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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Регулирането е неотменна част от управлението на днешната икономическа
система на национално, регионално и глобално равнище. Регулирането е основен способ
на държавата за управление на икономиката и обществото, чрез който осигурява баланс
между конкуриращите се интереси. Най-общо, целта на регулациите е защитата на
определени икономически и социални ценности. Регулирането на икономиката се
реализира чрез въвеждане и прилагане на правила, определящи конкретни изисквания,
свързани с функционирането на бизнеса. Качеството на регулациите и процедурите за
тяхното администриране са от съществено значение за икономическия растеж,
социалното благосъстояние и опазването на околната среда.
Динамиката в развитието на икономическите отношения обуславя
диверсифицирането на източниците на регулации, съответно на формите и начините за
тяхното администриране. Регулаторната рамка за извършване на определени
икономически дейности може да включва както изисквания, определени в закона и
подзаконовата нормативна уредба, така и правила, разработени от самите икономически
субекти и/или техни сдружения. Съответно администрирането на регулациите може да
се осъществява както от държавни институции, така и от други правни субекти, които не
са част от административната система, включително от частноправни субекти. Според
своята правна природа регулациите могат да бъдат публични – определени в нормативен
акт, или частни – самостоятелно разработени и прилагани от частни субекти –
икономически оператори и/или техни сдружения; социални партньори;
неправителствени организации и др.
Стремежът към по-добра регулаторна политика поставя въпроса за
прилагането на алтернативни подходи за регулиране на икономиката, които могат да
осигурят постигане на определените цели на политиката при по-ниски разходи и поефективно от традиционните регулаторни подходи, основани на принципа на
"командване и контрол" (законова принуда). Често обаче възможностите за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи не се разглеждат задълбочено в процеса на изготвяне
на предварителните оценки на въздействието на нормативните актове. Така на практика
се пренебрегват възможностите за вземане на по-ефективни управленски решения и за
по-голямо ангажиране на регулираните икономически субекти с формулираните
обществени цели. Естествено алтернативните регулаторни подходи не винаги са найдобрият отговор на определени обществени въпроси – те имат своите недостатъци и
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рискове, и следователно предимствата на алтернативните регулаторни подходи трябва
да се оценяват за всеки отделен случай.
Настоящата концепция е насочена към разширяване на използването на
алтернативни подходи при регулиране на икономически дейности. Алтернативите на
традиционното регулиране, към чието развитие е насочена концепцията, са:
→

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

→

регламентирането на механизми за съвместно регулиране;

→

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

Необходимостта от настоящата 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.
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
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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.
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.
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.
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II.

АНАЛИЗ НА ПРАКТИКИ ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ
В ЕС И БЪЛГАРИЯ

1.

ПРАКТИКИ ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ В ДЪРЖАВИ ОТ ЕС

Прегледът на практики за алтернативно регулиране в държави от ЕС обхваща
29 практики от 9 държави, включващи 11 области на регулиране, свързани с извършване
на икономически дейности и/или упражняване на определени (регулирани) професии.
Графика 1. Изследвани практики на държави от ЕС, по области

Целта на прегледа на практики от държави – членки на ЕС е идентифициране
на приложими за българските условия алтернативни подходи за регулиране.
Разгледаните практики за възлагане на публични регулаторни функции на
правни субекти, които не са част от административната система, съвместно регулиране
и саморегулиране в държави от ЕС, показват висока степен на зависимост от
националната правна традиция и обществения контекст.
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Графика 2. Изследвани практики на държави от ЕС, по вид на регулацията

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

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

→

възлагане на публични регулаторни функции на частноправни субекти
(организации).
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Създаването на публичноправни корпорации (организации) за изпълнение на
определени публични регулаторни функции е практика, пряко свързана
конституционната уредба на държавното устройство и признаването на право за
самоуправление на определени общности – професионални и/или икономически
(Франция – чл. 72 от Конституцията от 4 октомври 1958 г. 1; Нидерландия – чл. 134 от
Конституцията 2; чл. 86 и 87 от Основния закон за Федерална република Германия 3).
Възлагането на публични регулаторни функции на частноправни субекти
(организации) е практика, която най-често се свързва с правната възможност за
делегиране на определени публични функции на частноправни субекти (организации)
като такива възможности може са регламентирани на конституционно ниво (чл. 124 от
Финландската конституция 4 и чл. 145 от Конституцията на Република Словения 5) или
чрез закон или подзаконов нормативен акт (Франция6, Нидерландия 7).
Разликите между двете форми за възлагане на публични регулаторни функции
се състоят в различните статути на организациите и начините за възлагане на
съответните функции. Статутът и дейността на публичноправните корпорации се
определя от публичното право и не се изисква съгласието на субектите, обект на
регулацията. При възлагането на публични регулаторни функции на частноправни
субекти като правило се изисква съгласие на съответния частноправен субект. И в двата
случая съответните регулации са задължителни за своите адресати. Независимо от
правните предпоставки и конкретните практики, възлагането на публични регулаторни
функции се осъществява под контрола на орган на изпълнителната власт (министър)
и/или на независим регулатор 8, които е делегирал съответните публични функции.
Осъществяването на публични функции от правни субекти, които не са част от
административната система е обект на преглед и от страна на върховния национален
одитен орган.

1

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194
https://maxius.nl/grondwet/artikel134
3
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html
4
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
5
https://www.us-rs.si/en/about-the-court/legal-basis/constitution/
6
Франция, член L. 821-1 от Търговския кодекс (Article L821-1, Code de commerce),
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7A9C60D152669AD590AD9DD81E56B24D.tplgfr28s_1?idSectionTA=LEGISCT
A000032253388&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200312
7
Споразумения за упражняване на публични функции (convenanten), Решение на министър-председателя, министър на общите
въпроси от 21 януари 2003 г., № 03M448108 за определяне на указанията за споразумения (Regeling van de Minister-President,
Minister van Algemene Zaken, van 21 januari 2003, nr. 03M448108 tot vaststelling van de Aanwijzingen voor convenanten,
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2003-18-p9-SC38298.html
8
Франция, Висш съвет за аудиовизия [Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)
2
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Съвместното регулиране и саморегулирането се използват широко в
изследваните държави. Идентифицирани са както национални практики, така и такива,
които са проекция на модели, предвидени в правото на Европейския съюз. От
юридическа гледна точка, част от тези практики са свързани с различни форми на "меко
право" (soft law) – препоръки, насоки и др. чрез които публичните власти определят цели
на политиката, съответно обхвата на определени саморегулаторни инструменти. Найобщо тези инструменти се определят като спонтанни или наложени регулаторни
механизми по отношение на икономически и социални интереси или на икономически
отношения и търговски практики на различни икономически участници (заинтересовани
страни). Обикновено тези механизми са допълващи или допълнителни инструменти към
нормативните актовете, но могат и да регулират отношения, които не са обект на
самостоятелна законодателна регламентация.
Важна характеристика на подходите за съвместно регулиране и за
саморегулиране е ролята на публичните власти. При съвместното регулиране –
законодателството определя целите в определена област и възлага (или допуска
възлагането) тяхното постигане на страни ("неинституционални партньори" –
икономически оператори, социални партньори, неправителствени организации или
сдружения и др.), които са признати в съответната област. Докато саморегулирането е
доброволна инициатива на икономически оператори, социални партньори,
професионални сдружения или неправителствени организации, при която те приемат
помежду си и за тях самите общи правила, кодекси за добра практика, етични кодекси,
стандарти, споразумения и др. Инициативата за саморегулиране може да бъде спонтанна
или препоръчана от съответна институция.
Специфична форма на съвместно регулиране са практиките за сключване на
споразумения (convenanten) в Нидерландия 9 като форма на сътрудничество между
индустрията и правителството при работа за осъществяване на определени цели на
политиката, включваща както възможност за възлагане на публични функции, така и
различни форми на признаване на саморегулаторни инструменти. Сключването на

Нидерландия, Решение на министър-председателя, министър на общите въпроси от 21 януари 2003 г., № 03M448108 за
определяне на указанията за споразумения (Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 21 januari 2003, nr.
03M448108 tot vaststelling van de Aanwijzingen voor convenanten, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2003-18-p9SC38298.html
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споразумения между държавата, представлявана от съответен министър, и частни правни
субекти се прилага и във френската 10 и словенската 11 правна практика.
Междинна форма на възлагане на публични регулаторни функции и
съвместно регулиране представляват практиките на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия, свързани със създаване на държавно-обществени
"корпоративни" регулаторни органи, чиито статут предвижда официално
представителство на определена категория заинтересовани страни. Дейността на тези
органи се подчинява на общите правила за държавната администрация, но самия орган
не е част от администрацията12.
Областите, в които се прилагат разгледаните алтернативни подходи за
регулиране, включват условията и реда за упражняване на определени професии и/или
за осъществяване на определени икономически дейности.
Графика 3. Изследвани практики на държави от ЕС, според предмета и вида на регулиране

Споразумения за партньорство между Органa за професионална регулация на рекламата [Autorité de Régulation Professionnelle de
la Publicité, ARPP] и публични органи: Висш съвет за аудиовизия [Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA], Органа за финансовите
пазари [l'Autorité des marchés financiers, AMF] и Регулаторния орган за онлайн игри [l'Autorité de régulation des jeux en ligne, ARJEL]

10

11
Изпълнението на публични функции от Камарата на архитектурата и териториалното планиране [Zbornica za arhitekturo in prostor
Slovenije – ZAPS] по Закона за архитектурните и инженерните дейности [Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)] се
осъществява чрез споразумение, чието неизпълнение е основание за оттегляне на делегираните функции (чл. 51)
12

