
на регулацията

Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
(ЗСОВЛБ)
ЗСОВЛБ урежда наименованието, устройството, организацията и дейността на
съсловната организация на ветеринарните лекари в България, както и условията за
упражняване на ветеринарномедицинска професия и отговорността на ветеринарните
лекари при неспазване на професионалната етика и добрата ветеринарна практика.
Предвидено е, че ветеринарните лекари, които упражняват професията си
задължително да членуват в Българския ветеринарен съюз (БВС) – чл. 1 и чл. 2 от
ЗСОВЛБ.
БВС представлява публичноправна организация, създадена със закон 76, а не чрез
доброволно съгласие на нейните членове като членството в нея е задължително за
ветеринарните лекари, които упражняват професията си. Съгласно чл. 26, ал. 1 от
ЗСОВЛБ дейността на БВС се финансира от членски внос (т. 1), наложени глоби (т.
2) …, както и от субсидии от държавния бюджет (т. 6).
ЗСОВЛБ възлага на БВС изпълнението на публични функции, свързани с вписване,
поддържане и актуализиране на предвидените регистри на ветеринарните лекари,
както и организиране, контрол и дисциплинарна власт спрямо ветеринарните лекари,
които упражняват професията си, включително чрез налагане на административни
наказания (чл. 27-30 от ЗСОВЛБ).
На практика с възлагането на публични функции на БВС се въвеждат допълнителни
изисквания за упражняването на професията "ветеринарен лекар", същевременно
администрираните от държавни органи регулации не са оптимизирани. Актове на
БВС се обнародват в неофициалния раздел на Държавен вестник.
Съгласно предвидените в ЗСОВЛ функции, БВС упражнява контрол върху
изпълнението на професионалните задължения на своите членове и налагат
наказанията, предвидени в ЗСОВЛБ. Също така БВС изпълнява арбитражни
функции, като подпомага разрешаването на спорове между нейни членове и между
членовете ѝ и трети лица.
БВС приема Кодекс за добра ветеринарномедицинска практика и професионална
етика на ветеринарния лекар, който представя нормите на професионално поведение
и практики, задължителни за членовете на БВС и вписани в нейните регистри лица.
Не е предвиден механизъм за контрол от страна на държавата по отношение на
начина, по който БВС осъществява възложените публични функции.

Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

76

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

В ЗСОВЛБ и относимите нормативни
актове не са предвидени процедури за
контрол от страна на държавни органи.

Със ЗСОВЛБ се създава Български
ветеринарен съюз (БВС) – съсловна
организация на ветеринарните лекари в

Вж. мотивите по Решение № 29 от 11 ноември 1998 г. по конституционно дело № 28/1998 г., обн., ДВ, бр.135 от 1998 г.
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Нормативен акт

Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
(ЗСОВЛБ)
България, която е независима,
самоуправляваща и саморегулираща се
организация (чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗСОВЛБ).
БВС е юридическо лице със седалище в
София и има областни колегии.

Препоръки

Препоръчително е да бъде направена задълбочена последваща оценка на
въздействието на ЗСОВЛБ, съгласно изискванията на чл. 22 от ЗНА. При оценката
следва да бъде направен анализ на статута на и БВС и ефективността на неговата
дейност с оглед целите на регулаторния подход.
Препоръчително е и преразглеждане на разпоредбите на закона във връзка с
констатациите и предложенията на КЗК:
–

–

–

Обосновка

да отпадне изискването за три години професионален опит за управител на
ветеринарно лечебно заведение, предвидено в чл. 27, ал. 2 от ЗВМД и част 7,
ІІ, т. 10 от Кодекса за добра ветеринарно медицинска практика и
професионална етика на БВС – изискването на чл. 27, ал. 2 от ЗВМД е
отменено през 2016 г. 77, но продължава да бъде част от вътрешната уредба на
БВС – част 7, ІІ, т. 10 от Кодекса за добра ветеринарно медицинска практика и
професионална етика;
да бъде отменено и предвиденото в § 1, ал. 1 от ДР на ЗСОВЛБ, съответно в чл.
40, ал. 1, т. 7 от Устава на БВС правомощие на БВС да взема решение на кои
членове на БВС да се предоставят за безвъзмездно ползване ветеринарни
лечебници – държавна собственост, тъй като по този начин се ограничава
конкуренцията, като някои ветеринарни лекари се поставят в привилегировано
положение спрямо други.
да бъде отменена и предвидената в част 7, ІІ, т. 7 от Кодекса за добра
ветеринарно медицинска практика и професионална етика на БВС забрана за
стажант, асистент или заместник ветеринарен лекар да открие професионална
практика в радиус от 30 км от кабинета или клиниката, където е работил,
поради това, че тази разпоредба ограничава конкуренцията като създава
ограничение за осъществяване на ветеринарномедицинска дейност в определен
район с цел предотвратяване на конкуренцията между участниците на пазара.

ЗСОВЛБ е приет през 2007 г. и към момента не е правена последваща оценка на
неговото въздействие. Съгласно чл. 22 от ЗНА последваща оценка на въздействието
на нормативен акт се извършва в срок от 5 години след приемането на съответния
нормативен акт.
Изготвянето на задълбочена последваща оценка на въздействието на ЗСОВЛБ ще
осигури възможност за оптимизиране на регулаторния режим и премахване на
дублиращите се елементи в регулацията, които се администрират както от БВС, така
и от държавни органи.
Актуални са мотивите на Министерския съвет – Решение № 910 на Министерския
съвет от 13.12.2011 г., в които е посочено, че целта на ЗСОВЛБ за създаването на
единна съсловна организация на всички ветеринарни лекари в България,
упражняващи професията си, която да контролира членовете си и да защитава
правата и интересите на цялото съсловие не е постигната и е предложено
преобразуване на съсловната организация на ветеринарните лекари в България във

77

обн. бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.
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Нормативен акт

Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
(ЗСОВЛБ)
Федерация на ветеринарните лекари в България (ФВЛБ), обединяваща на доброволен
принцип всички съществуващи сдружения, които колективно да членуват в нея.
Преразглеждането на изискванията за задължителното членство на практикуващите
ветеринарни лекари в БВС следва да осигури обществения интерес във връзка със
значението, което ветеринарномедицинската професия има за живота и здравето на
животните, а оттам и за живота и здравето на хората.
КЗК посочва и, че: "Независимо, че тези регулаторни режими могат да донесат
значителни ползи за професията и обществото като цяло, съществува опасност
правилата, изработени от професионалните организации, да имат негативен ефект
върху конкуренцията и потребителите. Освен това, делегирането на широк кръг
правомощия единствено и само в рамките на един професионален орган води до
зависимост на ветеринарите от съответната организация, което е от обективно
естество да доведе до ограничаване на свободната им стопанска инициатива, а от там
– нарушаване на конкуренцията на съответния пазар."
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СЕКТОР N

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Обща характеристика
Сектор N включва разнообразни дейности, които подпомагат или поддържат
функционирането на стопанската дейност, т.е. дейности, обичайни или общи за различни
стопански единици. За разлика от включените в сектор М дейности, основната им цел не
е предаване или прехвърляне на специализирани знания, а спомагателно обслужване. От
икономическите дейности в този сектор са разгледани:
→

туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани
с пътувания и резервации – раздел 79 от КИД-2008;

→

административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на
стопанската дейност – раздел 82, група 82.1 Административни и
спомагателни офис дейности от КИД-2008.

Сектор N, раздел 79 Туристическа агентска и операторска дейност;
други дейности, свързани с пътувания и резервации
Обхват и регулаторна рамка

Този раздел включва дейността на туристически агенции, състояща се главно в
продажби на организирани пътувания, пътнически превоз и нощувки, предлагани на
физически лица, на предприятия или организации. Включва се и дейността, свързана със
съставяне на предварителна програма и реализиране на организирани пътувания с обща
цена, продавани чрез агенции или пряко от туроператорите. В раздела са включени също
предоставянето на други резервационни услуги по повод на пътувания, дейността на
туристически екскурзоводи и други дейности.
Дейността на туристическите агенции
регламентирана в Закона за туризма (ЗТ).

