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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯТА

1.1. Въведение
Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. 1 предвижда
засилване на партньорството с браншовите и съсловните организации за обсъждане и
набелязване на адекватни мерки за оптимизиране на регулирането в съответната област,
както и обсъждане на основни за тях въпроси, както и възможностите за прехвърляне
(възлагане) на администрирането на някои регулаторни режими.
Стремежът към по-добра регулаторна политика поставя въпроса за прилагането на
алтернативни подходи за регулиране на икономиката, които могат да осигурят постигане
на определените цели на политиката при по-ниски разходи и по-ефективно от
традиционните регулаторни подходи, основани на принципа на "командване и контрол"
(законова принуда). Възможностите за прилагане на алтернативни регулаторни подходи
не се разглеждат задълбочено в процеса на изготвяне на предварителните оценки на
въздействието на нормативните актове. Така на практика се пренебрегват възможностите
за вземане на по-ефективни управленски решения, които осигуряват по-ефективно
ангажиране на регулираните икономически субекти с формулираните обществени цели.
В изпълнение на Стратегическа цел 2. Партньорско управление с гражданите и
бизнеса на Стратегията за развитие на държавната администрация е разработен
проект на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни
икономически сектори.
Концепцията е насочена към разширяване на използването на алтернативни подходи при
регулиране на определени професии и/или за осъществяване на определени
икономически дейности, включени общо в 11 икономически сектора, съгласно от
КИД-2008. Алтернативите на традиционното регулиране, към чието развитие е насочена
концепцията, са:
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•

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

•

регламентирането на механизми за съвместно регулиране;

Приета с Решение № 140 на Министерския съвет от 17.03.2014 г.

•

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

Прилагането на алтернативни подходи за регулиране е допълваща част от общата
регулаторна политика, която е основана на активно включване на икономическите
субекти в регулаторния процес. Концепцията определя общата рамка за действията,
свързани с прилагането на алтернативни подходи за регулиране, както и мерки за
преодоляване на установените проблеми. Прилагането на алтернативни форми за
регулиране на икономиката не замества задълженията на държавните институции, които
осигуряват общ контрол и защитават интересите на гражданите и юридическите лица.
Необходимостта от концепцията е обусловена от изводите, формулирани въз основа на
направения преглед на практиките, регламентирани в действащата нормативна уредба,
както и въз основа на установената липса на обща концептуална рамка за планиране и
реализиране на алтернативни на традиционното регулиране подходи, които насърчават
отговорността и активното ангажиране на икономически оператори и техни организации
при защитата и гарантирането на обществените интереси и постигането на конкретни
обществени цели.
Възлагането на публични регулаторни функции на правни субекти, които не са част
от административната система, е възможност за ефективно включване в управленския
процес на икономическите субекти, чиято дейност подлежи на регулиране.
Съвместното регулиране е правен механизъм, който осигурява "правна връзка" между
законодателството и съществуващи или бъдещи инструменти за саморегулиране, с
които икономически оператори, социални партньори, неправителствени организации
или сдружения приемат помежду си и за тях самите общи насоки на пазарно поведение
като етични кодекси, кодекси за добри практики, секторни споразумения и др.п.
По своята същност саморегулирането и съвместното регулиране представляват
спонтанни или наложени регулаторни механизми по отношение на икономически и
социални интереси или на отношения и търговски практики на различни икономически
участници (заинтересовани страни). Тези механизми са допълващи или допълнителни
инструменти към нормативните актовете, но могат и да регулират отношения, които не
са обект на конкретна законодателна регламентация.
Прилагането на алтернативни форми за регулиране на икономиката не замества
задълженията на държавните институции, които осигуряват общ контрол и защитават
интересите на гражданите и юридическите лица. Практиките показват, че
алтернативните регулаторни подходи не винаги са най-добрият отговор на определени
обществени въпроси – те имат своите недостатъци и рискове, и следователно
предимствата на тези подходи трябва да бъдат оценявани за всеки отделен случай.
При разработване на концепцията са направени серия проучвания и анализи, свързани с
нормативно регламентираните практики за възлагане (прехвърляне) администрирането
на регулаторни режими към субекти, които не са част от административната система,
както и с прилагане на механизми за съвместно регулиране и/или за саморегулиране в
конкретни икономически сектори/дейности, направена е и оценка на възможностите за
разширяване на съществуващите практики по съвместно или саморегулиране в 5
икономически сектора. Направен е и преглед на съществуващи практики за
саморегулиране и съвместно регулиране в държави членки на ЕС с оглед
идентифициране на приложими за българските условия алтернативни подходи за
регулиране.
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В рамките на проучванията са проведените дълбочинни интервюта, фокус групи и online
проучване, включващи представители на администрацията, на камари/организации,
реализиращи конкретни регулаторни функции и/или съвместно регулиране, или
саморегулиране на икономически сектори/дейности. Подходът за разработване на
концепцията е базиран на включване на заинтересованите страни още в началните етапи
при оценка на състоянието, така на практика провеждането на обществената консултация
съпътства целия процес на анализ състоянието и разработването на концепцията.
Концепцията няма за цел да разгледа изчерпателно всички възможни алтернативи на
традиционното регулиране, а е фокусирана върху усъвършенстването на съществуващи
в българската правна уредба практики, включително такива, които са свързани с
прилагане на общото право на Европейския съюз.
Планарните промени са насочени към подобряване на регулаторната среда чрез
намаляване на административната тежест за икономическите оператори и
повишаване на тяхната обществена ангажираност. Конкретните цели на
разработения проект на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране
на основни икономически сектори са:
•