Великобритания, Съвет за регистрация на архитектите [Architects Registration Board, ARB], http://www.arb.org.uk/
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Регулирането на професии има дълга история и много форми от законовото
регулиране през съвместното регулиране до саморегулирането. Традиционна форма за
регулиране на определени професии е законовото делегиране на професионални
организации на контролни функции, свързани с достъп (навлизане в) до професията,
правото за използване на определени звания ("архитект", "адвокат" и др.), както и
прилагането на дисциплинарни мерки. Организационните форми за регулиране на
определени професии са изключително разнообразни и специфични за отделните
държави – от публичноправни организации, специално създадени по съответния ред, до
организации, регистрирани по частното право. Налице са и междинни форми за законово
регламентиране на организации, регистрирани по частното право и признаване на
хибриден статут – публичноправен за изпълнение на съответните делегирани публични
регулаторни функции и частноправен по отношение на останалата дейност на
организацията 13. Реализацията на различните форми за регулиране на определени
професии е свързано и с делегиране на право за приемането на правни актове, доколкото
правната система на съответната държава позволява това. В случаите, когато на
конституционно ниво не е предвидена възможност за делегиране на правото за издаване
на правни актове на други публични или частни организации, тези актове се утвърждават
и обнародват от отговорния министър.
В рамките на ЕС регламентирането на професиите е въпрос от
компетентността на държавите членки. Конкретният начин, по който държавите членки
регламентират дадена професия, зависи от редица фактори: обществената значимост на
конкретните цели от общ интерес, които трябва да бъдат защитени; ефективността на
различните административни и съдебни уредби в областта на надзора; икономическото
положение; относителното икономическо значение на сектора за въпросната държава и
силата на запазените интереси. Съчетанието на тези фактори са довели до приемането на
различни регулаторни модели. Според Европейската комисия "регламентирането
създава пречки пред функционирането на единния пазар и спъва потенциала за растеж и
създаване на работни места в икономиките в ЕС" 14. В този контекст е приетата през
2018 г. Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018
година относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране

13

Словения, Камара на архитектурата и териториалното планиране [Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije – ZAPS],

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на
Регионите относно препоръки за реформи при регламентирането на професионалните услуги, COM/2016/0820 final
14
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на професии 15, която предвижда процедура за извършване на оценки на
пропорционалността преди въвеждането на нови или изменението на действащи
законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава
достъпът до или упражняването на регулирани професии, с цел да се гарантира
правилното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се осигурява високо
равнище на защита на потребителите. Съгласно чл. 13 от директивата, срокът за нейното
транспониране в националните правни системи е 30 юли 2020 г.
Основните цели на регулирането на определени професии са свързани със
здравето и безопасността, защитата на потребителите, които използват услугите,
предлагани от съответната професия, чрез предоставяне на информация и гарантиране
на качеството на предоставяните услуги, както и със защита на репутацията на самата
професия.
Алтернативните регулации, свързани с осъществяване на икономически
дейности включват:
→

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

→

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

→

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

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

15

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

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

→

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

→

прозрачност и публичност;

→

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

→

надзор от страна на общностните и националните съдебни органи;

→

мониторинг на изпълнението съгласно предварително определени
обективни и надеждни критерии;

→

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

→

система от парични или други санкции (глоби);

→

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

→

ясно определяне на източниците на финансиране.

Преценката за това дали да се предпочете форма на саморегулация или
съвместна регулация пред императивната законова регулация следва да е задълбочена и
комплексна. Както предупреждава Европейския парламент през 2010 г. в своя специална
резолюция относно по-доброто разработване на законите: "… да се избягва отказът от
приемане на необходимо законодателство и заместването му със саморегулиране,
съвместно регулиране или други мерки от незаконодателен характер; счита, че във
всички случаи следва да се анализират внимателно последствията от едно такова
решение, като се зачитат разпоредбите на Договорите и съответните роли на

15

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

отделните институции; Припомня същевременно, че актовете с незадължителна
юридическа сила следва да се прилагат с най-голямо внимание и на надлежно обоснована
база, без да накърняват правната сигурност и яснотата на действащото право и след
консултация с Парламента, както се подчертава в неговата резолюция относно
преработеното Рамково споразумение". 16
Анализът на разгледаните практики показва значително разнообразие на
терминологията, формите и инструментите, които се прилагат в различните държави за
регламентиране на изследваните алтернативни регулаторни практики. Тези
обстоятелства силно затрудняват идентифицирането и цялостната оценка на
приложимостта на тези регулаторни практики. В тази връзка, съобразно спецификата на
българската правна система и съществуващите конституционни ограничения са
определени основни характеристики и принципи за прилагане на алтернативните
регулаторни практики, които могат/следва да бъдат отчитане при планиране и
използване на тези регулаторни подходи.
Като правило възлагането на публични регулаторни функции на субекти,
които не са част от административната система, може да бъде обективирано чрез
"явно делегиране на публични функции", съгласно конкретна рамкова нормативна
уредба (конституция или закон), така и чрез "неявно" определяне/възлагане на такива
функции без да е налице конкретно правно основание от по-висок порядък. Във всеки
случай възлагането на публични регулаторни функции на субекти, които не са част от
административната система е свързано с конкретна нормативна предпоставка (правно
основание) допускаща тази възможност, независимо дали адресат на делегирането е
специално създадена или съществуваща публичноправна организация, или организация,
създадена по частното право. Съответно реализацията на делегираните функции следва
да се осъществява под (общия) надзор на конституционен орган (на изпълнителната
власт). Статутът на прилагащите нормативни актове (когато такива са предвидени),
свързани с изпълнението на делегираните публични функции не следва да се различава
от аналогичните актове, приемани/издавани от конституционни органи (на
изпълнителната власт), т.е. те следва да бъдат публично оповестявани (обнародвани),
както и да подлежат на контрол, най-малко за законосъобразност. Регламентацията,

16
Резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2010 г. относно „по-доброто законотворчество“ – 15-ти доклад на
Европейската комисия относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност съгласно член 9 от Протокола
(2009/2142(INI)), https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0311+0+DOC+XML+V0//BG
European Parliament Resolution of 9 September 2010 on Better Lawmaking, P7_TA(2010)0311
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свързана с възлагането на публични регулаторни функции на субекти, които не са част
от административната система следва да съдържа конкретни изисквания по отношение
на финансирането и прозрачността на дейността, както и механизми за отчетност и
външен преглед от страна на върховния национален одитен орган. Важна характеристика
регулацията в тези случаи е предвиждането на възможност за оттегляне на делегираните
функции – реда и условията, както и последствията от това.
Анализът на практиките за съвместното регулиране показва, че те
представляват механизъм, който осигурява "правна връзка" между законодателството и
съществуващи или бъдещи механизми за саморегулиране. Въз основа на изследваните
практики, основани на съвместно регулиране, са изведени основните характеристики и
принципи за прилагане на този тип регулаторни подходи:
→

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

→

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

→

отговорен (компетентен) орган в съответната област на регулиране;

→

изисквания по отношение на финансирането и прозрачността на
дейността;

→

механизми за отчетност и външен преглед.

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

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

практики, свързани с регулирани професии – практиките от тази група
включват както възлагане на публични регулаторни функции на субекти,
които не са част от административната система, така и подходи за
съвместно регулиране, които са базирани на съвременните тенденции за
облекчаване на регулациите, свързани с определени професии;
Практиките от тази група, които включват възлагане на публични
регулаторни функции на субекти, които не са част от
административната система, са приложими при регулиране на
определени професии, чийто статут е защитен от конституцията или
закона. В България само за адвокатурата Конституцията е определила
специален статут, включващ право на самоуправление.
Практиките от тази група, които включват съвместното регулиране на
определени професии могат да имат по-широко приложение, тъй като
съгласно тълкувателно Решение № 10 от 6.10.1994 г. на КС на РБ 17 със
закон при спазване на принципа за доброволност на сдружения може да
бъде възложено изпълнението на определени държавни функции,
свързани в частност и със съвместно регулиране на определена
професия. Тези практики са приложими и за извършване на определени
икономически дейности (спорт, култура, туризъм и др.).

→

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

–

17

обща регламентация на процедура за сключване на споразумения
като форма на сътрудничество между индустрията и
правителството за осъществяване на определени цели на
политиката, включваща както възможност за възлагане на
публични функции, така и различни форми на признаване на
саморегулаторни инструменти.
създаване държавно-обществени органи, формирани най-често
чрез паритетно представителство.

конституционно дело № 4 от 1994 г., обн. ДВ, бр. 87 от 1994 г.

18

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

Въз основа на установените характеристики на изследваните практики от държави членски на ЕС са изведени следните
приложими за България модели за прилагане на алтернативни регулаторни подходи – таблица 1.
Таблица 1.

Модели за прилагане на алтернативни регулаторни подходи

Модел

Тип регулация

Основни характеристики

Област на регулиране

Междубраншови
споразумения в областта
на селското стопанство

съвместно
регулиране

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

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

Споразумения за
признаване на
саморегулаторни
инструменти

съвместно
регулиране

Нормативно регламентирана процедура за одобрение на
саморегулаторни инструменти

икономически дейности – медии,
нови технологии
професии

Споразумения

съвместно
регулиране
възлагане на
публични
функции

Споразуменията се използват в следните случаи:
→
като временен инструмент преди приемане на закон;
→
като допълнение на закон за постигане на по-високи
стандарти; и
→
като алтернатива на законодателство.

професии
икономически дейности

Създаване на държавнообществен орган

законова
регулация

Създаване на държавно-обществен орган, формиран найчесто чрез паритетно представителство – равен брой
представители, определени от правителството и същия
брой представители на регулираната професия (или
определена категория заинтересовани страни)
Не се налага задължително членство.

професии
икономически дейности

Създаване на
публичноправни
корпорации

законова
регулация

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

професии
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2.

ПРАКТИКИ ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ
2.1. Политиката за по-добро регулиране в България като контекст на
алтернативното регулиране

Политиката за усъвършенстване на регулаторната рамка за извършване на
икономически дейности е част от правителствената политика за модернизация на
администрацията от 1998 г. 18 Първоначално фокусът на регулаторната политика е
поставен върху премахването и оптимизирането на съществуващи регулации 19.
През 2003 г. е приет Закон за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) 20,
който си поставя за цел "да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като
ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и
административния контрол, осъществявани върху нея" (чл. 1, ал. 2).
В мотивите за приемането на ЗОАРАКСД 21 е посочено, че публичната власт
"се самоограничава и самоконтролира в полза на бизнеса и на гражданското общество",
в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ), който
определя, че икономиката на България се основава на свободната стопанска инициатива.
Това означава, че свободата на стопанска дейност е принцип, а нейното ограничаване е
изключение, което следва да бъде съответно на определените в закон цели (чл. 3, ал. 3).
ЗОАРАКСД въвежда общо изискване регулаторен режим да може да бъде въвеждан само
със закон (чл. 4, ал. 1), както и задължение за мотивиране на предложенията за въвеждане
на такива режими, включително анализ на възможностите за постигане на определените
цели без регулаторна намеса (чл. 3, ал. 4) и оценка на въздействието, което режимът ще
има върху регулираната стопанска дейност (чл. 3, ал. 6). ЗОАРАКСД се оценява като
нормативен акт с основополагащо значение за създаването на благоприятна регулаторна
среда в България.