и

туристическите

оператори

е

Съгласно ЗТ осъществяването на икономическите дейността на туристическите
агенции и туристическите оператори на територията на Република България подлежи
на контрол от държавата с цел защита и гарантиране сигурността и правата на
потребителите на туристически услуги, както и с цел предотвратяване възникването на
опасност от увреждане на държавни и обществени интереси в туризма. За целта е
регламентирана процедура по регистрация на туроператори и туристически агенти,
която се осъществява от Експертна комисия по регистрация на туроператори и
туристически агенти (ЕКРТТА) към министъра на туризма (чл. 9, ал. 1 от ЗТ). Съставът
на ЕКРТТА се определя, така че броят на представителите на туристически сдружения
да бъде равен на броя на представителите на държавата.
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Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни подходи

Закон за туризма (ЗТ) – туроператорска и туристическа агентска
дейност
Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Закон за туризма (ЗТ)
По отношение на раздел 79 от КИД-2008 туристическа агентска и операторска
дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации ЗТ регламентира
възможности за създаване на браншови туристически сдружения на икономически
оператори, които осъществяват дейност в сектор "туроператорска и туристическа
агентска дейност".
Браншово туристическо сдружение в сектор "туроператорска и туристическа
агентска дейност" могат да учредят лица, регистрирани по ЗТ за извършване на
туроператорска и/или туристическа агентска дейност.
Туристическите сдружения се учредяват, регистрират, управляват, преобразуват и
прекратяват по реда на ЗЮЛНЦ, но могат да бъдат вписани в предназначения за това
регистър, който се води в Министерството на туризма. Регистърът е публичен и е
част от Националния туристически регистър.
Участието на представители на туристическите сдружения в експертните комисии по
регистрация на туроператори и туристически агенти към министъра на туризма
представлява особена форма за включване в изпълнението на публични
регулаторни функции. Предвидените в чл. 50, т. 12 етични кодекси,
регламентиращи професионалната етика в туризма и недопускането на нелоялна
конкуренция между и по отношение на своите членове, могат да бъдат разглеждани
като саморегулаторни инструменти, чието признаване следва пряко от ЗТ, без да е
предвиден ред за предварителна и последваща оценка.

Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Орган по прилагане на ЗТ е министъра на
туризма.

Браншови туристически сдружения в
сектор "туроператорска и туристическа
агентска дейност".
Браншово туристическо сдружение в
сектор "туроператорска и туристическа
агентска дейност" могат да учредят лица,
регистрирани по ЗТ за извършване на
туроператорска и/или туристическа
агентска дейност.

Препоръки

Министерството на туризма счита, че настоящият регулаторен режим е приемлив,
тъй като осигурява необходимото ниво на защита на потребителите и на бранша като
цяло.
Въз основа на направените проучвания може да се приеме, че процесът на
облекчаване на административната тежест в сектора следва да бъде постепенен и да
включва мерки за изграждане на капацитет на туристическите сдружения – на първо
място – за приемане на ефективни саморегулаторни инструменти, които
утвърждават високи професионални стандарти, ориентирани към потребителите.
Министерството на туризма може да има значителна роля за стимулиране на този
процес. Регламентираният механизъм за участие на представители на туристически
сдружения в процедурата по регистрация на туроператори и туристически агенти
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Нормативен акт

Закон за туризма (ЗТ)
може да бъде разширен чрез регламентиране на преобладаваща квота на
представители на туристическите сдружения в ЕКРТТА, при запазване на надзорните
функции на министъра на туризма, както и да бъде съчетан с предвидените в чл. 50,
т. 12 от ЗТ етични кодекси на туристическите сдружения, регламентиращи
професионалната етика в туризма и недопускането на нелоялна конкуренция между и
по отношение на своите членове, има потенциал да бъде развит чрез механизмите за
съвместно регулиране, като бъде предвиден ред за предварителна и последваща
оценка на съответните саморегулаторни инструменти.
В този аспект е препоръчително усъвършенстване на уредбата, свързана с
разработването и прилагането на саморегулаторни инструменти от страна на
туристическите сдружения, като се предвидят механизми са предварителна и
последваща оценка на тяхното съдържание и приложение.

Обосновка

Предложенията са свързани с актуалните инициативи за намаляване на
административната тежест в сектора. Предложеният поетапен подход осигурява
възможност за преминаване към съвместно регулиране на туристическата агентска и
туроператорската дейност.

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

Икономическите дейности включват предоставяне на пакет от офис
административни услуги като финансово планиране, фактуриране и водене на
счетоводни книги, административно-технически дейности, свързани с човешките
ресурси, обработка на поща, логистика и други, предоставяни на клиенти срещу
заплащане. Тази група дейности включва и спомагателни дейности, извършвани за
възложителите срещу заплащане, отнасящи се до рутинни помощни функции, които
стопанските предприятия и организации традиционно извършват сами за себе си.
Икономическите дейности класифицирани в клас [82.19] Размножаване, изготвяне
на документи и други специализирани помощни офис дейности включват размножаване,
изготвяне на документи и други специализирани административно-технически дейности
в помощ на офиса. Включените дейности по фотокопиране/отпечатване се отнасят само
до печатане в малък тираж, както и:
→
→
→
→
→
→

изготвяне/съставяне на документи;
изчитане, редактиране и коригиране на документи;
набиране и оформяне на текст – машинопис и текстообработка;
услуги на секретариат/канцеларии в помощ на управленския и
професионалния състав;
стенографиране и дешифриране на записания текст, протоколиране и други
секретарски дейности;
писане и редактиране на писма, справки и отчети;
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→
→
→
→
→

отдаване под наем на пощенски кутии и други пощенски и куриерски услуги
като предварително сортиране, адресиране, доставка, експедиция до
пощенска служба и т.н.;
фотокопиране;
размножаване чрез копирна техника;
копиране на архитектурни и инженерни планове, чертежи, скици;
други услуги по размножаване на документи (без услуги по печатане като
офсетов печат, вкл. бърз печат, цифров печат, услуги по предпечат).

Не включва: печатане на документи (офсетов печат, вкл. бърз печат и други видове
печат) – 18.12; предпечатна подготовка – 18.13; организиране на рекламни кампании и
разпространение на рекламни материали по пощата – 73.11; специализирани
стенографски услуги – например в съдебни заседания и изслушвания – 82.99;
стенографски услуги в обществени събития като конференции, конгреси – 82.99.
Не са идентифицирани специфични регулации за този клас икономически
дейности. Потенциални регулации могат да бъдат идентифицирани по отношение на
фотокопиране и размножаване чрез фотокопирна техника, но те биха имали отношение
към техническите аспекти на дейностите и опазването на околната среда.
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Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни подходи
Препоръки

По отношение на дейностите класифицирани в клас [82.19] Размножаване, изготвяне
на документи и други специализирани помощни офис дейности подходяща рамка за
прилагане на саморегулаторни механизми са разработените през 2008 г. от
Европейската комисия критерии за "зелени" обществени поръчки за копирна и
графична хартия, достъпни на български език на интернет страницата на
Комисията 78.
Тези критерии се разделят на основни и пълни. "Основните" критерии представляват
по-опростени и лесно постижими "зелени" изисквания за осъществяването на
дейността, а "пълните" изискват наличие на по-голям бюджет от страна на
възложителя, тъй като предполагат иновативни технологични решения, съответно
изискват и по-големи ресурси и подготовка от кандидатите/участниците.

78

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet_bg.pdf
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СЕКТОР Q

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

Обхват и регулаторна рамка
Сектор Q включва дейности в областта на хуманното здравеопазване и социалната
работа. Разгледани са икономическите дейности, включени в раздел 86 Хуманно
здравеопазване, които обхващат дейността на болници и подобни лечебни заведения,
които осигуряват настаняване, диагностика и лечение на хоспитализирани пациенти с
различни заболявания. Разделът включва и медицинските дейности в извънболничната
помощ – консултиране и лечение, извършвано от лекари по обща медицина, лекари
специалисти и хирурзи. Включва се и практиката на лекари по дентална медицина с общ
и специализиран характер, както и ортодонтски дейности.
Освен дейностите на болници и на лекарите в извънболничната помощ тук са
включени и услугите на самостоятелно практикуващи медицински и други специалисти
с разрешена от закона практика в областта на здравеопазването.
Регулацията на професионалните дейности в областта на здравеопазването
включва следните закони:
→

Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална
(ЗСОЛЛДМ);

→

Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ);

→

Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощникфармацевтите (ЗСОМСААМСЗПФ).

