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1. РЕЗЮМЕ И ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ
Какъв е проблемът, който трябва да се реши? Защо е необходимо действие от страна
на правителството/държавата?
Проектът на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни
икономически сектори 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 КИД2008. Алтернативите на традиционното регулиране, към чието развитие е насочена
концепцията, са:
–

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

–

регламентирането на механизми за съвместно регулиране;

–

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

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

–

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

правно-институционални проблеми;
организационно-функционални проблеми;
рискове за пазарната среда и конкуренцията.

Правно-институционалните проблеми са свързани със следните дефицити:
–

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

•

•

•

неясноти по отношение на нормативно регламентираните статути на
публичноправните организации, които се създават със закон, включително по
отношение на приложимостта на общите разпоредби, свързани с регулирането
на професии и/или стопанска дейност;
фрагментирана уредба по отношение на финансирането на публичноправните
организации, създадени със закон, на които са възложени публични
регулаторни функции, включително по отношение на определянето и
събирането на съответните такси (наричани вноски);
недостатъчно обосновано въвеждане на ограничения на основни права като
регламентиране на задължения за задължително членство на определени
категории лица в публичноправните организации, създадени със закон, на
които са възложени публични регулаторни функции; географски бариери за
извършване на дейност/упражняване на професия и др.;
липсата на официален контрол от страна на държавата по отношение на
публичноправните организации, създадени със закон, на които са възложени
публични регулаторни функции.

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

по отношение на съвместното регулиране и саморегулирането:
•

•

липсва ясна концептуална основа и съответните нормативни модели за
легализиране на регулаторни подходи, основани на съвместно регулиране,
включително за прилагане на различни форми на "меко право" (soft law) –
препоръки, насоки и др. чрез които публичните власти могат да определят цели
на политиката, съответно обхвата на определени саморегулаторни
инструменти;
нормативните практики, свързани с директно (безусловно) признаване на
конкретни саморегулаторни инструменти чрез закон, често не предвиждат
възможност за каквато и да е намеса от страна на съответните държавни
органи.
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Установените организационно-функционални проблеми включват:
–

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

•
•

•
–

неефективни вътрешни процедури, увеличаващи административната тежест за
регулираните субекти, включително прилагане на непредвидени в съответния
закон изисквания и/или плащания;
лисва хармонизиран подход по отношение на информационното осигуряване
на възложените публични регулаторни функции;
липсващи или неясни механизми за взаимодействие между държавните
институции и организациите, на които са възложени публични регулаторни
функции;
ниски нива на прозрачност и липсващи механизми за публична отчетност, по
отношение на изпълнението на възложени публични регулаторни функции.

по отношение на съвместното регулиране и саморегулирането:
•
•

налице е недостатъчна информация за вътрешните процедури и на
механизмите за тяхното прилагане;
недостатъчна прозрачност и публична отчетност на ефективността на
прилаганите саморегулаторни инструменти.

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

ограничаване на броят или кръгът от участници на пазара;
ограничаване на възможностите за конкуренция, включително чрез
ограничения за навлизане или излизане от пазара, регулиране на цени и др.;
намаляване на стимулите за икономическите оператори да се конкурират
активно;
ограничаване на изборът и информацията за потребителите.

По отношение на регулаторната среда установените проблеми могат да генерират
потенциално вредни търговски практики и липса на ефективни механизми за
защита, както други икономически субекти, така и за потребителите. Липсата на системен
подход за прилагане на разглежданите алтернативни регулаторни подходи може да
увеличи рисковете за ефективното функционирането на пазарните механизми и
регулациите, както и намаляване на доверието на потребителите.
Опишете проблема или въпросите, които обосновават действие от страна на държавата.

Какви са целите на предлаганото решение?

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.
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Общата цел на регулаторната политика е насърчаване на устойчивия икономически
растеж в България и подобряване на регулаторната среда чрез намаляване на
административната тежест за икономическите оператори и повишаване на тяхната
социална ангажираност.
За постигането на общата цел Концепцията за прилагане на алтернативни подходи за
регулиране на основни икономически сектори предвижда постигането на следните
конкретни цели:
–

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

възлагане на публични регулаторни функции на правни субекти, които не са
част от административната система;
съвместно регулиране; и
саморегулиране.