18
РМС № 36 от 9 февруари 1998 г. за приемане на Стратегия за изграждане на модерна административна система на Република
България
19
РМС № 687 от 3 ноември 1999 г. за облекчаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими по
нормативната уредба на Република България, с което е приета Програма за оптимизация на административните процедури по
лицензионните, разрешителните и регистрационните режими в резултат, на която са идентифицирани 545 регулаторни режима.
От анализираните 282 регулаторни режима за 39 е предложено да бъдат отменени, а за 69 – да бъдат оптимизирани, Протокол №
5.19 на МС от 3 февруари 2000 г.
20

обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г., в сила от 18.12.2003 г., последни промени бр. 101 от 2019 г.

21

РМС № 824 от 9 декември 2002 г.
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За прилагането на ЗОАРАКСД през 2010 г. е направена последваща оценка на
въздействието22, която констатира "Широка намеса на държавата в стопанската дейност,
изразяваща се в наличието на голям брой регулаторни режими, въведени от специални
закони, което води до намалена ефективност на транзакциите и на
конкурентоспособността на икономиката." Въз основа на последващата оценка на
въздействието са формулирани конкретни препоръки, насочени към (1) подобряване на
административните разпоредби
(инструментални
промени); (2) засилване на
институционалната подкрепа (институционални промени); и (3) установяване на
допълнителни норми при определяне на административните такси (икономически
промени). Част от направените препоръки са отразени в последващите промени на
закона.
През периода 2008 – 2014 г. акцент в регулаторната политика са мерките
свързани с намаляване на административната тежест – Програма за по-добро регулиране
2008 – 2010 г. 23 и Програма за по-добро регулиране 2010 – 2013 г.24, както и серия от
планове за действие за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса 25.
Прилагането на алтернативни подходи за регулиране е предвидено и в двете
програми, съответно Мярка 1.3. Проучване, разработване и въвеждане на алтернативни
форми на регулирането и Мярка 1.4. Законодателна уредба и прехвърляне на част от
функциите на регулирането на стопански дейности на браншови организации въз основа
на конкурсни процедури от Програма за по-добро регулиране 2008 – 2010 г.; както и
Мярка 1.5.1 Анализ на практиките в саморегулиращите се сектори и Мярка 1.5.2
Идентифициране на сектори, в които регулирането може да бъде прехвърлено на
съответните браншови организации от Програма за по-добро регулиране 2010 – 2013 г.
В отчетите за изпълнението на двете програми няма посочени конкретни резултати.

2010, Световна банка, Последваща оценка на въздействието на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност, http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1235

22

23

Протокол № 16.49 на МС от 17 април 2008 г.

24

РМС № 361 от 01 юни 2010 г., изменена с РМС № 91 от 14 февруари 2013 г.

План за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г.,
РМС № 235 от 23 април 2010 г.
25

План за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и
транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014 г., Протокол № 25.19 на МС от 27 юни 2012 г.
План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, РМС № 808 от 8 октомври 2012 г.
Трети План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса от избрано законодателство с 30 на сто за периода
2015-2017 г., Протокол № 21.2 на МС от 27 май 2015 г.
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Прилагане на алтернативни подходи за регулиране е предвидено в
Стратегията за развитие на държавната администрация (2014 – 2020) 26 – в рамките на
Стратегическа цел 2. Партньорско управление с гражданите и бизнеса са планирани
мерки, свързани с изготвяне на анализи за текущите резултати и потенциала за
прехвърляне администрирането на някои регулаторни режими към браншови
организации и идентифициране на публични функции, които при извеждане от
публичния сектор ще доведат до намаляване на средствата за тяхното осъществяване и
същевременно ще повишат качеството им. Именно изпълнението на тези мерки е обект
на настоящата концепция.
Основна предпоставка за ефективно планиране и прилагане на алтернативни
регулаторни подходи са приетите през 2016 г. промени в Закона за нормативните
актове (ЗНА) 27, с които е институционализирана оценката на въздействието на
нормативните актове като ефективен инструмент за информирано вземане на
управленски решения, предвиждащ активно включване на заинтересованите страни. За
прилагане на изискванията за извършване на оценка на въздействието на нормативни
актове е приета Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието (НОМИОВ) 28. За практическото прилагане на НОМИОВ в края на 2019 г.
е прието Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието
(РИПОВ) 29.
Извършването на предварителни оценки на въздействието на проектите на
нормативни актове се утвърждава като практика за българската администрация.
Същевременно в годишните доклади за оценката на въздействието 30 се посочва, че
въпреки натрупания опит на експертите за изготвяне основно на частични
предварителни оценки на въздействието и съобразяването с нормативните изисквания за
съдържанието им, налице са конкретни проблеми, в т.ч. свързани с идентифицирането и
оценката на възможни варианти за действие при планиране на регулаторни мерки,
особено на варианти, свързани с прилагане на алтернативни регулаторни подходи.

26

РМС №140 от 17 март 2014 г.

27

ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.

28

ПМС № 301 от 2016 г., обн., ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 18.11.2016 г., изм., бр. 5 от 2017 г., в сила от 18.11.2016 г.

29

прието с РМС № 728 от 05 декември 2019 г.

изготвяни на основание чл. 77б, ал. 1, т. 13 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
приет с ПМС № 229 от 2009 г., обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., в сила от 2.10.2009 г., последни промени ДВ, бр. 57 от 2019 г.
30
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Институционалната организация за разработване и прилагане на политиката
за по-добро регулиране включва всички органи на изпълнителната власт, съответно
техните администрации. Съветът за административната реформа като консултативен
орган на Министерския съвет осъществява координацията на правителствената политика
в областта на държавната администрация, в т.ч. по отношение на политиката за по-добро
регулиране. През 2017 г. към Съвета за административната реформа е създаден
Регулаторен борд, който има специфични функции по подобряване на регулаторната
рамка.
Към момента България разполага с всички основни институционални и
правни инструменти за планиране и реализиране на ефективна регулаторна политика.
Прилагането на алтернативни регулаторни подходи е важна насока за развитие на
политиката за по-добро регулиране, тъй като имат потенциал да разширят
инструментариума за намаляване на тежестта за бизнеса и за създаване на поблагоприятна среда за осъществяване на стопанска дейност в България. По този начин
политиката за по-добро регулиране ще насърчи обмислянето и анализа на алтернативни
възможности за постигане на целите на политиката и ще осигури ефективно прилагане
на принципа – законовото регулиране да се разглежда и прилага само в краен случай.
Същевременно следва да се има предвид ограниченията, че не могат да бъдат възлагани
публични регулаторни функции, които са от изключителната компетентност или могат
да бъдат упражнявани само от държавни органи, както и че съвместното регулиране и
саморегулирането са приложими при спазване на принципите за субсидиарност и
пропорционалност с оглед гарантиране на правната сигурност и яснотата на действащото
право.

23

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

2.2. Исторически преглед на инициативите за алтернативно
регулиране
В исторически план в българското право са регламентирани различни
практики, предвиждащи възлагане на публични функции, свързани с извършването на
определени икономически дейности на определени създавани със закон организации.
Тенденцията от края на ХIХ и началото на ХХ в. за създаване на търговски
камари има своето отражение и в България с приемането през 1895 г. на Закон за
търговско-индустриалните камари 31, както и със Закона за земеделските камари от
1912 г. 32 Двата закона регламентират създаване на публичноправни органи (тела) на
законово признати самоуправляващи е колегии 33, които представляват определена
категория лица – в първият случай "всички лица, които самостоятелно упражняватъ
извѣстна търговия, индустрия или занаятъ, сѪ грамотни, навършили сѪ 25-годишна
възрасть, ползуватъ се съ граждански и политически права и плащатъ най-малко 35 л.
данъкъ върху занятието, или иматъ срѣдно професионално образование", както и всички
търговски дружества", а във вторият – "Всички лица, които експлоатиратъ самостоятелно
земледѣлие или горско стопанство, или главното занятие на които е земледѣлието или
клонъ отъ него"; "свършившитѣ училища по клоновете на земледѣлието, лесовъдството
и ветеринарната медицина, учителите, свещеницитѣ въ селата и земледѣлскитѣ градове,
които сѪ живѣли най-малко шесть мѣсеца въ една и сѪща община вь района на
Камарата"; "земледѣлскитѣ работници, които най-малко 2 години подъ редъ сѪ
работили въ едно и сѪщо земледѣлско стопанство, както и тия, които най-малко петь
години сѪ работили въ разни земледѣлски стопанства въ нѣкоя община отъ района на
Камарата" – всички тия лица, ако сѪ български подданици и иматъ граждански и
политически права, включая и женитѣ, които отговарятъ на горнитѣ·условия, образуватъ
отдѣлна самоуправляваща се колегия за всѣки апелативенъ районъ самостоятелно и
иматъ право да избиратъ т.н. "дѣйствителни членове" на Земледѣлската камара" 34.
На практика "камарите" представляват органи на признатите
самоуправляващи се колегии, съставени от действителни, изборни членове с определен

31

обн. ДВ, бр. 21 от 1895 г.

32

обн. ДВ, 108 от 1912 г.

33

Гергинов, Ал. Държавно устройство на България, С.: Български печат, 1921.

34

Пак там
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мандат, както и от "почетни" или кореспондентни членове, назначени измежду "известни
лица", които имат само съвещателен глас в провежданите заседания.
Най-общо определената мисия на камарите включва, от една страна да
представляват интересите на съответната самоуправляваща се колегия, а от друга – да
бъдат "съветник" на правителствата в тяхната вътрешна политика, улеснявайки
изучаването на съвременното икономическо положение чрез предоставяне на точна
информация за състоянието на сектора. В първоначалния си вид камарите са
децентрализирани органи с определен район на действие.
Според закона Търговско-индустриалните камари зависят непосредствено от
Министерството на търговията и земеделието, а в последствие (след 1911 г.) от
Министерството на търговията, промишлеността и труда. Земеделските камари са
съвещателни органи на Министерството на земеделието и държавните имоти, без
самостоятелна компетентност. Въпреки някои негативни оценки 35 за ролята и
значението на Търговско-индустриалните камари, те са един от факторите за "динамика
в развитието на българското стопанство както и да се търси неговата модернизация в
съответствие с европейските тенденции" 36. За разлика от Търговско-индустриалните
камари идеята за създаването на Земеделски камари не намира ефективна реализация.
В периода до 1944 г. са регламентирани и други публичноправни корпорации
– Инженерно-архитектната камара, създадена с Наредба-закон за инженерноархитектната камара и за академичната организация на инженерите и архитектите в
България 37, Камарата на народната култура, създадена със Закона за Камара на народната
култура 38 и др. Създаването и функционирането на този тип органи се основава на
значителен контрол от страна на държавата.
След 1944 г. започва постепенно закриване на съществуващите дотогава
публичноправни органи и корпорации, а в последствие с учредяване на нови казионни
структури – "обществените организации". Конституцията от 1971 г. предвижда различни
форми за участие на "обществените организации" в управленските процеси. Според

35
През 1899 г. в Народното събрание е внесено предложение за тяхното закриване. В мотивите за това предложение се посочва, че
краткото съществуване на камарите не е оправдало очакванията веднага да принесат практическа полза за нашето стопанство,
напротив - като съподчинени структури те само дублират функциите на МТЗ и тежат на данъкоплатеца годишно с 200 хил. лв.
(Стенографски дневници на Х ОНС, І р. с., ХVLVІІ зас., 17.ХІІ.1899, с. 237.) – Велева, Л. Търговско-индустриалните камари в
България, 1894-1919 (Организация и дейност), С: "Авангард Прима", 2005, http://csii.bg/pdf/veleva/Body.pdf
36

Велева, Л. Търговско-индустриалните камари в България, 1894-1919 (Организация и дейност), С: "Авангард Прима", 2005

37

обн., ДВ, бр. 221 от 1937 г.; попр., бр. 226 от 1937 г.