Тези закони регламентират създаването, устройството и функционирането на т.нар.
"съсловни" организации в областта на здравеопазването.
Нормативната уредба, регулираща обществените отношения, свързани с
професионалните дейности в областта на здравеопазването, не предвижда прилагане
на конкретни подходи за съвместно регулиране и/или саморегулиране, доколкото
съответните професионални организациите, са създадени със закон, чрез който са
определени техните правомощия по отношение на своите членове.
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни
подходи
Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по
дентална медицина (ЗСОЛЛДМ)
Нормативен акт

Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална
медицина (ЗСОЛЛДМ)

Характеристики
на регулацията

Обект на регулация в ЗСОЛЛДМ е упражняването на конкретни професии ("лекар" и
"лекар по дентална медицина"), които могат да практикуват само след вписването им
в публични регистри, които се поддържат от Българския лекарски съюз (БЛС),
съответно от Българския зъболекарски съюз (БЗС) – чл. 4 от ЗСОЛЛДМ. Всички
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Нормативен акт

Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална
медицина (ЗСОЛЛДМ)
лекари и лекари по дентална медицина, които упражняват професията си, членуват в
БЛС, съответно в БЗС.
В чл. 183, ал. 1 от Закона за здравето е предвидено, че медицинската професия се
упражнява от лица, притежаващи диплома за завършено висше образование по
специалности от професионални направления "Медицина" и "Дентална медицина".
Лекарите и лекарите по дентална медицина могат да упражняват професията си като
наети лица по трудов договор (например в лечебно заведение за болнична помощ)
или като самонаети лица (например като учредят самостоятелна медицинска
практика).
Съгласно чл. 2 от ЗСОЛЛДМ БЛС и БЗС са юридически лица, които упражняват
своята дейност по места чрез районни колегии на БЛС, съответно на БЗС. Всички
лекари и лекари по дентална медицина, които упражняват професията си, членуват в
БЛС, съответно в БЗС. Членството на лекари и лекари по дентална медицина, които
не упражняват професията си, е доброволно 79. Лекар или лекар по дентална медицина
може да упражнява професията си на територията на Република България, ако
отговаря на изискванията на глава седма, раздел II от Закона за здравето и е вписан в
регистъра на районната колегия, на територията на която се установява на работа 80.
БЛС, съответно БЗС представляват публичноправни организации, създадени със
закон 81. Двата съюза поддържат регистри и имат правомощия за вписване, отказ за
вписване и отписване на съответните лица в тях, както и дисциплинарна власт да
налагат дисциплинарни наказания, включително заличаване от регистъра на
колегията за срок от 3 месеца до една година.
На практика с възлагането на публични функции на БЛС, съответно на БЗС е
въведена законова регулация за упражняването на съответните професии и дейности.
Актове на БЛС, съответно на БЗС се обнародват в Държавен вестник (чл. 13, ал. 1, т.
3 от ЗСОЛЛДМ).
БЛС и БЗС представляват своите членове и защитават професионалните им права и
интереси; участват със свои представители във Висшия медицински съвет към
Министерството на здравеопазването; представляват своите членове като страна при
сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване;
дават становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването и
др. В чл. 54, ал. 3 и 5 от Закона за здравното осигуряване е регламентирано участието
на БЛС и БЗС в изготвянето и приемането на нормативни административни актове
като националните рамкови договори за медицинските дейности и за денталните
дейности, уреждащи обемите и цените на медицинските и денталните дейности.
БЛС разработва Правила за добра медицинска практика, които след съгласуване с
ИА "Медицински надзор" се представят за утвърждаване и обнародване от
министъра на здравеопазването.
БЛС разработва Кодекс за професионална етика, който представя нормите на
професионално поведение и практики, задължителни за членовете на БЛС.
БЗС разработва Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална
медицина, които след съгласуване с ИА "Медицински надзор" се представят за
утвърждаване и обнародване от министъра на здравеопазването.

Вж. чл. 3 от ЗСОЛЛДМ.
Вж. чл. 4 от ЗСОЛЛДМ.
81
Вж. мотивите по Решение № 29 от 11 ноември 1998 г. по конституционно дело № 28/1998 г., обн., ДВ, бр.135 от 1998 г.
79
80
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Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална
медицина (ЗСОЛЛДМ)

Нормативен акт

БЗС разработва Кодекс за професионална етика, който представя нормите на
професионално поведение и практики, задължителни за членовете на БЗС. БЗС
изпълнява арбитражни функции, като подпомага разрешаването на спорове между
нейни членове и между членовете ѝ и трети лица.
Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Специфична контролна функция на
министъра на здравеопазването по
отношение на дейността на БЛС,
съответно БЗС е предвидена в чл. 8, ал. 6
от ЗСОЛЛДМ, според която министърът
на здравеопазването свиква съборът на
БЛС, съответно конгресът на БЗС, ако
това не е направено от органите на
съюзите в съответните срокове.

Със ЗСОЛЛДМ са регламентирани
съсловните организации на лекарите и
лекарите по дентална медицина:

Министърът на здравеопазването
утвърждава и обнародва предвидените в
ЗСОЛЛДМ правила за добра медицинска
практика, които се разработват от
съответната съсловна организация.
Контролът по спазване на Правилата за
добра медицинска практика, съответно
Правила за добра медицинска практика
на лекарите по дентална медицина,
утвърдени от министъра на
здравеопазването се осъществява от
Изпълнителна агенция "Медицински
надзор" по реда на Закона за лечебните
заведения съвместно с БЛС и БЗС. (чл.
37, ал. 2 от ЗСОЛЛДМ)
Препоръки

саморегулиране

–
–

Български лекарски съюз;
Български зъболекарски съюз.

Българският лекарски съюз (БЛС) е
съсловна организация на лекарите в
България, а Българският зъболекарски
съюз (БЗС) е съсловна организация на
лекарите по дентална медицина в
България. БЛС и БЗС са юридически
лица със седалище София. Те упражняват
своята дейност по места чрез районни
колегии.
Към всяка районна колегия има регистър,
в който лекар или лекар дентална
медицина, упражняващ професията си
там се вписва (чл. 1, ал. 2, чл. 2 и чл. 4 от
ЗСОЛЛДМ).

Регламентираните статути на Българския лекарски съюз (БЛС) и на Българския
зъболекарски съюз (БЗС) са определени като съответстващи на КРБ. В контекста на
прилагането на регулаторни подходи, включващи възлагане на публични функции на
публичноправни организации, които не са част от административната система е
препоръчително актуализиране на нормативната уредба в следните направления:
–

–

Определяне на БЛС и БЗС като публичноправни професионални, а не
"съсловни" организации, които при осъществяването на своята дейност спазват
общите правила на ЗЮЛНЦ, определени за организациите, регистрирани за
осъществяване на дейности в обществена полза.
Преразглеждане на ограниченията, свързани с упражняване на професиите
(чл. 4 от ЗСОЛЛДМ), които биха могли да представляват ограничение на
конкуренцията, тъй като създават бариери за свободното движение на хора или
услуги:
•
•

задължително членство в БЛС, съответно на БЗС, от една страна; и
териториално ограничение – членуване в определена районна колегия,
т.е. практикуване на определена територия.
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Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална
медицина (ЗСОЛЛДМ)

Нормативен акт

–
–

–

–
–

Определяне на компетентен орган (министъра на здравеопазването), който
осъществява общ надзор върху дейността на БЛС и БЗС.
Актове, издавани/приемани от БЛС и БЗС следва да бъдат съгласувани
(утвърдени) от съответния компетентен орган в системата на изпълнителната
власт, както и да бъдат публично оповестени, включително чрез обнародване в
"Държавен вестник".
Размерът на таксите или вноските, събирани от задължените трябва да
съответства на реалните разходи за извършване на съответната дейност,
съобразно принципите, определени в Закона за държавните такси, както и да
бъде съгласуван (утвърден) от съответния компетентен орган.
Процедурите за осъществяване на публични регулаторни функции трябва да
съответстват на правилата за административно обслужване;
Информационните системи и/или регистрите водени от БЛС и БЗС следва да:
подлежат на задължително сертифициране по реда, предвиден за
информационните системи, поддържани от държавната администрация;
•
използват системата за идентификация e-ID;
•
бъдат свързани и да осигуряват обмен на данни със съответните
системи, поддържани от държавната администрация;
Компетентният орган следва да извършва периодична оценка на
ефективността на дейността на БЛС и БЗС. Оценката следва да бъде публично
оповестена.
Нормативна уредба следва да включва процедура за действие в случай, че бъде
констатирано нарушение на правилата за изпълнение на възложените
публични функции.
•

–
–

Предложените мерки следва да бъдат реализирани съвместно с БЛС и БЗС, както и с
други професионални организации в сектора.
Обосновка