Определяне на обща рамка за ефективно прилагане на алтернативни
регулаторни подходи;

•

Актуализиране на съществуващи практики за прилагане на алтернативни
регулаторни подходи;

•

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

•

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

•

Активно включване на обществото и заинтересованите страни.

Постигането на определените цели се планира в два времеви етапа:
•

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

•

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

Мерките за изпълнение на концепцията на всеки етап предвиждат принос за постигане
на всяка от определените цели.
Подходът за разработване на проекта на Концепция за прилагане на алтернативни
подходи за регулиране на основни икономически сектори е базиран на включване на
заинтересованите страни още в началните етапи при оценка на състоянието и
идентифициране на възможностите за бъдещите действия. Изготвена е цялостна
предварителна оценка на проекта на Концепция за прилагане на алтернативни подходи
за регулиране на основни икономически сектори.
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Цялостната предварителна оценка на въздействието (ЦПОВ) е изготвена при спазване на
стандартите за извършване на предварителна оценка на въздействието, определени в
НОМИОВ и РИПОВ. Приложеният подход за извършване на ЦПОВ отчита спецификата
на документа, който се разработва – Концепция за прилагане на алтернативни подходи
за регулиране на основни икономически сектори, т.е. факта, че това не е нормативен акт,
а по-скоро представлява "бяла книга", която съдържа предложения за подходи и мерки
за прилагане на алтернативни подходи за регулиране.
Необходимостта от концепцията е обусловена от изводите, формулирани въз основа на
направения преглед на практиките, регламентирани в действащата нормативна уредба,
както и въз основа на установената липса на обща концептуална рамка за планиране и
реализиране на алтернативни на традиционното регулиране подходи, които насърчават
отговорността и активното ангажиране на икономически оператори и техни организации
при защитата и гарантирането на обществените интереси и постигането на конкретни
обществени цели.
Прилагането на алтернативни подходи за регулиране е допълваща част от общата
регулаторна политика, която е основана на активно включване на икономическите
субекти в регулаторния процес. Целта на концепцията е да определи общата рамка за
действията, свързани с прилагането на алтернативни подходи за регулиране, както и
подходите за действие за преодоляване на установените проблеми. Прилагането на
алтернативни форми за регулиране на икономиката не замества задълженията на
държавните институции, които осигуряват общ контрол и защитават интересите на
гражданите и юридическите лица.

1.2. Цели на консултацията
Настоящият документ поставя на обсъждане с участието на обществеността,
заинтересованите лица и институциите на формулираните предложения и откритите
въпроси за прилагането на алтернативни подходи за регулиране при вземане на
управленски решения, с цел постигне на общо разбиране за същността, възможностите
и ползите от прилагането на алтернативни подходи за регулиране.
Целта на настоящия етап от консултациите е получаване на мнения от страна на
заинтересованите страни за обхвата и същността на предложените промени.
Целите на консултацията са:
•

получаване на мнения от страна на заинтересованите страни за обхвата и
същността на предложените промени;

•

получаване на предложения за по-ефективно постигане на целите на
правителствената политика;

•

установяване на въпроси или области, които не са адресирани от
предложените промени;