38

Стенографски дневници на ХXV ОНС, ІV р. с., 58 зас., 26.IІІ.1943, с. 1182.
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чл. 10 от Конституцията от1971 г., "Обществените организации все повече съдействуват
на държавните органи за осъществяване на техните задачи.", както и "изпълняват и
предоставените им с тяхно съгласие държавни функции". Следва да се отбележи, че тези
текстове са отменени при промените в Конституцията от 1990 г. 39, както и че
конституционния законодател изцяло е изключил такава уредба в новата Конституция
от 1991 г.
Въпреки това въпросите, свързани с възможността за създаване на
публичноправни корпорации, както и за възлагане на публични функции на
частноправни субекти са обект на дискусии и са разглеждани от Конституционния съд.
През 1994 г. с тълкувателно Решение № 10 от 6.10.1994 г. на КС на РБ 40 е определено,
че е "Възможно е възлагане на изпълнението на определени държавни функции на
сдружения на граждани. Това може да стане само със закон при спазване на принципа за
доброволност." В друго решение на КС, постановено по конкретен повод се посочва, че
"Образуването на различни корпорации с публичноправни елементи е въпрос на
законодателна целесъобразност, така че не е обусловен от изрична конституционна
разпоредба. По самото си естество Конституцията не може да изчерпи и не трябва да
изчерпи допустимите организационни форми." 41 КС определя този тип организации като
"корпорации на публичното право със задължително членуване в тях …" и подчертава
следната тяхна специфика, а именно: "те се създават с нормативен акт, а не чрез
доброволно съгласие на членуващите в тях.". В цитираното решение КС не разглежда
възможността за прилагане на друг регулаторен подход, чрез който биха могли да бъдат
постигнати както целите на конкретния закон, така и прилагането на чл. 44, ал. 1 от
Конституцията.
Идеи за регулиране на браншово ниво, чрез регулация на създаването на
т.нар. браншови организации периодично се поставят на общественото внимание. От
2001 г. до момента в Народното събрание са внасяни различни предложения в тази
посока:
→

2001, проект на Закон за браншовите организации –
https://parliament.bg/bg/bills/ID/10210/;

39

обн., ДВ, бр. 29 от 10.04.1990 г., в сила от 10.04.1990 г.

40

Конституционно дело № 4 от 1994 г., обн. ДВ, бр. 87 от 1994 г.

41

Решение № 29 от 11.11.1998 г. на КС на РБ по конституционно дело № 28 от 1998 г., обн., ДВ, бр.135 от 1998 г.
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→

2004, Законопроект за браншовите организации –
https://parliament.bg/bg/bills/ID/10978/;

→

2016, Законопроект за браншовите организации на земеделски
производители и преработватели на земеделска продукция –
https://parliament.bg/bg/bills/ID/42053/.

До момента не е постигнато съгласие за въвеждане на специална
регламентация на този тип организации.
Първите два законопроекта имат рамков характер като си поставят, най-общо
следните цели:
→

утвърждаване ролята на браншовите организации, чиято основна
функция е да отстояват и защитават интересите на търговските субекти,
осъществяващи активна стопанска дейност в даден бранш;

→

участие в работата на държавните и общинските органи при
разглеждане на въпроси, свързани с формулирането и осъществяването
на политиката на държавата и общините в съответния бранш;

→

представителността на браншовите организации.

Следва да се посочи, че постигането на посочените цели, легитимни сами по
себе си не се нуждае от специална регулация, създаване на законово регламентирани
регистри, процедури за признаване и т.н. Правото на сдружаване на гражданите е
конституционно прогласено и гарантирано от чл. 44 от Конституцията на Република
България. Съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)
юридическите лица с нестопанска цел самостоятелно и свободно определят своите цели
и се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в
частна полза. В този смисъл утвърждаването на ролята на браншовите организации при
отстояване и защита "на интересите на търговските субекти, осъществяващи активна
стопанска дейност в даден бранш" не е въпрос на законодателната уредба, а е свързано с
изграждане на капацитет и утвърждаване в общественото пространство чрез адекватни
предложения и активни действия за защита на съответните интереси. Съществуващата
правна уредба, а и практиките на администрацията са ориентирани към постоянен диалог
със структурите на гражданското общество при разработването на политики и
нормативни актове. Налице са общи правила за участие и механизми за тяхното
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прилагане, които по равнопоставен начин предвиждат възможност за участие на всички
заинтересовани страни в управленските процеси, включително в работата на държавните
и общинските органи. Предвид тези общи правила за достъп до участие в управленските
процеси въпросите свързани с представителност на гражданските, в т.ч. и на браншовите
организации не са от първостепенно значение. Устойчива е тенденцията за разширяване
на възможностите за участие на структурите на гражданското общество. Нещо повече,
освен правото на участие в подготвителните фази на процеса на вземане на решения, с
Тълкувателно решение №2 от 12.02.2010 г. 42 Върховният административен съд определя,
че "Съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска цел
могат да оспорват подзаконови нормативни актове при наличието на правен интерес,
обоснован от предмета на дейност и целите, за които са създадени." Конституцията,
Законът за нормативните актове, Административнопроцесуалният кодек и редица други
закони, определят правата и процедурите за участие гражданите и юридическите лица в
управленските процеси както чрез конкретни предложения до съответните отговорни
органи, така и чрез включване в различни форми на обществени консултации при
разработването на управленски актове. В този контекст, въвеждането на специфични
законови правила за определени организации, само във връзка с участие в работата на
държавните и общинските органи при разглеждане на въпроси, свързани с
формулирането и осъществяването на политиката на държавата и общините в съответния
бранш не би имало съществен принос за качеството на управлението и приеманите
актове, напротив така могат да бъдат "насърчени" практики, които ограничават
установения общ достъп до тези процеси.
Следва да се отбележи и, че според Законопроекта за браншовите
организации от 2004 г. е предвидено, че "Браншовите организации са сдружения в частна
полза …", тази императивна разпоредба е в колизия с духа на ЗЮЛНЦ, както и с
правилата за избягване на конфликт на интереси. Именно "общественият интерес" е
ключовата предпоставка за утвърждаване на гражданските организации като ефективни
участници в управлението, заинтересовани за постигане на обществените цели.
Законопроектът за браншовите организации на земеделски производители и
преработватели на земеделска продукция (ЗБОЗППЗП) е внесен в Народното събрание
през 2016 г. от група народни представители. Проектът не е разглеждан от Народното

42
http://www.sac.government.bg/home.nsf/0/95C9A262FF6BF215C2257BF30052169D/$FILE/%D0%A2%D1%8A%D0%
BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20N%202%20%D0%BE%D1%82%2012.02.2010%20%D0%B3.doc
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събрание, в края на 2019 г. на Портала за обществени консултации е организирана
консултация по него, а в началото на 2020 г. е изготвена Цялостна предварителна оценка
на въздействието на законопроекта за браншовите организации на земеделски
производители и преработватели на земеделска продукция. Проектът на ЗБОЗППЗП
регламентира система от браншови организации, които подлежат на вписване в
публичен регистър, воден от Министерството на земеделието, храните и горите.
Въведено е разграничение между две категории браншови организации – на земеделски
производители и на преработватели на земеделска продукция. За браншовите
организации на земеделски производители са дефинирани 21 бранша, а за тези на
преработватели на земеделска продукция – 9 бранша. Проектът на ЗБОЗППЗП определя
критерии за признаване на браншови организации. Предвидено е ограничение за
признаване само на една организация във всеки бранш. Браншовите организации на
земеделски производители, съответно на преработватели на земеделска продукция,
могат да се обединяват на доброволен принцип в Камара на земеделските производители,
съответно в Камара на преработвателите на земеделска продукция. Определените в
ЗБОЗППЗП статути на браншовите организации и на камарите имат хибриден характер,
от една страна самия проект на ЗБОЗППЗП, а от друга – те следва да бъдат регистрирани
по общия ред ЗЮЛНЦ, като за камарите е въведено изискване за определяне на
дейността в обществена полза. Членството в браншовите организации и на камарите е
доброволно. Предвидената в проекта на ЗБОЗППЗП регулаторна рамка е твърде сложна,
изисква значителни усилия за нейното прилагане, както от страна на браншовите
организации, така и от Министерството на земеделието, храните и горите.
Определените в чл. 3 цели на проекта на ЗБОЗППЗП са:
→

идентифициране на браншовите организации на земеделски
производители и преработватели на земеделска продукция;

→

стимулиране сдружаването на земеделски производители
преработватели на земеделска продукция в браншови организации;

→

регламентиране
на
взаимоотношенията
между
браншовите
организации, централните и териториалните органи на изпълнителната
власт.