Направените предложения адресират установените несъвършенства при прилагането
на регулаторни подходи, включващи възлагане на публични функции на
публичноправни организации, които не са част от административната система и са
насочени към опростяване на регулаторния режим при отчитане на обществения
интерес.
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Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ)
Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ)
Обект на регулация в ЗСОМФ е упражняването на професията "магистърфармацевт", която може да бъде практикувана само след вписване в публичен
регистър, поддържан от Български фармацевтичен съюз (БФС) – чл. 4 от ЗСОМФ.
Професията "магистър-фармацевт" е регулирана професия, съгласно ЗППК и Списъка
на регулираните професии в Република България.
В чл. 183, ал. 1 от Закона за здравето е предвидено, че медицинската професия се
упражнява от лица, притежаващи диплома за завършено висше образование по
специалност от професионално направление "Фармация". Магистър-фармацевтите
могат да упражняват професията си като наети лица по трудов договор (например в
лечебно заведение за болнична помощ или аптека) или като самонаети лица
(например като открият собствен търговски обект за търговия за дребно с
лекарствени продукти).
Съгласно чл. 2 от ЗСОМФ БФС е юридическо лице, което осъществява своята
дейност по места чрез регионални фармацевтични колегии. Всички магистърфармацевти, които упражняват професията си, членуват в БФС. Членството на
магистър-фармацевти, които не упражняват професията си, е доброволно 82.
Магистър-фармацевт може да упражнява професията си на територията на Република
България, ако отговаря на изискванията на глава седма, раздел II от Закона за
здравето и е вписан в регистъра на регионалната фармацевтична колегия, на
територията на която се установява на работа 83.
БФС представлява публичноправна организация, създадена със закон 84. БФС,
съответно регионалните фармацевтични колегии създават и водят регистри на своите
членове, вкл. национален електронен регистър и имат правомощия за вписване, отказ
за вписване и отписване на съответните лица в тях, както и дисциплинарна власт да
налагат дисциплинарни наказания, включително заличаване от регистъра на
колегията за срок от три месеца до три години.
На практика с възлагането на публични функции на БФС е въведена нова законова
регулация за упражняването на професията магистър-фармацевт. Актове на БФС се
обнародват в Държавен вестник (чл. 12, т. 4 от ЗСОМФ).
Съгласно чл. 5 от ЗСОМФ БФС представлява своите членове и защитава
професионалните им права и интереси; участва със свои представители във Висшия
медицински съвет и Висшия съвет по фармация към министъра на
здравеопазването; участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни
актове в областта на фармацията и др. В чл. 45, ал. 17 от ЗЗО е регламентирано
участието на БФС в изготвянето на условията за сключване на индивидуални
договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на
медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели.
БФС разработва Правила за добра фармацевтична практика, които след съгласуване с
ИА "Медицински надзор" се представят за утвърждаване и обнародване от
министъра на здравеопазването.
БФС разработва Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта, който
представя нормите на професионално поведение и практики, задължителни за

Вж. чл. 3, ал. 2 от ЗСОМФ.
Вж. чл. 4 от ЗСОЛЛДМ.
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Нормативен акт

членовете на БФС. БФС изпълнява арбитражни функции, като подпомага
разрешаването на спорове между нейни членове и между членовете ѝ и трети лица.
Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Министърът на здравеопазването
утвърждава и обнародва предвидените в
ЗСОМФ правила за добра фармацевтична
практика, които се разработват от БФС.

Български фармацевтичен съюз (БФС)
е съсловната организация на магистърфармацевтите (чл. 1, ал. 2 от ЗСОМФ).

Контролът по спазване на Правилата за
добра фармацевтична практика по чл. 5,
ал. 1, т. 3 от ЗСОМФ се осъществява от
Изпълнителна агенция "Медицински
надзор" по реда на Закона за лечебните
заведения съвместно с БФС. (чл. 37, ал. 2
от ЗСОМФ)
Препоръки

саморегулиране

БФС е юридическо лице със седалище в
гр. София. Съюзът упражнява своята
дейност по места чрез регионални
фармацевтични колегии.
Регионалните фармацевтични колегии на
БФС са юридически лица със седалища и
териториален обхват съгласно
приложението към ЗСОМФ.

Регламентираният статут на Български фармацевтичен съюз (БФС) е определен
като съответстващ на КРБ. В контекста на прилагането на регулаторни подходи,
включващи възлагане на публични функции на публичноправни организации, които
не са част от административната система е препоръчително актуализиране на
нормативната уредба в следните направления:
–

–

Определяне на БФС като публичноправна професионална, а не "съсловна"
организация, която при осъществяването на своята дейност спазва общите
правила на ЗЮЛНЦ, определени за организациите, регистрирани за
осъществяване на дейности в обществена полза.
Преразглеждане на ограниченията, свързани с упражняване на професията
(чл. 4 от ЗСОМФ), които биха могли да представляват ограничение на
конкуренцията, тъй като създават бариери за свободното движение на хора или
услуги:
задължително членство в БФС, от една страна; и
териториално ограничение – членуване в определена регионална
фармацевтична колегия, т.е. практикуване на определена територия,
Определяне на компетентен орган (министъра на здравеопазването), който
осъществява общ надзор върху дейността на БФС.
Актове, издавани/приемани от БФС следва да бъдат съгласувани (утвърдени)
от съответния компетентен орган в системата на изпълнителната власт, както и
да бъдат публично оповестени, включително чрез обнародване в "Държавен
вестник".
Размерът на таксите или вноските, събирани от задължените трябва да
съответства на реалните разходи за извършване на съответната дейност,
съобразно принципите, определени в Закона за държавните такси, както и да
бъде съгласуван (утвърден) от съответния компетентен орган.
Процедурите за осъществяване на публични регулаторни функции трябва да
съответстват на правилата за административно обслужване;
Информационните системи и/или регистрите водени от БФС следва да:
•
•

–
–

–

–
–

•

подлежат на задължително сертифициране по реда, предвиден за
информационните системи, поддържани от държавната администрация;
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Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ)

Нормативен акт

използват системата за идентификация e-ID;
бъдат свързани и да осигуряват обмен на данни със съответните
системи, поддържани от държавната администрация;
Компетентният орган следва да извършва периодична оценка на
ефективността на дейността на БФС. Оценката следва да бъде публично
оповестена.
Нормативна уредба следва да включва процедура за действие в случай, че бъде
констатирано нарушение на правилата за изпълнение на възложените
публични функции.

•
•
–
–

Предложените мерки следва да бъдат реализирани съвместно с БФС, както и с други
професионални организации в сектора.
Обосновка

Направените предложения адресират установените несъвършенства при прилагането
на регулаторни подходи, включващи възлагане на публични функции на
публичноправни организации, които не са част от административната система и са
насочени към опростяване на регулаторния режим при отчитане на обществения
интерес.
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Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките
и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на
помощник-фармацевтите (ЗСОМСААМСЗПФ)
Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на
помощник-фармацевтите (ЗСОМСААМСЗПФ)

Нормативен акт

Характеристики
на регулацията

ЗСОМСААМСЗПФ регламентира условията за упражняване на професиите,
професионалното развитие, поддържането на професионалния регистър и
устройството и организацията на съсловните организации на медицинските сестри,
акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на
помощник-фармацевтите.
Съгласно ЗППК и Списъка на регулираните професии в Република България
професиите "медицинска сестра", "акушерка", "медицински лаборант", "рентгенов
лаборант", "рехабилитатор", "инспектор по обществено здраве", "фелдшер",
"ортопедичен техник", "масажист (за лица с увредено зрение)", "зъботехник",
"помощник-фармацевт", "преподавател по практика по специалностите от
професионално направление "Здравни грижи", "кинезитерапевт" и "лекарски
асистент" са регулирани професии.
Съсловни организации по смисъла на ЗСОМСААМСЗПФ са:
–
–
–

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
– съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти;
Българската асоциация на зъботехниците (БАЗ) – съсловна организация на
зъботехниците;
Българската асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ) – съсловна
организация на помощник-фармацевтите (чл. 2, ал. 1).