–

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

–

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

–

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

–

цел 5: Активно включване на обществото и заинтересованите страни.

Определената рамка на целите се основава на Стратегията за развитие на държавната
администрация 2014-2020, както и на Визия, цели и приоритети на Националната
програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 и адресира установените проблеми, свързани с
прилагането на алтернативни регулаторни подходи.
Посочете какво цели да постигне новото предложение или предлаганата нова уредба. Какъв ефект би имала тя и спрямо кого?

Какви варианти за решаване на проблема са били изследвани, включително
алтернативи на въвеждането на нова правна уредба?
1.

Вариант 0 – без действие;

2.
Вариант 1 – методологически (ненормативен) подход – предвижда въвеждане и
прилагане на "Стандарти за прилагане на алтернативни регулаторни подходи", които
определят методическата рамка и изискванията към действията, свързани с разработване
на нормативни и други актове, които предвиждат прилагане на алтернативни регулаторни
подходи – възлагане на публични регулаторни функции на правни субекти, които не са
част от административната система или подходи за съвместно регулиране, включително за
признаване на съществуващи саморегулаторни практики.
3.
Вариант 2 – законодателен подход – включва законодателно дефиниране на
правните институти "възлагане на публични регулаторни функции на правни субекти,
които не са част от административната система", "саморегулиране" и "съвместно
регулиране", както и условията, формите и процедурите, при които те могат да се
използват.
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4.
Вариант 3 – законодателен подход – определяне на обща правна рамка (закон) за
признаване на професионални, браншови и други организации, които могат да участват в
процесите по алтернативно регулиране на извършването на икономически дейности.
5.
Вариант 4 – ненормативен подход насърчаване на междуфирменото
сътрудничество, задълбочаване на стандартизацията и разширяване на корпоративната
социална отговорност като основа за създаване на условия за въвеждане и прилагане на
практики за "съвместно регулиране" на секторно ниво.
Предвид обхвата и сложността на процеса за постигане на целите на Концепцията за
прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически
сектори е предложено поетапно изпълнение, което се базира на варианти 1 и 2.
Постигането на определените цели е планирано 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.
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.
Посочете изследваните варианти, включително алтернативи на предприемането на нормативна промяна. Опишете накратко
потенциалните рискове, свързани с вариантите, каква е вероятността те да настъпят и техния ефект, ако настъпят. Обосновете
препоръчания вариант на действие. Повече информация добавете в резюмето на препоръчания вариант с данни.

2. РЕЗЮМЕ НА ПРЕПОРЪЧАНИЯ ВАРИАНТ С ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДАННИ
Общи годишни разходи
Общи годишни ползи
Опишете качествено и количествено всички значителни разходи и ползи на годишна база. Използвайте
Вариант на
приблизителни цифри и диапазони, когато е по-приложимо. Обърнете особено внимание на икономическите и
действие
социалните разходи и на разходите за околната среда. Задължително включете паричен израз на разходите и
Вариант 0

ползите (в лева).

При базовия сценарий се запазва текущият регулаторен модел, не се
планират методически и/или организационни промени в прилагането му.
При този вариант ще продължат практиките за ad hoc прилагане на
алтернативни подходи за регулиране за конкретни случаи, без обща
концептуална рамка и оценка на пропорционалността на регулирането.
Остават рисковете, свързани с правната сигурност, нарастване на
регулаторната тежест, потенциално вредни търговски практики и
ограничаване на конкуренцията.

Вариант 1

За бюджета и администрацията:
–

текущи разходи – без промяна;

–

целеви разходи за изграждане
на капацитет – 1.50 млн. лв.

За икономическите оператори се
очаква намаление на разходите,
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Изграден капацитет за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи.
Актуализиране и оптимизиране на
съществуващи практики, основани
на алтернативно регулиране.

Вариант 2

свързани с прилагане на
регулациите с до 5%.

Намаляване на разходите, свързани с
прилагане на регулациите в
обхванатите сектори с до 5%.