и

Направената Цялостна предварителна оценка на проекта на ЗБОЗППЗП е
установила, че приемането на проекта на ЗБОЗППЗП (вариант 2) не е препоръчително,
най-вече поради съществените разходи за частния и публичния сектор, свързани с
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въвеждането на изискване за регулярно отчитане и подаване на информация от
браншовите организации към Министерството на земеделието, храните и горите.
Препоръчан е вариант, при който за браншовете, за които към момента няма
специални нормативни актове, намират уредба за браншови организации и
представителни браншови организации чрез специални наредби на министъра на
земеделието, храните и горите. Подобна възможност е предвидена в разпоредбите на чл.
9, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, според която
министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за
признаване на организации на земеделски производители и междубраншови
организации. Създаването на отделна наредба за всеки бранш, в който не съществува
специален закон, би позволило висока степен на адаптиране на критериите за
представителност в зависимост от структурата на производство в съответния бранш и
залагане на качествени и количествени критерии, които в максимална степен биха
отговорили на изискванията на браншовете.
В рамките на консултациите по законопроекта заинтересованите страни са
изразили опасения, че той: "нарушава конституционния принцип на свободата на
сдружаване, като един от основните принципи на съвременната демократична правова
държава"; поставя в "неравноправно положение сдруженията в различните браншове,
като само за част от тях диалогът с администрацията е законово регулиран", създава
"условия за администриране, отчетност, контрол и подчиняване на браншовите
организации в сектор земеделие на Министерството на земеделието и храните"; създава
допълнителна административна тежест.
В допълнение към тези оценки може да бъде уточнено, че мерките насочени
към първата и втората цел на законопроекта са непропорционални, тъй като биха могли
да бъдат постигнати и чрез незаконодателен подход. Разпоредбите (чл. 43 – 48), свързани
с определената в законопроекта трета цел предвиждат възможност за предоставяне на
"функции по административно регулиране и административен контрол в случаите,
когато това е предвидено в закон", т.е. няма пряко приложение; въведено е "право да
представляват земеделските производители и преработвателите на земеделска
продукция пред Министерството на земеделието и храните" да имат представителните
браншови организации по чл. 24 и 25, Камарата на земеделските производители и
Камарата на преработвателите на земеделска продукция – тази разпоредба би могла да
се възприеме като ограничителна за други заинтересовани организации; и накрая са
включени задължения за представителните браншови организации и за камарите "на

30

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

всеки три месеца предоставят в Министерството на земеделието и храните обобщена
информация …". В заключение, в подкрепа на направената Цялостна предварителна
оценка на проекта на ЗБОЗППЗП и в контекста на разглежданите алтернативни подходи
за регулиране е препоръчително преосмисляне на необходимостта от приемане на
проекта на ЗБОЗППЗП, като бъде разгледана възможността за по-ефективно използване
на съществуващите подходи за съвместно регулиране в сектора – Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, както
и разработване на интегриран подход за
***
На този фон следва да се отбележи, че прилагането на алтернативни подходи
за регулиране в България се основава на ad hoc практики в определени области, без да е
налице ясна концептуална рамка за реда и условията за тяхното прилагане. Досегашните
практики нямат системен характер, не осигуряват в необходимата степен обществения
интерес и не са съобразени с тенденциите, насърчаващи по-голяма обществена
отговорност и ангажираност на икономическите субекти и техните организации с целите
на обществото. Използването на понятието "съсловни" при определянето на някои от
публичноправните организации, създадени със закон, само по себе си поставя въпроси,
свързани със същността и характеристиките на съвременната държава и организацията
на обществото. В исторически план модерната държава се появява именно като
отрицание на "съсловното общество", прогласявайки принципите за икономическа
свобода и поставяйки началото на правната уредба, свързана със защитата на
конкуренцията. Налагането на "съсловно" регулиране за сметка на институционалното
крие множество рискове, свързани както с демократичните основи на обществото, така
и с принципите за свободната стопанска инициатива.
Освен цитираните примери, свързани с възлагане на публични функции на
нарочно създадени "корпорации на публичното право" или на частноправни субекти, не
са налице национални практики, свързани с прилагане на подходи, определяни като
съвместно регулиране. Системен дефицит е и липсата на утвърдено (доктринално)
разбиране на различните форми на "меко право" (soft law) – препоръки, насоки и др. чрез
които публичните власти могат без класическите инструменти на държавна принуда да
насърчават поведение или практики, съобразно определени цели на политиката. 43

43

Soft law и съвременното право, С:, Сиби, 2017

31

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

2.3. Алтернативно регулиране в българското законодателство
Прегледът на регулаторните подходи, свързани с възлагане (прехвърляне) на
публични функции на правни субекти, които не са част от административната система
и/или за съвместно регулиране, или саморегулиране, включва повече от 70 първични
нормативни акта. Идентифицирани са 28 закона и един подзаконов акт, които определят
65 регулаторни практики, които могат да бъдат определени като алтернативни на
традиционното регулиране.
Графика 4. Разпределение на изследваните регулаторни практики по икономически сектори (области)
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Предметът на тези регулаторни практики включва, както извършването на
определени икономически дейности, така и признаването и/или упражняването на
конкретна професия.
Разгледаните практики за алтернативно регулиране са групирани според вида
на регулацията и нейните характеристики. Видът на регулацията е определен според
наличието/липсата на възлагане на публични регулаторни функции на правни субекти,
които не са част от административната система. Възлагането на публични регулаторни
функции не представлява форма на съвместно регулиране и/или саморегулиране, а по
същество е законова регулация.
Графика 5. Видове практики за алтернативно регулиране
законова регулация – признаване на
организации на икономически оператори
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Според организационна форма за реализация на съответна регулация са
установени три типа организации:
→

публичноправни организации (корпорации), най-често създадени със
съответния закон;

→

публичноправни организации (корпорации), за които е предвидено да бъдат
регистрирани по общия ред на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел;
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→

частноправни организации, регистрирани по общия ред на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, на които пряко чрез назоваване в
закона или чрез рамково определяне на организационни и/или юридически
изисквания, при чието изпълнение определени организации може да бъдат
признати от страна на държавата.

Регламентираните в нормативната уредба алтернативни регулаторни
практики предвиждат тяхното прилагане да се осъществява както от конкретни
организации, така и от типове организации, които при изпълнение на определените
изисквания могат да прилагат съответната уредба. Част разгледаните практики
предвиждат създаване и/или регламентиране на конкретни организации, учредени от
публичното право, на които е възложено изпълнението на определени публични
регулаторни функции. Установени са и практики, при които пряко със закон публични
регулаторни функции са възложени на конкретна частноправна организация. Друг
използван подход за възлагане на публични функции е определяне на изисквания, при
чието изпълнение определени организации могат да получат право да упражняват тези
публични функции.
Графика 6. Видове организации, според начина на регламентиране на тяхната роля в съответните
алтернативни регулаторни практики
законова регулация – създаване/регламентиране на
организация и възлагане на публични функции
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Графика 7. Видове организации, според техния статут и съответните алтернативни регулаторни
практики
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В случаите, когато в нормативната уредба предвижда прилагане на
саморегулаторни инструменти се наблюдават два подхода – рамково определяне на
изискванията към тези инструменти и/или към съответните организации, както и пряко
законово признаване на съществуващи саморегулаторни инструменти на конкретни
организации.
Направеното проучване на дейността на нормативно регламентираните
камари/организации, на които са възложени публични функции и/или такива, които
прилагат механизми за саморегулиране, и/или за съвместно регулиране във връзка с
упражняването на професия, и/или извършването на дейност в определени
икономически сектори, обхваща всички конкретно определени в нормативната уредба
организации. Разгледано е приложението на нормативната уредба, предвиждаща
възлагане на публични функции или прилагане на саморегулаторни инструменти от
типовете организации, доколкото такива практики са реално осъществени.
В допълнение са изследвани и възможностите за прилагане на алтернативни
регулаторни подходи по отношение на икономическите дейности от 6 икономически
сектора, съгласно КИД-2008. Направен е преглед на основните специфични нормативни
актове, регламентиращи осъществяването на съответните икономически дейности, и
съществуващите за тях регулаторни режими, администрирани от съответните държавни
органи.
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При анализа на нормите, регламентиращи възлагане (прехвърляне) на
публични функции на правни субекти, които не са част от административната система,
както и прилагането на механизми за съвместно регулиране и/или за саморегулиране е
разгледана практиката на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която
съгласно чл. 27 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) 44 изготвя секторни анализи
на конкурентната среда. През последните 15 години КЗК е изготвила секторни анализи
на конкурентната среда за голяма част от изследваните практики. Почти за всички случаи
на възлагане (прехвърляне) на публични функции на правни субекти, които не са част от
административната система, са установени определени проблеми, свързани с рискове за
конкуренцията.
2.3.1.

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

Основна част от установените практики (45) представляват законови
регулации, свързани с възлагане на публични регулаторни функции на правни субекти,
които не са част от административната система, като преобладаваща част от тях са
тези, при които със закон са създадени или е регламентирана дейността на
23 публичноправни организации, на които е възложено администриране на съответните
регулации. Практиките за възлагане на публични регулаторни функции на частноправни
субекти – нестопански организации по смисъла на ЗЮЛНЦ са 22, от които 10 практики
за възлагане на публични функции на конкретна организация. В останалите случаи (12)
е регламентирана възможност за възлагане на публични функции на организации, които
следва да отговарят на определени изисквания, в т.ч. признаване на представителност
(5).
Според устойчивата практика на Конституционния съд на Република
България (КС) възлагането на публични функции на правни субекти, които не са част от
административната система, е допустим правен способ. При анализа е установено, че при
възлагане (прехвърляне) на публични функции на правни субекти, които не са част от
административната система, се прилагат различи правни техники, конкретни за
съответния правен акт.

44

обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г., последни промени бр. 28 от 2019 г.
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Възлагането на публични регулаторни функции най-общо, е свързано със:
→

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

→

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

→

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

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

създаване със закон на нови публичноправни субекти (корпорации на
публичното право), на които се възлага изпълнението на определени
публични функции, свързани с регулиране на икономически дейности
и/или професии;

→

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

По отношение на първия подход – възлагането на публични функции на
специално създадени публичноправни организации, КС посочва: "Образуването на
различни корпорации с публичноправни елементи е въпрос на законодателна
целесъобразност, така че не е обусловен от изрична конституционна разпоредба. По
самото си естество Конституцията не може да изчерпи и не трябва да изчерпи
допустимите организационни форми. Когато тя обаче урежда адвокатурата, тя изразява
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ясно волята си за съобразност с Конституцията на организации като нея." 45 КС определя
този тип организации като "корпорации на публичното право със задължително
членуване в тях …" и подчертава следната тяхна специфика, а именно: "те се създават с
нормативен акт, а не чрез доброволно съгласие на членуващите в тях.".
Вторият регулаторен подход – възлагане или допускане на възлагането на
публични функции на частноправни субекти – нестопански организации по смисъла на
ЗЮЛНЦ, също е разглеждан от КС. Съгласно тълкувателно Решение № 10 от 6.10.1994
г. на КС на РБ 46 е "Възможно е възлагане на изпълнението на определени държавни
функции на сдружения на граждани. Това може да стане само със закон при спазване на
принципа за доброволност." В своето решение КС не определя начините и формите за
прилагане на принципа за доброволност, освен че посочва необходимостта "да е налице
демократично взето решение от върховния представителен орган на сдружението
(обикновено общото му събрание) за поемане на възлаганите държавни функции".
Посочените два правни подхода за възлагане на публични функции на правни
субекти, които не са част от административната система, имат съществени разлики,
включително по отношение на съответствието на първия подход с духа и нормите на
Конституцията и по-конкретно разпоредбите на чл. 12, ал. 1, чл. 44, ал. 1 и чл. 49 от нея.
Използването на понятието "съсловни" при определянето на някои от публичноправните
организации, създадени със закон, само по себе си поставя въпроси, свързани със
същността и характеристиките на съвременната държава и организацията на обществото.
Прегледът на прилаганите алтернативни регулаторни подходи – за възлагане
на публични регулаторни функции на правни субекти, които не са част от
административната система, показва, че липсват общоприета концептуална правна
рамка за описание на тези подходи. Липсват и устойчиви правни дефиниции, както на
самите понятия, така и на прилаганите подходи.
Най-общо констатираните проблеми могат да бъдат обобщени в три групи:
→

правно-институционални проблеми;

→

организационно-функционални проблеми;

→

рискове за пазарната среда и конкуренцията.