Съгласно чл. 2 от ЗСОМСААМСЗПФ БАПЗГ, БАЗ и БАПФ са юридически лица,
които упражняват своята дейност по места чрез съответните регионални колегии.
Представителите на съответната професия задължително членуват в съсловната
организация.
БАПЗГ, БАЗ и БАПФ представляват публичноправни организации, създадени със
закон 85. Асоциациите поддържат регистри и имат правомощия за вписване, отказ за
вписване и отписване на съответните лица в тях, както и дисциплинарна власт да
налагат дисциплинарни наказания, включително заличаване от регистъра на
колегията за срок от три месеца до три години.
На практика с възлагането на публични функции на БАПЗГ, БАЗ и БАПФ е въведена
законова регулация за упражняването на съответните професии и дейности.
Предвиденото право за приемане на устав и правилници за дейността на органите на
БАПЗГ, БАЗ и БАПФ, по същество не променя техния публичноправен характер, а
представлява признаване на право за самоуправление, в рамките на правомощията,
определени в закона.
БАПЗГ разработва Правила за добра медицинска практика по здравни грижи в
съответната професионална област, които след съгласуване с ИА "Медицински
надзор" се представят за утвърждаване и обнародване от министъра на
здравеопазването.
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Нормативен акт

Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на
помощник-фармацевтите (ЗСОМСААМСЗПФ)
БАПЗГ разработва Кодекс за професионална етика, който представя нормите на
професионално поведение и практики, задължителни за членовете на БАПЗГ.
Кодексът за професионална етика се приема, допълва и изменя от конгреса на
БАПЗГ, който го предлага на от министъра на здравеопазването за утвърждаване и
обнародване.
БАПЗГ изпълнява арбитражни функции, като подпомага разрешаването на спорове
между нейни членове и между членовете ѝ и трети лица.
БАЗ разработва Правила за добра медицинска практика по професията, които след
съгласуване с ИА "Медицински надзор" се представят за утвърждаване и
обнародване от министъра на здравеопазването.
БАЗ разработва Кодекс за професионална етика, който представя нормите на
професионално поведение и практики, задължителни за членовете на БАЗ. Кодексът
за професионална етика се приема, допълва и изменя от конгреса на БАЗ, който го
предлага на от министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване.
БАЗ изпълнява и арбитражни функции, като подпомага разрешаването на спорове
между нейни членове и между членовете ѝ и трети лица.
БАПФ разработва Правила за добра медицинска практика по професията, които след
съгласуване с ИА "Медицински надзор" се представят за утвърждаване и
обнародване от министъра на здравеопазването.
БАПФ разработва Кодекс за професионална етика, който представя нормите на
професионално поведение и практики, задължителни за членовете на БАПФ.
БАПФ изпълнява и арбитражни функции, като подпомага разрешаването на спорове
между нейни членове и между членовете ѝ и трети лица.

Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Министърът на здравеопазването
утвърждава и обнародва предвидените в
ЗСОМСААМСЗПФ кодекси за
професионална етика, които се
разработват от съответната съсловна
организация.

Съсловни организации по смисъла на
ЗСОМСААМСЗПФ са:

Контролът по спазване на правилата за
добра медицинска практика по здравни
грижи се осъществява от Изпълнителна
агенция "Медицински надзор" по реда на
ЗЛЗ съвместно с съвместно с БАПЗГ,
БАЗ и БАПФ. (чл. 40, ал. 2 от
ЗСОМСААМСЗПФ)

–

–
–

Българската асоциация на
професионалистите по здравни
грижи (БАПЗГ) – съсловната
организация на медицинските
сестри, акушерките и
асоциираните медицински
специалисти;
Българската асоциация на
зъботехниците (БАЗ) – съсловна
организация на зъботехниците;
Българската асоциация на
помощник-фармацевтите
(БАПФ) – съсловна организация
на помощник-фармацевтите.

Регионалните колегии на съответната
съсловна организация са териториални
органи на организацията със седалища и
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Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на
помощник-фармацевтите (ЗСОМСААМСЗПФ)

Нормативен акт

териториален обхват, определени в
приложението към ЗСОМСААМСЗПФ.
Регионалните колегии се състоят от
вписаните в регистъра им членове на
съответната съсловна организация (чл.
23, ал. 1 от ЗСОМСААМСЗПФ).
Препоръки

Регламентираните статути на Българската асоциация на професионалистите по
здравни грижи (БАПЗГ), Българската асоциация на зъботехниците (БАЗ) и на
Българската асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ) се определят като
съответстващи на КРБ. В контекста на прилагането на регулаторни подходи,
включващи възлагане на публични функции на публичноправни организации, които
не са част от административната система е препоръчително актуализиране на
нормативната уредба в следните направления:
–

–

Определяне на БАПЗГ, БАЗ и БАПФ като публичноправни професионални, а
не "съсловни" организации, които при осъществяването на своята дейност
спазват общите правила на ЗЮЛНЦ, определени за организациите,
регистрирани за осъществяване на дейности в обществена полза.
Преразглеждане на ограниченията, свързани с упражняване на професиите
(чл. 4 от ЗСОМСААМСЗПФ), които биха могли да представляват ограничение
на конкуренцията, тъй като създават бариери за свободното движение на хора
или услуги:
задължително членство, от една страна; и
териториално ограничение – членуване в определена районна колегия,
т.е. упражняване на професията само на определена територия.
Определяне на компетентен орган (министъра на здравеопазването), който
осъществява общ надзор върху дейността на БАПЗГ, БАЗ и БАПФ.
Актове, издавани/приемани от БАПЗГ, БАЗ и БАПФ следва да бъдат
съгласувани (утвърдени) от съответния компетентен орган в системата на
изпълнителната власт, както и да бъдат публично оповестени, включително
чрез обнародване в "Държавен вестник".
Размерът на таксите или вноските, събирани от задължените трябва да
съответства на реалните разходи за извършване на съответната дейност,
съобразно принципите, определени в Закона за държавните такси, както и да
бъде съгласуван (утвърден) от съответния компетентен орган.
Процедурите за осъществяване на публични регулаторни функции трябва да
съответстват на правилата за административно обслужване;
Информационните системи и/или регистрите водени от БАПЗГ, БАЗ и БАПФ
следва да:
•
•

–
–

–

–
–

подлежат на задължително сертифициране по реда, предвиден за
информационните системи, поддържани от държавната администрация;
•
използват системата за идентификация e-ID;
•
бъдат свързани и да осигуряват обмен на данни със съответните
системи, поддържани от държавната администрация;
Компетентният орган следва да извършва периодична оценка на
ефективността на дейността на БАПЗГ, БАЗ и БАПФ. Оценката следва да бъде
публично оповестена.
•

–
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Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на
помощник-фармацевтите (ЗСОМСААМСЗПФ)

Нормативен акт

–

Нормативна уредба следва да включва процедура за действие в случай, че бъде
констатирано нарушение на правилата за изпълнение на възложените
публични функции.

Предложените мерки следва да бъдат реализирани съвместно с БАПЗГ, БАЗ и БАПФ,
както и с други професионални организации в сектора.
Обосновка

Направените предложения адресират установените несъвършенства при прилагането
на регулаторни подходи, включващи възлагане на публични функции на
публичноправни организации, които не са част от административната система и са
насочени към опростяване на регулаторния режим при отчитане на обществения
интерес.
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СЕКТОР R

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Обща характеристика
Сектор R включва широк кръг от дейности за удовлетворяване на разнообразни
културни, спортни и развлекателни интереси на широката публика, вкл. представления
на живо на музикални и сценични произведения, дейност на музеи, организиране на
хазартни игри, дейности в областта на спорта и дейности, свързани с развлечения и
отдих. От този сектор са разгледани следните икономическите дейности:
→

организиране на хазартни игри – раздел 92;

→

спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих – раздел 93.

Сектор R, раздел 92 Организиране на хазартни игри
Обхват и регулаторна рамка

Законът за хазарта (ЗХаз) 86 определя условията и реда за организиране на хазартни
игри; организиране на дейностите по производство, разпространение и сервиз и по внос,
разпространение и сервиз на игрално оборудване; издаване, продължаване, отнемане и
прекратяване на лицензи за дейностите по т. 1 и 2, както и контрол върху тези дейности.
Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 6 от ЗХ, като част от Националните етични правила
за реклама и търговска комуникация се разработват специални правила относно
рекламата на хазартни игри. Спецификата в този случай е, че контролът по прилагането
на саморегулаторния инструмент Национални етични правила за реклама и търговска
комуникация при рекламата на хазартни игри се осъществява от държавен орган –
Държавната комисия по хазарта.
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни подходи

Закон за хазарта (ЗХаз)
Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Закон за хазарта (ЗХаз)
През 2012 г. в ЗХаз съвместната регулация по ЗРТ е разширена, като е въведено
изискване за специални етични правила относно рекламата на хазартни игри.
Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 6 от ЗХаз, като част от Националните етични
правила за реклама и търговска комуникация се разработват специални правила
относно рекламата на хазартни игри.
Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или
разпространяват рекламата, са длъжни да публикуват на сайта си Националните
етични правила за реклама и търговска комуникация, включително за рекламата на
хазартни игри.
Съществуващата съвместна регулация по ЗХаз се отнася единствено до
юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или
разпространяват рекламата.