За бюджета и администрацията:

Създадена устойчива нормативна
рамка за прилагане на алтернативни
регулаторни подходи.

–

текущи разходи – без промяна;

–

целеви разходи за
разработване на нова
нормативна уредба и
изграждане на капацитет за
нейното – 2.0 – 2.50 млн. лв.

За икономическите оператори се
очаква намаление на разходите,
свързани с прилагане на
регулациите с до 15%.

Изграден капацитет за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи.
Актуализиране и оптимизиране на
съществуващи практики, основани
на алтернативно регулиране.
Системен подход за оценка на
възможностите за прилагане на
алтернативни форми на регулиране
при разработване на нормативни
актове.
Общо намаляване на разходите,
свързани с прилагане на регулациите
с до 15%.
Увеличаване на практиките за
ангажиране на икономическите
оператори с постигането на
определени обществени цели.

Вариант 3

За бюджета и администрацията:
–

текущи разходи – без промяна;

–

целеви разходи за
разработване на нова
нормативна уредба – 100 хил.
лв.

Няма непосредствен ефект за
икономическите оператори.

Вариант 4

За бюджета и администрацията:
–

текущи разходи – без промяна;

–

целеви разходи за
насърчителни мерки – по
допълнителна оценка.

Няма непосредствен ефект за
икономическите оператори.
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Подобряване на комуникациите и
взаимната информираност между
администрацията и представителите
на икономическите оператори.
Косвено въздействие за подобряване
на регулаторната среда чрез
подобряване призрачността,
отчетността на регулаторния процес
и допринася до повишаване
доверието на обществото в него, и в
прилагането на инструментите за
съвместно регулиране и
саморегулирането.
Постепенна (бавна) промяна,
свързана с изграждането на
капацитет на организациите на
бизнеса за разработване и прилагане
на саморегулаторни инструменти.

Описание и обхват на основните разходи:
Не може да се направи консистентна и реалистична количествена оценка на разходите,
свързани с прилагането на алтернативни регулаторни подходи, тъй като концепцията
обхваща широк набор от алтернативни форми за регулиране, както на конкретни
професии, така и на определени икономически дейности, включващи общо
11 икономически сектора, съгласно от КИД-2008.
Реализирането на мерките определени в концепцията е свързано с допълнителни разходи
за администрацията в следните направления:
–

изграждане на административен капацитет за постоянен мониторинг на регулациите,
администрирани от правни субекти, които не са част от административната система;

–

разработване на инструментариум за оценка на възможностите за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи при предварителната оценка на въздействието на
регулациите;

–

създаване на методически инструменти за разработване и прилагане на
саморегулаторни инструменти;

–

разработване на инструментариум за измерване на ефективността и ефикасността на
регулации, администрирани от правни субекти, които не са част от
административната система;

–

активно включване на обществото и заинтересованите страни – представители на
социалните и икономическите партньори, професионални организации и др. – за
постигане на консенсус за възможностите за прилагане на алтернативни регулаторни
подходи.

Ефективността на тези разходи следва да бъде измервана чрез установяване на
положителни промени в регулаторната среда, намаляване на административната тежест за
икономическите оператори и повишаване на тяхната обществена ангажираност.
Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на разходите. Опишете разходите за всички основни групи.

Предложението надхвърля ли
минималните изисквания на ЕС?
Има ли промяна в административната
тежест? Създават ли се нови регулаторни
режими и регистри? Засягат ли се
съществуващи регулаторни режими и
регистри?

Не е приложимо

Целта на мерките е намаляване на
законовите регулации и административната
тежест. Концепцията предвижда поетапно
преразглеждане на съществуващи
регулации, основани на алтернативни
форми за регулиране с оглед тяхното
хармонизиране, както и по-широко
прилагане 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.
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Какво е разпределението на годишните
разходи според категорията на
предприятията?

микро(в лв.)

не е
приложимо

Има ли предприятия, които са
освободени от спазване на новите
правила, въведени с предложението?
Описание и обхват на основните ползи:

малки
(в лв.)

не е
приложимо

средни
(в лв.)