45

Решение № 29 от 11.11.1998 г. на КС на РБ по конституционно дело № 28 от 1998 г., обн., ДВ, бр.135 от 1998 г.

46

Конституционно дело № 4 от 1994 г., обн. ДВ, бр. 87 от 1994 г.
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Правно-институционалните проблеми са свързани със следните дефицити:
→

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

→

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

→

необосновано регламентиране на задължения за задължително членство
на определени категории лица в публичноправните организации,
създадени със закон, на които са възложени публични регулаторни
функции;

→

липсата на официален контрол от страна на държавата по отношение на
публичноправните организации, създадени със закон, 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;

→

липсващи или неясни механизми за взаимодействие между държавните
институции и 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 тази практика не отразяват по безспорен начин как е спазено
изискването на КС, "да е налице демократично взето решение от върховния
представителен орган на сдружението (обикновено общото му събрание) за поемане на
възлаганите държавни функции".
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Установените организационно-функционални проблеми включват:
→

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.

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.

Независимо от възможните юридически или други аргументи в подкрепа на
създаването на съсловни организации със задължително (принудително) членство по
същество това е подход, прилаган в предходни етапи от общественото развитие и не
може да бъде разглеждан като съответстващ на принципите за демократично устройство
на държавата и обществото, тъй като a priori изключва конституционно установения
плурализъм и свободата на сдружаване. Още повече, че съвременните регулаторни
практики показват, че постигането на определените цели може да бъде осигурено поефективно и в съответствие със съвременните ценности чрез други правни подходи.
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2.3.2.

Саморегулиране и съвместно регулиране на икономически
дейности – общ преглед

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

ясно определени цели на политиката в съответната област;

→

критерии за признаване на организациите прилагащи алтернативни
регулаторни подходи;

→

критерии за признаване на съответните саморегулаторни инструменти;

→

механизъм за мониторинг и оценка на прилагането на признати
саморегулаторни инструменти.

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

Нормативни практики за прилагане на съвместно регулиране

Саморегулаторни
инструменти

Закон

Организации

Брой

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

организации на
производители

38

асоциации на
организации на
производители

няма

междубраншови
организации

няма

Закон за горите
(ЗГ)

горски сдружения

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

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

организации в бранш
"Горско стопанство"

8

организации в бранш
"Дървопреработваща

няма

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

Право
на ЕС
ДА
ДА

сектор A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО,
раздел 01 Растениевъдство,
животновъдство и лов; спомагателни
дейности, групи с код
от 01.1 до 01.6

ДА

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

НЕ

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

НЕ

НЕ
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Закон

Организации

Саморегулаторни
инструменти

Брой

Право
на ЕС

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

и мебелна
промишленост"

национални
браншови
организации

Закон за
рибарството и
аквакултурите
(ЗРА)

Икономически сектор

няма

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

1

асоциации на
организации на
производители на
продукти от риболов

няма

не са предвидени

НЕ

сектор A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО,
раздел 02 Горско стопанство – всички
групи и класове икономически дейности
сектор С ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ,
раздел 16 Производство на дървен
материал и изделия от дървен материал
и корк, без мебели; производство на
изделия от слама и материали за
плетене;
раздел 31 Производство на мебели

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

ДА

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

Организации

Брой

Саморегулаторни
инструменти

Право
на ЕС

Икономически сектор

и/или на продукти от
аквакултури
междубраншови
организации в сектор
Рибарство
Закон за храните
(ЗХ)

браншови
организации на
производителите на
храни

няма

н/и

ДА

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

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

Брой

Право
на ЕС

Закон

Организации

Закон за радиото и
телевизията (ЗРТ)

фондация
"Национален съвет за
журналистическа
етика"

1

Етичен кодекс на българските
медии

ДА

Сдружение
"Национален съвет за
саморегулация"

1

Национални етични правила
за реклама и търговска
комуникация в Република
България

ДА

46

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

Брой

Право
на ЕС

Закон

Организации

Закон за
физическото
възпитание и
спорта (ЗФВС)

Български
олимпийски комитет

1

не са предвидени

НЕ

Националната
паралимпийска
организация

1

не са предвидени

НЕ

Национална
организация за
спортнотуристическа
дейност

1

4-годишна програма за
развитие на спортнотуристическата дейност

НЕ

Националната
организация за
университетски
спорт

1

правила за практикуване и
развитие на видовете спорт на
национално ниво

НЕ

спортни клубове

1 921

не са предвидени

НЕ

спортни клубове на
висши училища

н/и

не са предвидени

НЕ

спортни федерации

71

правила за практикуване и
развитие на видовете спорт на
национално ниво

НЕ

туристически
дружества

н/и

не са предвидени

НЕ

обединени спортни
клубове

н/и

не са предвидени

НЕ
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Икономически сектор
сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
раздел 93 Спортни и други дейности,
свързани с развлечения и отдих
група 93.1 Дейности в областта на
спорта
клас 93.11 Експлоатация на спортни
обекти и съоръжения
клас 93.12 Дейност на спортни клубове
клас 93.19 Други дейности в областта
на спорта
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Прегледът на прилаганите алтернативни регулаторни подходи, свързани със
съвместно регулиране и саморегулиране показва, че тези практики имат ограничено
приложение и най-често са проекция на модели, предвидени в правото на Европейския
съюз и имат твърде ограничено приложение. Част от регламентираните възможности за
съвместно регулиране по ЗПООПЗПЕС и по ЗРА нямат практическо изражение –
например към момента в България няма признати асоциации на организации на
производители и междубраншови организации на земеделски продукти, съответно на
асоциации на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти
от аквакултури и междубраншови организации на производители, търговци и/или
преработватели на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури.
Основните проблеми, свързани с прилагането на регулаторни подходи,
основани на съвместно регулиране и саморегулиране се състоят в липсата на ясна
концептуална основа и съответните 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. Съществуващите нормативни практики са свързани с
прилагане на два подхода – директно (безусловно) признаване на конкретни
саморегулаторни инструменти – ЗРТ, или определяне на процедура за признаване на
организации, които прилагат такива инструменти (ЗПООПЗПЕС, ЗРА и др.). Първият
подход по-скоро наподобява възлагането на публични функции и не е свързан с
конкретни контролни механизми от страна на държавата. Докато вторият подход
предвижда конкретна процедура, изисквания за признаване и съответните контролни
механизми.
Съвременните тенденции в прилагането на регулаторни подходи, основани на
съвместно регулиране и саморегулиране са базирани на ясни процедури за признаване
на организации, конкретните саморегулаторни инструменти, както и съответните
контролни механизми. Във всеки случай, държавата запазва правото си при установена
необходимост да оттегли признаването на определени организации и/или прилагани
саморегулаторни инструменти. В българския контекст, прилагането на тези
алтернативни регулаторни подходи следва да бъде осигурено с ясна правна и процедурна
рамка, която включва цялостния жизнен цикъл за планиране и прилагане на регулаторни
подходи, основани на съвместно регулиране и саморегулиране.
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2.3.3.

Възможности за прилагане на алтернативни регулаторни
подходи в шест икономически сектора

В рамките на проучванията са изследвани и възможностите за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи по отношение на икономическите дейности от
6 икономически сектора, съгласно КИД-2008. Направен е преглед на основните
специфични нормативни актове, регламентиращи осъществяването на съответните
икономически дейности и съществуващите за тях регулаторни режими, администрирани
от съответните държавни органи.
Таблица 3.

Обхват на изследваните икономически сектори

Сектор

ХХ Раздел

ХХ.Х Група

A Селско, горско и
рибно стопанство

01 Растениевъдство,
животновъдство и лов;
спомагателни дейности

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

F Строителство

41 Строителство на сгради

41.1 Дейности по реализиране на
инвестиционни проекти за сгради
41.2 Строителство на жилищни и
нежилищни сгради
42.1 Строителство на пътища, вкл.
релсови

42 Строителство на
съоръжения

42.2 Строителство на преносни и
разпределителни проводи и мрежи
42.9 Строителство на други
съоръжения
43 Специализирани
строителни дейности

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

ХХ Раздел

ХХ.Х Група

I Хотелиерство и
ресторантьорство

55 Хотелиерство

55.1 Хотели и подобни места за
настаняване
55.2 Туристическо и друго
краткосрочно настаняване
55.3 Къмпинги и терени за каравани и
къмпинг-автомобили
55.9 Други места за настаняване
56.1 Дейност на ресторанти и
заведения за бързо обслужване

56 Ресторантьорство

56.2 Приготвяне и доставяне на храна
56.3 Дейност на питейни заведения
L Операции с
недвижими имоти

68 Операции с недвижими
имоти

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

M Професионални
дейности и научни
изследвания

71 Архитектурни и
инженерни дейности;
технически изпитвания и
анализи

71.1 Архитектурни и инженерни
дейности

72 Научноизследователска
и развойна дейност

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

N Административни
и спомагателни
дейности

74 Други професионални
дейности

74.3 Преводаческа дейност

82 Административни офис
дейности и друго
спомагателно обслужване
на стопанската дейност

82.1 Административни и спомагателни
офис дейности (82.19 Размножаване,
изготвяне на документи и други
специализирани помощни офис
дейности)
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В рамките на проучването са обхванати 6 икономически сектора, включващи
11 раздела, съответно 31 групи или общо 77 класове икономически дейности.
Икономическите показатели на изследваните икономически дейности са както следва:
Таблица 4.