86

обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г., последни промени бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.
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Закон за хазарта (ЗХаз)

Нормативен акт

Съгласно чл. 118 от ЗХаз, който не изпълни горепосоченото задължение се наказва с
глоба в размер от 500 до 2 000 лв. или с имуществена санкция в размер от 1 000 до
5 000 лв.
Вид на
регулацията

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Организация на
прилагането

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Държавната комисия по хазарта –
осъществява контрол по прилагането на
саморегулаторния инструмент
Национални етични правила за реклама и
търговска комуникация при рекламата на
хазартни игри.

не е приложимо

Препоръки

Предвиденото прилагане на саморегулаторния инструмент Национални етични
правила за реклама и търговска комуникация при рекламата на хазартни игри се
нуждае от конкретизиране. Във връзка с предложенията по ЗРТ е препоръчително и
уредбата в ЗХаз да бъде аналогично конкретизирана като бъдат включени следните
елементи:
–
–
–

–

–
–

Ясно дефиниране на механизма за съвместно регулиране и неговите
характеристики.
Определяне обхвата и целите на предвидените саморегулаторни инструменти;
Регламентиране на конкретни критерии, на които следва да отговаря
механизма и/или саморегулаторния орган, за да бъде признат, както и по
преценка възможността за признаване на повече от повече от един
саморегулаторен механизъм. Следва да бъдат предвидени и гаранции са
недопускане на "монополизиране" на саморегулаторни инструменти.
Определяне на ролята на Държавната комисия по хазарта, както и процедура за
признаване на предвидените саморегулаторни инструменти. Регулаторният
орган следва да признава само автентични механизми за съвместно
регулиране.
Прилагането на признати саморегулаторни инструменти следва да бъде обект
на редовно, прозрачно и независимо наблюдение и оценка на постигането на
поставените цели.
Осигуряване на високо ниво на публичност и прозрачност на прилагането на
признати саморегулаторни инструменти, включително:
целите на съвместното регулиране;
начина на утвърждаване на конкретните саморегулаторни инструменти
и субектите, които се ангажират с тяхното прилагане;
•
механизъм за финансиране;
•
начина на формиране на органите да саморегулиране,
•
процедурите по прилагане на саморегулаторните инструменти,
включително начин за подаване на жалби;
•
решенията, свързани с прилагането на саморегулаторните инструменти;
и др.
предвиждане на процедура за действие в случай, че признаването на определен
саморегулаторен механизъм бъде оттеглено.

•
•

–

Предложените промени следва да бъдат реализирани съвместно и в диалог със
съществуващите организации, които прилагат саморегулаторни инструменти,
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Закон за хазарта (ЗХаз)

Нормативен акт

дружествата участници на медийните пазари в сектор медии, браншовите
организации, асоциации и сдружения, както и компетентните институции.
Обосновка

Формулираните приложения са насочени към усъвършенстване на регламентацията и
механизма за съвместно регулиране в ЗХаз и нейното хармонизиране със ЗТР като се
утвърждава подходът за съвместно регулиране в сектора.

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

Съгласно КИД-2008 този раздел включва разнообразни дейности в областта на
спорта – дейности на спортни клубове за професионалисти или аматьори, осигуряващи
възможност на членовете си да се занимават със спортни дейности, както и такива,
свързани с развлечение и отдих.
Законът за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) предвижда регулаторни
практики, при които публични функции са възложени, на съществуващи организации с
нестопанска цел. ЗФВС предвижда възможност за създаване и процедури за вписване в
съответните регистри на определени типове спортни организации.
ЗФВС регламентира различни типове организации, които не са част от
административната система, като поставя конкретни изисквания към тяхната
организационната форма.
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни подходи

Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС)
Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС)
ЗФВС урежда обществените отношения, свързани с развитието и управлението на
системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортнотуристическата дейност в Република България. ЗФВС регламентира следните типове
организации:
–
–
–
–
–

лицензирани спортни федерации (ЛСФ), които контролират, членуващите в
тях:
спортни клубове;
професионални лиги, ако има създадени към тях.
Български олимпийски съюз (БОК);
Националната паралимпийска организация (НПО);

Национална организация за спортно-туристическа дейност (НОСТД), чиито членове
са туристическите дружества за осъществяване на общественополезна дейност за
развитие и разпространение на спортно-туристическата дейност.
Обобщеният анализ установи, че ЛСФ, БОК, НПО и НОСТД са частноправни
организации, на които са възложени публични функции.
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Нормативен акт

Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС)
На ЛСФ е възложена функцията по администриране, координация и контрол върху
вида спорт на територията на Република България, с което се обосновава
лицензирането на само една спортна федерация по един или сходни видове спорт.
Издаването на спортния лиценз е акт на делегиране от държавата на спортните
федерации на функции по осъществяване на държавната политика в областта на
конкретен вид спорт. ЛСФ унифицира правилата за практикуване и развитие на
видовете спорт на национално ниво и контрол за спазването, като приема
предвидените в ЗФВС правила/регулации.
ЛСФ може да получи лиценз, ако в нея членуват поне 7 спортни клуба със седалище
най-малко в три административни области в страната, които отговарят на
изискванията по ЗФВС. Членството на спортните кубове в ЛСФ е доброволно.
Спортните клубове, които не членуват в ЛФК не попадат в регистъра на ММС и
съответно не могат да осъществяват определен кръг дейности.
Спортните клубове, професионалните лиги, туристическите дружества не изпълняват
публични функции. За тях министърът на младежта и спорта е орган по
регистрацията.
Спецификата на регулациите в областта на спорта се състои в процедура за
лицензиране на спортни федерации, чрез която на ЛСФ се признава право да
осъществява определени публични регулаторни функции, включително на приетите
правила/регулации, предвидени в ЗФВС. Лицензионната процедура може да бъде
разглеждана като процедура за признаване на саморегулаторни инструменти,
разработени от частноправна организация – спортната федерация и може да бъде
разглеждана като форма на съвместно регулиране. Предвиденият в закона механизъм
за контрол включва регистрация на спортните клубове, членуващи в ЛСФ и
уведомителен режим по отношение на приеманите в съответствие с изискванията на
ЗФВС регулаторни документи без да е предвиден ред за предварителна и последваща
оценка, която да допуска намеса на органа по лицензиране и регистрация.
БОК и НПО са частноправни организации, на които е възложена публичната функция
представителство на държавата пред съответните международни организации.
Правилата на избор, организация и работа на БОК произлизат от Олимпийската
харта.
НОСТД е частноправна организация, на която ЗФВС е възложил участие в
Националния съвет по туризъм по чл. 7, ал. 1 от Закона за туризма.
Ефективна от гледна точка на конкуренцията е тази регулаторна рамка, която е
съобразена със следните принципи: необходимост и пропорционалност, минимално
ограничаване на конкуренцията, ефективност, прозрачност и предвидимост.
Приложеният регулаторен подход не е свързан с засилване на конкуренцията и
недопускане на концентрация на управленска мощ (монопол) в частни субекти.

Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Съгласно чл. 8, т. 7 от ЗФВС министърът
на младежта и спорта провежда
държавната политика, като осъществява
контрол по закона.

ЗФВС регламентира различни типове
организации, които не са част от
административната система, като поставя
конкретни изисквания към тяхната
организационната форма:

Според чл. 140, ал.1 министърът на
младежта и спорта упражнява контрол за
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Нормативен акт

Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС)
спазването на изискванията на ЗФВС и
на актовете по прилагането му,
включително за разходването на
предоставените по реда на ЗФВС
публични средства.

–
–
–
–
–
–

спортни клубове – чл. 12 – 17 от
ЗФВС;
спортни клубове на висши
училища – чл. 43 от ЗФВС;
спортни федерации – чл. 18 – 30 от
ЗФВС;
професионални лиги – чл. 29 от
ЗФВС
туристически дружества – чл. 38
от ЗФВС;
обединени спортни клубове – чл.
44 – 46 от ЗФВС.

ЗФВС регламентира и:
–
–
–
–

Препоръки

Българският олимпийски комитет
– чл. 31 от ЗФВС;
Националната паралимпийска
организация – чл. 32 от ЗФВС;
Националната организация за
спортно-туристическа дейност –
чл. 33 – 37 от ЗФВС;
Националната организация за
университетски спорт – чл. 39 –
чл. 37 от ЗФВС.

Съществуващата нормативна уредба е относително нова (2018 г.) признаването на
предвидените саморегулаторни инструменти се осъществява чрез издаването на
безсрочен спортен лиценз от министъра на младежта и спорта и засилен последващ
контрол върху федерациите, притежаващи лицензи.
Идентифицираните възможности са свързани с ефективно наблюдение и периодична
оценка, както и осигуряване на публичност на резултатите.
Аналогични са и възможностите, свързани с изпълнението на публични функции от
страна на лицензираните спортни федерации, Българския олимпийски съюз (БОК),
Националната паралимпийска организация (НПО) и Национална организация за
спортно-туристическа дейност (НОСТД).