не е
приложимо

Не е приложимо

Ползите и предимствата от използването на алтернативни регулаторни подходи могат да
бъдат обобщени в няколко основни аспекта:
•

•

•

•

•
•

•

опростяване на законодателството – допринася за избягване на
противоречиво тълкуване и прилагане на сложни, често технически секторни
правила, което спестява и значителни публични ресурси на прилагащите
институции;
освобождаване на законодателен капацитет – което позволява
законодателният орган (органът с нормотворческа компетентност) да се
фокусира върху своята основна функция;
гъвкаво и бързо прилагане – позволява на съответните професии или
икономически сектори по-бързо да се адаптират към променящата се
икономическа, социална, технологична среда;
ефективност – заинтересованите субекти, ангажирани с прилагане на
алтернативни регулаторни подходи поемат публична отговорност за
въздействията от социално или екологично естество, които са резултат от
тяхната дейност; осъзнаването на този аспект означава и нов подход към
клиентите (потребителите), служителите и открито взаимодействие с пошироката гражданска общност;
ефикасност – възможност за постигане на определените цели на политиката
при по-ниски разходи и по-ефективно от традиционните регулаторни подходи;
подобряване на регулаторната среда – възможност за намаляване на
административната тежест за икономическите оператори и оптимизиране на
административните процедури;
насърчава споделената отговорност на участниците в процеса – по този
начин се подкрепят практиките на партньорство, социален диалог, внимание
към интересите на общността; като позитивен ефект се насърчават и формите
на гражданско образование, продължаващо обучение, защитата на правата на
потребителите.

За постигане на позитивните ефекти на саморегулирането и съвместното регулиране,
институциите трябва да се съобразяват с принципите на субсидиарност и
пропорционалност като задължително се изследват алтернативите на публичното
императивно регулиране.
Прилагането на алтернативни форми за регулиране на икономиката не може и не следва да
замества задълженията на държавните институции да осигуряват общ контрол и да
защитават интересите на гражданите и юридическите лица.
Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на ползите. Опишете ползите за всички основни групи.
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Ключови рискове:
Прилагането на алтернативни регулаторни подходи е свързано и с определени рискове,
които включват:
•
•
•
•

ограничаване на навлизането на пазара на нови икономически субекти;
ограничаване на конкуренцията;
не ефективност на санкциите за неспазване на определените правила;
липса на прозрачност за обществеността или потребителите.

Тези рискове могат да бъдат смекчени чрез ефективен дизайн на съответния алтернативен
регулаторен подход, включително чрез планиране и провеждане на прозрачен процес на
въвеждане, независими и достъпни механизми за разрешаване на конфликти и
разрешаване на спорове, както и ефективно включване на широк кръг заинтересовани
страни.
Съществуват и потенциални рискове, свързани с начина, по който се прилагат визираните
алтернативни регулаторни подходи, например объркване относно статуса и
приложимостта на саморегулаторните инструменти, които могат да бъдат изяснени чрез
по-голяма прозрачност и информиране на заинтересованите страни.
3. ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
Консултации:
Списък на конкретно идентифицираните заинтересовани страни, към които е адресирана
консултацията е приложен към доклада за направената оценка. В процеса по извършване
на оценката на въздействието бяха извършени консултации със засегнатите страни по
следния начин.
–

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

–

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

–

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

–

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

Обобщение на мненията на заинтересованите страни ще бъде направено след
приключване на консултацията и отразяване на становищата в окончателния вариант на
проекта на Концепцията за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни
икономически сектори.
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4. ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
От коя дата предложението ще започне да
действа?

след официалното приемане на
концепцията

Коя институция/организация ще отговаря за осъществяване на предложението и за
контрола?
Администрация на Министерския съвет,
дирекция "Модернизация на администрацията"
Реализацията на концепцията е свързано с допълнителни целеви разходи, свързани с
разработване на методически инструменти, проекти на нормативни актове и изграждане
на капацитет за ефективно прилагане на алтернативни регулаторни подходи.
Опишете отговорната институция за осъществяването на предложението. Предложението предвижда ли разходи за дадена
институция или организация?

Подпис на директора на дирекцията,
отговорна за изработването на проекта
на акт:
……………………………...………….

Дата:
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