Икономическите показатели на изследваните икономически дейности, 2016

Сектор

Селско стопанство –
Растениевъдство,
животновъдство и лов;
спомагателни дейности

предприятия/
ферми
брой

заети в
предприятията
брой

оборот на
предприятията
млн. лв.

202 720

248 020 47

7 893 48

3 405 49

89 392

386 303

21 906

7 340

26.6%

17.7%

9.3%

15.1%

Нефинансови
предприятия
дял от всички

добавена
стойност
млн. лв.

Показателите за нефинансовите предприятия са представени на графиките подолу за всеки от изследваните сектори.
Графика 8. Брой на предприятията от изследваните икономически дейности, по раздели като дял от
броя на всички нефинансови предприятия, 2016

[41] Строителство на сгради, 2.2%
[42] Строителство на съоръжения, 0.6%
[43] Специализирани строителни дейности, 3.0%
[55] Хотелиерство, 1.4%

другите
икономически
дейности,
73.4%

[56] Ресторантьорство, 6.6%

ОБЩО,
26.6%

[68] Операции с недвижими имоти, 6.5%

[71] Архитектурни и инженерни дейности, 2.7%
[72] Научноизследователска и развойна дейност, 0.1%

[74] Други професионални дейности, 2.8%
[82] Административни офис дейности, 0.7%

47

измерени чрез годишна работна единица (ГРЕ)

48

Стандартизирана продукция (output)

49

по базови цени
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Графика 9. Брой на заетите в предприятията от изследваните икономически дейности, по раздели
като дял от общия брои на заетите във всички нефинансови предприятия, 2016

[41] Строителство на сгради, 2.9%
[42] Строителство на съоръжения, 1.9%
[43] Специализирани строителни дейности, 2.4%
другите
икономически
дейности, 80.3%

[55] Хотелиерство, 2.2%

ОБЩО,
19.7%

[56] Ресторантьорство, 5.1%

[68] Операции с недвижими имоти, 1.9%
[71] Архитектурни и инженерни дейности, 1.1%

[72] Научноизследователска и развойна дейност, 0.2%

[74] Други професионални дейности, 1.0%
[82] Административни офис дейности, 0.9%

Графика 10. Добавена стойност на предприятията от изследваните икономически дейности, по
раздели като дял от добавената стойност на всички нефинансови предприятия, 2016

[41] Строителство на сгради, 2.1%
[42] Строителство на съоръжения, 1.8%
[43] Специализирани строителни дейности, 1.7%
другите
икономически
дейности,
84.9%

[55] Хотелиерство, 1.8%

ОБЩО,
15.1%

[56] Ресторантьорство, 1.5%
[68] Операции с недвижими имоти, 2.6%
[71] Архитектурни и инженерни дейности, 1.2%
[72] Научноизследователска и развойна дейност, 0.4%

[74] Други професионални дейности, 1.2%
[82] Административни офис дейности, 0.9%
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Графика 11. Оборот на предприятията от изследваните икономически дейности, по раздели като дял
от оборота на всички нефинансови предприятия, 2016

[41] Строителство на сгради, 1.8%

[42] Строителство на съоръжения, 1.8%
другите
икономически
дейности,
90.7%

[43] Специализирани строителни дейности, 1.3%

ОБЩО,
9.3%

[55] Хотелиерство, 0.8%
[56] Ресторантьорство, 1.1%
[68] Операции с недвижими имоти, 1.1%
[71] Архитектурни и инженерни дейности, 0.6%

[72] Научноизследователска и развойна дейност, 0.1%

[74] Други професионални дейности, 0.5%
[82] Административни офис дейности, 0.3%

Извършването на дейност в изследваните икономически сектори е предвижда
широк спектър регулаторни изисквания, свързани както със самата икономическа
дейност, така и правата за упражняване на определени професии.
Сектор A Селско, горско и рибно стопанство
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.
Развитието на тези две форми 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.
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Сектор F Строителство
Характеристиките на сектор F Строителство 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.
Сектор I Хотелиерство и ресторантьорство
Въз основа на направените проучвания може да се приеме, че процесът на
облекчаване на административната тежест в сектор I Хотелиерство и ресторантьорство
следва да бъде постепенен и включващ 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 процеса на категоризация, 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.
Сектор L Операции с недвижими имоти
Условията в сектор L Операции с недвижими имоти са подходящи за
развитие и утвърждаване на ефективни саморегулаторни инструменти, но и
организационно консолидиране на икономическите оператори, с оглед осигуряване на
по-високо ниво на представителност. В този процес ролята на държавата може да бъде
насочваща и подкрепяща без непременно да е свързана с определена нормативна намеса.
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Сектор M Професионални дейности и научни изследвания
При анализа на нормативната уредба за сектор M Професионални дейности и
научни изследвания, раздел [71] Архитектурни и инженерни дейности; технически
изпитвания и анализи, 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. Утвърждаването на камарите като ефективни обществени
организации, които поддържат високи етични и професионални стандарти, утвърждават
и разпространяват добри практики в съответствие с интересите на обществото.
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 50, Европейски етичен кодекс за
почтеност на научните изследвания 51 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.

50
51

The European Charter & Code for Researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter
European Code of Conduct for Research Integrity,
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Преводачески дейности [74.30]
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 други
книжа.
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.
Сектор N, раздел 82 Административни офис дейности и друго
спомагателно обслужване на стопанската дейност
По отношение на икономическите дейности в сектор N, раздел 82
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската
дейност е установено, че 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 52. Този подход не е свързан с нормативни промени.

52

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

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА КОНЦЕПЦИЯТА

Концепцията 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. 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 КИД-2008.

1.

ЦЕЛИ

Общата цел на Концепцията е подобряване на регулаторната среда чрез
намаляване на административната тежест за икономическите оператори и
повишаване на тяхната обществена ангажираност.
Постигането на общата цел на Концепцията включва изпълнението на
следните конкретни цели:
→

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

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

→

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

→

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

57

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

→

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.

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.

2.

ПРИНЦИПИ

Политиката за по-добро регулиране се базира на ефективното прилагане на
принципите за пропорционалност и субсидиарност при разработването и прилагането на
регулаторните изисквания.
В контекста на регулаторната политика, принципът за пропорционалност
означава, че ограниченията за свободното осъществяване на стопанската дейност не
трябва да създават тежести, които надхвърлят ползите от постигането на обявената цел
на регулацията. Принципът на пропорционалност е един от общите принципи на правото
на Съюза. От съдебната практика 53 следва, че националните мерки, които е възможно да
възпрепятстват или да направят по-непривлекателно упражняването на основните
свободи, гарантирани от Договорите на ЕС, следва да изпълняват четири условия, а
именно те следва: да бъдат прилагани по недискриминационен начин, да бъдат
обосновани от цели от обществен интерес, да бъдат подходящи за постигане на
преследваната с тях цел и да не надхвърлят необходимото за постигането ѝ. Това

53

Решение на Съда от 30 ноември 1995 г., Gebhard, C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411, т. 37.
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означава, че всяка финансова или административна тежест за икономическите
оператори, но и за публичните институции, трябва да бъде сведена до минимум и да бъде
съизмерима с набелязаните цели, които трябва да бъдат постигнати. Принципът за
пропорционалност е пряко приложим и по отношение на оценката на възможностите и
ефекта от прилагането на алтернативни регулаторни подходи.
Принципът на субсидиарността (съгласно указанията на ЕК) се отнася до
определянето на управленското равнище, което е най-подходящо за изготвяне и
изпълнение на политиките, по-широката интерпретация на този принцип включва и
възможността за възлагане на публични регулаторни функции на правни субекти, които
не са част от административната система, както и признаване на съществуващи или
бъдещи саморегулаторни практики и инструменти.
При прилагане на подходи, основани на саморегулиране или съвместно
регулиране е препоръчително прилагането на Принципите за по-добро саморегулиране и
съвместно регулиране 54 на Европейската комисия. Тези принципи са структурирани
според двата основани етапа – планиране и прилагане на тези алтернативни регулаторни
подходи.
При планирането на процеса на въвеждане на подходи, основани на
саморегулиране или съвместно регулиране, трябва да се имат предвид следните
принципи:
→

яснота на целите – наличие на конкретно определени и измерими цели,
както и на индикатори за оценка на постигнатия ефект;

→

правно съответствие – действията трябва да бъдат планирани в
съответствие с приложимото право и основните права, гарантирани от
правото на ЕС и националното право;

→

участниците – да бъдат представени
потенциалните заинтересовани страни;

→

откритост – планираните действия трябва да бъдат организирани по
отворен и включващ начин за всички заинтересовани страни;

54

максимално

широко

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

добросъвестност – различните способности на участниците следва да
бъдат отчитани, планираните дейности трябва да бъдат съгласувани с
преследваните цели, а самите участници трябва да реално да се стремят
към постигане на успех.

Процесът на прилагането на практика на подходи, основани на
саморегулиране или съвместно регулиране, трябва да съответства на следните
положения:
→

постоянно подобрение – окуражаващ старт с непрекъсната отчетност и
следване на процеса "учене чрез действие" ("learning by doing") с
постоянна комуникация и взаимодействие между участниците;

→

мониторинг – осъществява се по начин, който е достатъчно отворен и
независим, ползващ се с респект от всички заинтересовани страни;

→

оценяване – този етап трябва да позволява участниците да установят до
каква степен действието може да бъде завършено, подобрено или
променено;

→

разрешаване на спорове – да се гарантира, че споровете получават
адекватно и навременно внимание; случаите на неспазване на
стандартите и правилата трябва да получават адекватна санкция;

→

финансиране – участниците трябва да осигурят съответните ресурси, за
да се изпълнят поетите ангажименти като участието на граждански
организации може да е подкрепено от различни публични донори/
фондове или други форми на финансиране.