Обосновка

Предложенията са свързани с прилагане на Принципите за по-добро саморегулиране
и съвместно регулиране.
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РЕГУЛАТОРНИ ПОДХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕРТИФИКАЦИОННИ
ОРГАНИ

Нормативна уредба
Със Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) 87 е предвидено на
самостоятелно основание възлагане на публични функции на частни организации, чрез
определянето им като сертификационни органи. ЗЧАВ определя като органи за издаване
на документи за правоспособност Българска браншова камара – машиностроене
(ББК-М), Българска браншова камара на енергетиците (ББКЕ) и Българската
стопанска камара – Съюз на българския бизнес (БСК). ЗЧАВ възлага публични
функции на частни организации, регистрирани по общия ред и не предвиждат прилагане
на подходи за съвместно регулиране и/или саморегулиране, не е установено прилагането
на принципа за доброволност при възлагането на тези публични функции.
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни
подходи
Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)
Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

ЗЧАВ определя като органи за сертифициране три юридически лица с нестопанска
цел, като и една държавна структура Главна дирекция "Пожарна безопасност и
защита на населението" (ГДПБЗН) на Министерството на вътрешните работи.
В чл. 17а, ал. и чл. 17б, ал. 3 от ЗЧАВ са определени органите, оправомощени да
издават документи за правоспособност, както следва:
–

Българска браншова камара – машиностроене
(ББК-М) на лица, които извършват дейности, свързани с:
проверки за течове, извличане на вещества, които нарушават озоновия
слой, с цел унищожаването им (чл. 17а, ал. 2 от ЗЧАВ) – сертифициращ
орган по смисъла на чл. 7 от Регламент (ЕС) № 2015/2067;
•
възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове, монтаж,
сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от
експлоатация на стационарна електрическа комутационна апаратура,
съдържаща флуорсъдържащи парникови газове (чл. 17б, ал. 3, т. 1 от
ЗЧАВ) – атестационен орган по смисъла на чл. 3 от Регламент (ЕО) №
307/2008.
Българска браншова камара на енергетиците (ББКЕ) на лица, които
извършват дейности, свързани с възстановяване на флуорсъдържащи
парникови газове, монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или
извеждане от експлоатация на стационарна електрическа комутационна
апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове (чл. 17б, ал. 3, т. 3
от ЗЧАВ) – сертифициращ орган по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) №
2015/2066.
Българската стопанска камара – Съюз на българския бизнес (БСК) на
лица, които извършват дейности, свързани с извличане на разтворители на
базата на флуорсъдържащи парникови газове от стационарно оборудване (чл.
•

–

–

87

обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г., в сила от 29.06.1996 г., последни промени бр. 1 от 2019 г., в сила от 3.01.2019 г.
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Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

Нормативен акт

17б, ал. 3, т. 4 от ЗЧАВ) – сертифициращ орган по смисъла на чл. 4 от
Регламент (ЕО) № 306/2008.
Посочените организации са юридически лица, регистрирани като сдружения по
ЗЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в частна полза.
Процедурите, свързани с изпълнението на правомощията на органи за
сертифициране, както и реда и начина за обучение и издаване на документи за
правоспособност са уредени в Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за
обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи
дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за
документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
(Наредба № 1), издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на
вътрешните работи 88. Издадените документи за правоспособност се признават във
всички държави членки на ЕС.
Процедурите за издаване, временно отменяне и отнемане на сертификати, както и
процедурите за докладване на документацията по Регламент (ЕС) № 2015/2066,
Регламент (ЕС) № 2015/2067 и Регламент (ЕО) № 306/2008 се съгласуват с министъра
на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.
ББК-М е орган, който издава документ за правоспособност и в този смисъл е
организация, на която е възложено изпълнението на публични функции, по чл. 17а,
ал. 2 и чл. 17б, ал. 3 от ЗЧАВ – издаване на документи за правоспособност.
Не се идентифицирани разработени документи (кодекси, добри практики), които да
имат белези на инструменти за саморегулиране.
Не е предвиден механизъм за контрол от страна на държавата по отношение на
начина, по който ББК-М осъществява възложените публични функции.
ББКЕ е орган, който издава документ за правоспособност и в този смисъл е
организация, на която е възложено изпълнението на публични функции – издаване на
документи за правоспособност.
Не се идентифицирани разработени документи (кодекси, добри практики), които да
имат белези на инструменти за саморегулиране.
Не е предвиден механизъм за контрол от страна на държавата по отношение на
начина, по който ББКЕ осъществява възложените публични функции.
БСК е орган, който издава документ за правоспособност и в този смисъл е
организация, на която е възложено изпълнението на публични функции, чл. 17б, ал. 3
от ЗЧАВ – издаване на документи за правоспособност.
Не се идентифицирани разработени документи (кодекси, добри практики), които да
имат белези на инструменти за саморегулиране.
Не е предвиден механизъм за контрол от страна на държавата по отношение на
начина, по който БСК осъществява възложените публични функции.
Според дефинициите на Регламент (ЕС) № 2015/2066, Регламент (ЕС) № 2015/2067 и
Регламент (ЕО) № 306/2008, органът за сертифициране:
–

88

се определя чрез национален законов акт или се назначава от компетентния
орган на държавата членка или от други организации, които са оправомощени
за това, и получава правото да издава сертификати на физически лица или

обн., ДВ, бр. 20 от 2017 г., в сила от 7.03.2017 г., изм., бр. 46 от 2018 г., в сила от 1.06.2018 г.
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Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

Нормативен акт

–
–
–

дружества, които извършват една или повече от дейностите, посочени в
съответния регламент.
трябва да е независим и безпристрастен при извършването на своята дейност.
създава и прилага процедури за издаването, временното отменяне и
отнемането на сертификати.
води документация, позволяваща проверка на състоянието на всяко
сертифицирано лице или дружество. Тази документация трябва да доказва, че
действително е изпълнена съответната процедура по сертифициране.
Документацията се пази за период от най-малко пет години.

В този контекст са спазени формалните условия за определяне на органи за
сертифициране, но остава не ясно защо именно на тези юридически лица с
нестопанска цел са възложени правомощията, както и механизма за контрол по
отношение на прилагането на нормативната уредба от тези организации.
Нормативната уредба не урежда въпросите, свързани с таксите, които се събират за
издаване на съответните документи за правоспособност и другите процедури, които
са възложени на ББК-М, ББКЕ и БСК.
Въведеният със ЗЧАВ регулаторен режим може да има отражение върху
конкуренцията в следните направления:
–

по отношение на статута на овластените субекти:

ББК-М, ББКЕ и БСК са частноправни субекти, които обединяват икономически
оператори в съответната област. Членството в тези организации е доброволно.
Възлагането на правомощията за издаването, временното отменяне и отнемането на
съответните документи за правоспособност за извършване на определени дейности
може да бъде разглеждано като предпоставка за ограничаване на конкуренцията, чрез
толериране на физически лица, свързани с членове на съответната организация, както
и чрез създаване на ограничения за лица, чиито работодатели не са членове на
организацията.
–

документите за правоспособност се издават само от определените в ЗЧАВ
организации:

Това законодателно решение поставя ББК-М, ББКЕ и БСК в привилегировано
положение спрямо всички останали организации, които в съответствие с
нормативната уредба предлагат и осъществяват образователни и/или обучителни
програми за придобиване на квалификация за извършване на съответните
регламентирани дейности.
–

по отношение на валидността на издадените документи за правоспособност:

Определената валидност на издадените документи за правоспособност и
изискванията за полагане на изпит за подновяване на документа към физическите
лица е национално решение, което създава условия за увеличаване на
административната тежест за лицата, извършващи дейностите, обект на регулацията.
Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

Според чл. 33а от ЗЧАВ министърът на
околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице
прилага принудителни административни
мерки за предотвратяване или

ЗЧАВ регламентира правомощия на три,
свързани с издаване на документи за
правоспособност:
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Нормативен акт

Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)
преустановяване на административни
нарушения по закона, съответно по
Наредба № 1, издадена на основание чл.
17, ал. 2 от ЗЧАВ, както и по прилагането
на Регламент (ЕС) № 517/2014.

–
–
–

Българска браншова камара –
машиностроене (ББК-М);
Българска браншова камара на
енергетиците (ББКЕ) и
Българската стопанска камара –
Съюз на българския бизнес
(БСК).