•

ефективно планиране на процеса на въвеждане на промените.
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1.3. Консултационен процес
Консултацията ще бъде проведена, съгласно установения ред чрез Портала за
обществени консултации www.strategy.bg. Предвид обхвата на разработения проект на
Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни
икономически сектори, при общественото обсъждане ще бъдат приложени и други
методи на консултиране.
Предвид спецификата на документа , който се разработва – Концепция за прилагане на
алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори, т.е. факта, че
това не е нормативен акт, а по-скоро представлява "бяла книга", която съдържа
предложения за подходи и мерки за прилагане на алтернативни подходи за регулиране
Срокът на консултацията е 14 дни тъй като Концепцията за прилагане на алтернативни
подходи за регулиране на основни икономически сектори, не е нормативен акт, а по-скоро
представлява "бяла книга", която съдържа предложения за подходи и мерки за прилагане
на алтернативни подходи за регулиране, а конкретните решения ще бъдат обект на
предвидения в нея механизъм за активно включване на обществото и заинтересованите
страни.
В рамките на консултацията заинтересованите страни могат да изразят своето мнение и
да направят предложения, свързани с въвеждане на системен подход за прилагане на
алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори, в контекста на
целите на правителствената политика в тази област.
Всички изразени мнения и становища ще бъдат публикувани на Портала за обществени
консултации.

1.4. Релевантни документи и нормативни актове
•

2.

Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Концепцията за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни
икономически сектори предлага обща рамка на правителствените действия за
усъвършенстване на подходите за прилагане на алтернативни модели за регулиране на
икономически дейности в България, в контекста на политиката за по-добро регулиране,
чрез които се повишават ефективността и ефикасността на държавното управление,
намаляват се бюрокрацията и административните пречки за стопанския оборот и
същевременно се ангажира отговорността на икономическите субекти за постигане на
конкретни обществени цели.
Подходът 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. За целта са разработени Стандарти за прилагане на алтернативни
регулаторни подходи, 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. Стандартите осигуряват база за включване на оценката на възможностите за
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прилагане на алтернативни регулаторни подходи в рамките на процедурата за изготвяне
на предварителната оценка на въздействието на регулациите, регламентирана в
Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието
(НОМИОВ), съответно в Ръководството за извършване на предварителна оценка на
въздействието (РИПОВ).
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. Устойчивото регламентиране на възможностите за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи следва да бъде съобразено с конституционната и
теоретичната рамка на правната система. Въвеждането на рамково нормативно
регламентиране на възможностите прилагане на алтернативни регулаторни подходи е
свързано с промени в Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), но е свързано и
с разпоредбите на Закон за администрацията (ЗА) по отношение на регулаторните
органи, както и общите правила и процедури за приемане на нормативни и
административни актове, определени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и
Закона за нормативните актове (ЗНА).
Процесът на планиране на регулации, основани на алтернативни регулаторни подходи
следва да бъде интегриран в общата процедура за разработване на нормативни актове,
чрез които се определят правилата за извършването на конкретни икономически
дейности и по-специално в предварителната оценка на въздействието на нормативната
уредба, регламентирана в Закона за нормативните актове, съответно в Наредба за
обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието. Изборът на
алтернативни подходи за регулиране на икономиката, обаче следва да бъде внимателно
преценен за всеки конкретен случай, така че да гарантира върховенството на
обществения интерес и принципите за конкуренцията. Това означава при определяне на
вариантите за регулаторна намеса да бъдат анализирани възможностите за прилагане на
посочените алтернативни регулаторни подходи, съответно ефектите от тяхното
прилагане. Изготвянето на ефективна оценка на алтернативни възможности за
регулиране може да бъде осигурено чрез активно включване на представителите на
икономическите субекти (и техните организации), чиято дейност е обект на съответната
регулация.
В случаите, когато е оценено, че прилагането на алтернативни регулаторни подходи
осигурява постигането на определените цели на политиката и гарантира обществения
интерес, би следвало да бъде предпочетено въвеждането на именно такива регулаторни
подходи. Процесът на разработване на конкретните алтернативни регулаторни подходи
(вкл. правила, когато това е необходимо) следва да осигури участието на икономическите
субекти (и техните организации), чиято дейност е обект на съответната регулация.
Прилагането на алтернативни форми за регулиране на икономиката не замества
задълженията на държавните институции, които осигуряват общ контрол и защитават
интересите на гражданите и юридическите лица.
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3.

ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

1.

Подкрепяте ли по-широко прилагане на алтернативни регулаторни подходи като:

2.

3.

•

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

•

съвместно регулиране;

•

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

и

Принципното регламентиране на възможностите, условията и реда за прилагане на
посочените алтернативни регулаторни подходи трябва да се уреди:
•

подробно на законово ниво;

•

рамково в закон и подробно на подзаконова нормативна уредба?

Намирате ли за целесъобразно предложението за систематизиране на нормативната
уредба за прилагане на алтернативни форми на регулиране в един нормативен акт,
който да урежда основните правила и реда, по които:
•

се създават публичноправни организации/корпорации (камари, асоциации
и др.), на които се възлага изпълнението публични регулаторни функции,
свързани с прилагане на регулаторен режим по отношение на упражняването
на определена професия или извършването на определена стопанска
(икономическа) дейност?

•

на частни нестопански организации може да бъде възлагано изпълнението
на публични регулаторни функции?

•

държавата признава саморегулаторни инструменти, разработени и
прилагани от частни нестопански организации на икономически субекти?

4.

Необходимо ли е принципно правно дефиниране на особен статут на
"публичноправна организация/корпорация" (камара, асоциация и др.), която се
създава със закон или с нормативен акт, като алтернатива на общия статут на
нестопанските организации на физически и/или юридически лица, регламентиран
в Закона за юридическите лица с нестопанска цел?

5.

В контекста на общите правила за участие в управленския процес и разработването
на проекти на актове, определени в Закона за нормативните актове и
Административнопроцесуалния кодекс, необходимо ли е специално правно
регламентиране на (браншови) организации на икономически субекти, с което да
се признават тяхната представителност и правата им за участие?

6.

При какви условия частни правни субекти могат по-ефективно да изпълняват
възложени по съответния ред публични регулаторни функции?

7.

Нуждаят ли се браншовите организации в България от подкрепа за изграждане на
капацитет за разработване и администриране на саморегулаторни инструменти за
своите членове?
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8.

Могат ли саморегулаторни инструменти, прилагани от браншови организации да
бъдат ефективна алтернатива на законовото регулиране?

9.

Могат ли саморегулаторни инструменти, прилагани от браншови организации да
бъдат ефективен механизъм за защита на правата на потребителите?

10.

Следва ли дейността на организации, на които е възложено изпълнението на
публични регулаторни функции, да бъде обект на контрол от страна на
компетентен орган на изпълнителната власт, който отговаря за съответната област
на политика?

11.

Приемате ли прилагането на алтернативни регулаторни подходи да бъде
предхождано от задължителна цялостна предварителна оценка на въздействието,
съгласно Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието и Ръководството за извършване на предварителна оценка на
въздействието?

12.

Приемате ли при изготвяне на предварителна оценка на въздействието на
нормативни актове задължително да се разглежда вариант за прилагане на
алтернативна форма на регулиране?

13.

Приемате ли 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 публични регулаторни
функции?

14.

Подкрепяте ли предложенията за публичност и отчетност на дейността на:
•

публичноправни организации/корпорации (камари, асоциации и др.), на
които са възложени публични регулаторни функции, свързани с прилагане на
регулаторен режим по отношение на упражняването на определена професия
или извършването на определена стопанска (икономическа) дейност?

•

частни нестопански организации, на които са възложени публични
регулаторни функции?

•

(браншови) организации на икономически субекти, които прилагат признати
от държавата саморегулаторни инструменти за своите членове?

15.

Осигурява ли проекта на Стандарти за прилагане на алтернативни регулаторни
подходи достатъчна методическа рамка за по-ефективно използване на
алтернативни форми за регулиране?

4.

ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУЛТАЦИЯТА
•

Доклад за Цялостната предварителна оценка на въздействието във връзка с
разработване на проект на Концепция за прилагане на алтернативни подходи
за регулиране на основни икономически сектори.

•

проект на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на
основни икономически сектори, включително:
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–
–
–
•

Приложение № 1: проект на Стандарти за прилагане на алтернативни
регулаторни подходи;
Приложение № 2: Практики за прилагане на алтернативни регулаторни
подходи на държави от ЕС;
Приложение № 3: Насоки и предложения за прилагане на алтернативни
подходи за регулиране на основни икономически сектори

Консултационен документ (настоящия документ).
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