Посочените организации са юридически
лица с нестопанска цел, регистрирани по
ЗЮЛНЦ и осъществяват своята дейност в
частна полза.
Препоръки

Регулацията, свързана с определяне на сертификационни органи представлява форма
за възлагане на публични функции на частноправни субекти. В случая са приложими
изискванията определени в Тълкувателно решение № 10 на Конституционния съд на
Република България от 1994 г. 89 при възлагане на държавни функции на граждански
сдружения. Във връзка с констатираните несъответствия е препоръчително да бъде
направена оценка на начина на изпълнение на възложените публични функции по
ЗЧАВ, както и да бъде предвиден механизъм за периодична оценка на изпълнението
на възложените публични функции.
Препоръчително е възлагането на държавни функции върху частноправни субекти да
предвижда ясна, прозрачна и публична процедура за определяне на организациите, на
които да бъде възложено изпълнението на съответните функции. Задължително
изискване в случаите на възлагане на публични регулаторни функции върху
частноправни субекти е стриктното спазване принципа на доброволност, т.е. да е
налице демократично взето решение от върховния представителен орган на
съответната организация (обикновено общото му събрание) за поемане на
възлаганите държавни функции.

Обосновка
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Предложението е свързано с осигуряване на съответствие с изискванията определени
в Тълкувателно решение № 10 на Конституционния съд на Република България от
1994 г., приложими при възлагане на държавни функции на граждански сдружения.

Решение № 10 от 6.10.1994 г. на КС на РБ по конст. д. № 4 от 1994 г., обн. ДВ, бр. 87 от 1994 г.
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РЕГУЛАТОРНИ ПОДХОДИ С МНОГОСЕКТОРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Нормативна уредба
Законът за занаятите (ЗЗан) урежда условията и реда, при които може да се
упражнява занаят в Република България. ЗЗан регулира обществените отношения,
свързани с упражняването занаяти, които се отнасят до множество икономически
сектори, съгласно Списъка на занаятите по групи по Приложение № 1 от ЗЗан.
Законът определя Национална занаятчийска камара (НЗК) като представителна
организация на занаятчиите в Република България – чл. 28, ал. 1 от ЗЗан, както и
Регионалните занаятчийски камари (РЗК) – чл. 8, ал. 1 от ЗЗан – юридически лица,
обединяващи занаятчии от една административна област.
Насоки и предложения за прилагане на алтернативни регулаторни
подходи
Закон за занаятите (ЗЗан)
Нормативен акт
Характеристики
на регулацията

Закон за занаятите (ЗЗан)
Регулацията на условията и реда за упражняване на занаят в ЗЗан представлява форма
на възлагане на публични функции на създадени със закона публичноправни
организации – Националната занаятчийска камара и регионалните
занаятчийски камари. Специфичен аспект на регулаторния подход е предвидената с
промените в ЗЗан от 2011 г. 90 регистрация на съответните организации по реда на
ЗЮЛНЦ. Решенията на органите на НЗК и на РЗК подлежат на контрол по общия
ред.
На практика с приемането на ЗЗан през 2001 г. се създава нова законова регулация,
включваща възлагане на публични функции на НЗК и на РЗК по отношение на
упражняването на определени занаяти – производството на изделия и/или
предоставянето на услуги по занаятчийски начин, съгласно Списъка на занаятите по
приложение № 1 към ЗЗан.
НЗК издава майсторско свидетелство, а РЗК издава свидетелство за калфа.
Предвидените в ЗЗан функции на Националното сдружение "Задруга на майсторите
на народни художествени занаяти" представляват възможности без задължителен
характер и не включват възлагане на публични функции.
Национална занаятчийска камара (НЗК) – чл. 28, ал. 1 от ЗЗан – определена като
представителна организация на занаятчиите в Република България. НЗК подпомага и
защитава общите интереси на своите членове и съдейства за развитието на занаятите
и за утвърждаването на техния престиж. Камарата помага за запазването и развитието
на традиционните български занаяти. (чл. 28, ал. 1 и ал. 2). НЗК се регистрира като
юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ като в нея членуват
задължително регионалните занаятчийски камари. В НЗК могат да членуват
браншови организации и Националното сдружение "Задруга на майсторите на
народни художествени занаяти".
Регионални занаятчийски камари (РЗК) – чл. 8, ал. 1 от ЗЗан – юридически лица,
обединяващи занаятчии от една административна област (РЗК-София, РЗК-Пловдив,
РЗК-Кърджали и т.н.). В една област може да има само една РЗК. Тези камари се
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ДВ, бр. 28 от 2011 г.
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Нормативен акт

Закон за занаятите (ЗЗан)
регистрират и извършват дейността си съгласно ЗЮЛНЦ като могат да придобиват и
притежават имущество. (чл. 8, ал. ал. 1-4 от ЗЗан)
Част от функциите на НЗК се осъществяват по общия ред, след съгласуване и/или
утвърждаване от страна на държавен орган – Националната агенция за
професионално образование и обучение.
ЗЗан не предвижда задължително членство на занаятчиите в съответната РЗК.
Въведената регулация на практика е доброволна, тъй като визира осъществяването на
съответния занаят само по занаятчийски начин (чл. 3 от ЗЗан) без да въвежда
ограничение за извършване на същите или аналогични дейности по търговски начин.
Нормативната уредба предвижда алтернативни начини за упражняване на дейности,
включени в Списъка на занаятите по приложение № 1 към ЗЗан – въз основа на
призната професионална квалификация, независимо от начина на придобиване по
реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Нормативната уредба, регулираща обществените отношения, свързани с
упражняването занаят, не предвижда прилагане на конкретни подходи за съвместно
регулиране и/или саморегулиране, доколкото създадените организации са
регламентирани в закон, който определя техните правомощия по отношение на
своите членове. Не са налице нормативни изисквания, които ограничават или
поставят в привилегировано положение лицата, притежаващи свидетелство за калфа
или майсторско свидетелство.
Не се идентифицирани разработени документи (кодекси, добри практики), които да
имат белези на инструменти за саморегулиране.
Не е предвиден механизъм за контрол от страна на държавата по отношение на
начина, по който НЗК/РЗК осъществяват възложените публични функции.

Вид на
регулацията
Организация на
прилагането

Препоръки

законова регулация

съвместно регулиране

саморегулиране

Отговорен орган на изпълнителната власт

Субект/и извън административната система

ЗЗан предвижда контрол по отношение
на дейността на РЗК от страна на
кметовете на общини по отношение на
конкретно определени в ЗЗан
задължения. Актовете за установяване на
административните нарушения се
съставят от кметовете на общини или
оправомощени от тях лица. Областният
управител или оправомощено от него
лице издава наказателно постановление
въз основа на съставения акт.

ЗЗан регламентира:
–

–

Национална занаятчийска камара
(НЗК) като представителна
организация на занаятчиите в
Република България – чл. 28, ал. 1
от ЗЗан;
Регионалните занаятчийски
камари (РЗК) – чл. 8, ал. 1 от ЗЗан
– юридически лица, обединяващи
занаятчии от една
административна област.

Установено е, че специфичните аспекти на съществуващата в ЗЗан регулация
дублират с общата регулация по Закона за професионалното образование и обучение.
В тази връзка е препоръчително регламентацията в ЗЗан да бъде преразгледана и
оптимизирана, включително:
–

Преразглеждане на статутите на НЗК/РЗК и трансформирането им като
организации, регламентирани само по частното право – ЗЮЛНЦ, които
осъществяват своята дейност в обществена полза.
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Нормативен акт

Закон за занаятите (ЗЗан)
–
–
–
–

Ясно дефиниране на механизма за съвместно регулиране и неговите
характеристики.
Определяне целите на предвидените саморегулаторни инструменти.
Въвеждане на механизъм за публичност и отчетност на прилагането и ефекта
от саморегулаторни инструменти;
Гарантиране на ефективно прилагане на правила за конкуренцията.

Промените следва да включват и определяне на отговорен публичен орган, който
осъществява общ надзор по прилагането на съответните саморегулаторни
инструменти.
Предложените мерки следва да бъдат реализирани съвместно с НЗК/РЗК и с други
заинтересовани организации.
Обосновка

Предложенията са насочени към премахване на дублиращи се регулации, както и към
намаляване на регулаторната тежест, свързана с упражняването на занаяти.
Въвеждането на реални саморегулаторни инструменти при упражняването на занаяти
е възможност за утвърждаване на НЗК/РЗК като ефективни представители на лицата
упражняващи определени занаяти – производството на изделия и/или предоставянето
на услуги по занаятчийски начин.
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