Прилагането на тези принципи следва да гарантира, че политическите цели се
осъществят ефективно въз основа на обективни данни, с оглед на основните права,
икономическите и социалните ценности на обществото, без да се ограничават
екологичните права или правата на потребителите, или социалните стандарти.
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
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секторни правила, което спестява и значителни публични ресурси на
правоприлагащите 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 по-широката 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.
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Предизвикателствата и ограниченията зависят най-вече от ефективността
на мониторинга и санкциите, както и от условията на пълна съвместимост с всички
действащи правни норми и от необходимостта от подходяща законодателна рамка в
области като здравеопазване, безопасност и услуги от общ интерес. 55
Съществени предизвикателства са свързани с това да се гарантира, че
саморегулаторните инструменти, съдържат не просто абстрактно звучащи стандарти и
принципи на професионалната етика, а че приетите правила са конкретни, адресират
поставените цели, прилагат се последователно, а ефективността на приложението е обект
на наблюдение, въз основа на което се осигурява обратна връзка за всички участващи
страни. От особена важност е да има разработени механизми за извършване на
независими проверки на прилагането им от задължените субекти, както и да се налагат
ефективно санкции, в случай на неизпълнение. Липсата на такива процедури може да
постави в риск избрания подход за саморегулиране и съвместно регулиране, както и да
се превърне в основание за приемане на императивна юридическа регулация. 56
Прилаганите санкции могат да имат различна форма: от изключване от
съответните професионални организации до публично оповестяване на негативна
информация за съответния субект ("name and shame").
При прилагането на тези методите на съвместно регулиране и/или
саморегулиране трябва да се обръща сериозно внимание за съответствие с действащи
юридически норми и принципи – да не се допуска дискриминация, нарушаване на
правилата на конкуренцията и др.

Информационен доклад INT/204 от 24.1.2005 г. относно "Състоянието на съвместното регулиране и саморегулирането в единния
пазар".

55

56

European Self- and Co-regulation, EESC, 2012
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3.

ОБХВАТ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ РЕГУЛАТОРНИ ПОДХОДИ

Динамичното увеличаване на знанията и достъпа до тях в съвременния свят
определят процесите на фундаментална трансформация на икономиката, начините и
технологиите за производство, организацията, работата, потреблението и живота. Тези
процеси са свързани с възникване, не само на нови продукти и услуги, но и на нови
индустрии и нови професии и са свързани с разширяване на разбиранията за
предприемачество и икономическа дейност, които са базирани на иновации и
творчество, включително нови форми на организация, нови технологии и др.,
включително икономиката на споделянето, която предполага ефективно съвместно
оползотворяване на ресурси, продукти или услуги.
От друга страна тези трансформации предизвикват все по-често възникващи
глобални кризи, изискващи бързи и нетрадиционни реакции от правителствата и
обществата.
В този контекст моделите на съществуващите традиционни регулации са
поставени на изпитание и повдигат по нов начин въпросите за гарантиране на
установените основни права, включително правата на потребителите. Тези
предизвикателства изискват адаптиране на регулаторната политика, включително пошироко използване и прилагане на алтернативни регулаторни подходи, осигуряващи поефективна и адекватна реакция на променящата се икономическа и обществена среда.
Обхватът на концепцията включва процесите на планиране, въвеждане и
прилагане на следните алтернативни регулаторни подходи:
→

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

→

регламентиране на механизми за съвместно регулиране;

→

насърчаване на прилагането на саморегулаторни инструменти от страна
на икономически субекти.
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За целите на концепцията са приети следните дефиниции:
Възлагане (прехвърляне) на публични регулаторни функции на правни субекти,
които не са част от административната система – законодателен подход за делегиране
на регулаторни правомощия, който може да се реализира чрез две основни форми:
 създаване на специални публичноправни организации (корпорации), най-често
организирани на професионален принцип; или


възлагане определени регулаторни функции на частноправни организации:
–

чрез пряко назоваване в закона; или

–
чрез рамково определяне на организационни и/или юридически и/или
други изисквания, при чието изпълнение определени организации могат да бъдат
признати от страна на държавата.
Съвместно регулиране – механизъм, при който постигането на определени цели на
политиката чрез законодателен акт е възложено на организация или организации на
икономически оператори, социални партньори, професионални сдружения или
неправителствени организации.
Правните инструменти за прилагане на този механизъм могат да бъдат – конкретни
нормативни разпоредби, препоръки, споразумения и др., които могат да включват и
изисквания за признаване на съответните организации.
Инструментите за постигане на определените цели на политиката включват
кодекси за добра практика, етични кодекси, споразумения, стандарти и др.п.
Саморегулиране – доброволна инициатива на икономически оператори, социални
партньори, професионални сдружения или неправителствени организации, при която те
приемат помежду си и за тях самите общи правила, кодекси за добра практика, етични
кодекси, стандарти, споразумения и др.п.
Инициативата за саморегулиране може да бъде спонтанна или препоръчана от
съответна институция.
Поради своите специфични характеристики практиките за саморегулиране не
следват от нормативната уредба и нямат законодателен израз.
Отговорност на публичните власти в рамките на тяхната компетентност е да
анализират съществуващи практики по саморегулиране с цел установяване на тяхното
съответствие с действащата нормативна уредба, включително законодателството за
защита на конкуренцията.
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IV.

ПРИЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕГУЛАТОРНИ
ПОДХОДИ

1.

ОБЩА РАМКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕГУЛАТОРНИ
ПОДХОДИ

Общият подход за изпълнение на концепцията 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.
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 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).
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

65

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

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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2.

ВЪЗЛАГАНЕ (ПРЕХВЪРЛЯНЕ) НА ПУБЛИЧНИ РЕГУЛАТОРНИ

ФУНКЦИИ

Съществуващата юридическа практика, свързана с прилагането на
алтернативни регулаторни подходи – възлагане на публични регулаторни функции на
правни субекти, които не са част от административната система, и съвместното
регулиране не е хармонизирана – липсва единен подход за регламентиране на
предпоставките и начините за прилагане на тези механизми.
Усъвършенстването на съществуващите практики за прилагането на
алтернативни регулаторни подходи и разширяването на възможностите за тяхното
прилагане е свързано със:
→

общо
нормативно
регламентиране
на
възможностите
за
прилагане/използване на алтернативни подходи за регулиране на
икономически дейности;

→

определяне на правен модел за прилагане/използване на алтернативни
подходи за регулиране;

→

юридическо признаване на организации, които прилагат подходи за
саморегулиране и/или с които се реализира съвместно регулиране;

→

взаимодействие между съответните органи (на изпълнителната власт) и
признати организации;

→

преглед на прилагането, контрол и санкции;

→

публичност на дейностите, свързани с прилагане на алтернативни
регулаторни подходи.

По същество в нормативната уредба липсва родово определяне на
възможностите за възлагане на определени държавни функции за прилагане от
"непублични" субекти.
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3.

СЪВМЕСТНО РЕГУЛИРАНЕ

Съвместното регулиране е механизмът, чрез който с нормативен
(законодателен) акт се възлага постигането на определени цели на политиката в
конкретна област, на страни, признати в областта (като икономически оператори,
социални партньори, неправителствени организации или сдружения). Този механизъм
може да бъде използван въз основа на критерии, определени в съответния акт, така че да
може законодателството да бъде адаптирано към съответните проблеми и сектори, да се
намали законодателната тежест чрез концентриране върху основни аспекти и да се
използва опитът на засегнатите страни.
Съвместното регулиране е правен механизъм, който осигурява най-малко
"правна връзка" между законодателството и съществуващи или бъдещи механизми за
саморегулиране. При този механизъм чрез законодателен акт постигането на определени
цели на политиката, се възлага на признати в областта (частноправни) организации (като
икономически оператори, социални партньори, нестопански организации и др.).
Признаването на саморегулаторни инструменти, което по същество също
представлява съвместно регулиране може да се осъществява пряко (чрез признаване на
съществуващ саморегулаторен инструмент), да подлежи на съгласуване или
утвърждаване от страна на компетентен публичен орган (в системата на изпълнителната
власт). Регламентирането на съвместното регулиране следва да осигурява възможността
за намеса на държавата в случай, че определените цели не са постигнати.
Обхватът на съвместното регулиране може да включва разнообразни сфери
на обществените отношения – както практики, свързани с упражняване на определена
професия, така и практики, свързани с извършването на определена икономическа
дейност.
Препоръчително е законовата уредба да включва най-малко:
→

ясно определени цели на политиката в съответната област;

→

критерии за признаване на организациите, прилагащи алтернативни
регулаторни подходи;

→

критерии за признаване на съответните саморегулаторни инструменти;

→

механизъм за мониторинг и оценка на прилагането на признатите
саморегулаторни инструменти.
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Всяка мярка за съвместно саморегулиране, следва да съдържа правила,
уреждащи нейното действие. Мерките за саморегулиране могат да предвиждат
допълнителни правила към определените в насоките и да доразвиват онези, които се
съдържат в тях.
Инструментите, свързани със съвместното регулиране включват
разработване и прилагане на кодекси за добра практика, етични кодекси, споразумения,
стандарти, ангажименти за информиране на потребителите и др. п., чието приемане и
прилагане е доброволно, но подлежи на признаване от страна на компетентен орган,
както и на периодична оценка за съответствие с определените цели, включително с
правилата на конкуренцията.
В определени случаи, законът може да предвиди условия и ред за признаване
на организации, прилагащи инициативи, основани на съвместно регулиране.
Признаването и оттеглянето на признаването на организации, прилагащи инициативи,
основани на съвместно регулиране се извършва от компетентния орган, съгласно
определения в закона ред. Препоръчително актовете за признаване и за оттегляне на
признаването на организации, прилагащи инициативи, основани на съвместно
регулиране да бъдат публични.

4.

САМОРЕГУЛИРАНЕ

Саморегулирането, най-общо, се определя като възможност за икономически
оператори, социални партньори, неправителствени организации или сдружения да
приемат помежду си и за тях самите общи насоки за поведение под формата на кодекси
за практики и/или секторни споразумения. Като общо правило този вид доброволна
инициатива не предполага държавните институции да са приели някаква определена
позиция, особено когато такива инициативи са предприети в области, които не са обект
на конкретно нормативно регулиране. В тези случаи, отговорностите на правителството
се свеждат до преглед на практики за саморегулиране с цел да проверка на тяхното
съответствие с общите принципи за свобода на икономическата инициатива и достъп до
пазара.
Съгласно Конституцията на Република България гражданите, вкл.
работниците и служителите, както и икономическите субекти могат да се сдружават
свободно за защита на своите интереси (чл. 12 и 49 от КРБ), включително да приемат
помежду си и за тях самите общи насоки на поведение, например етични кодекси, добри
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практики, секторни споразумения и др. п. В този контекст саморегулирането е
доброволна инициатива на съответните икономически оператори, която не е свързана и
не изисква конкретни законодателни (регулаторни) действия от страна на публичните
власти. Въпреки това отговорност на публичните власти, в рамките на тяхната
компетентност е да анализират съществуващи практики по саморегулиране с цел
установяване на тяхното съответствие с действащата нормативна уредба, включително
законодателството за защита на конкуренцията.
Предметът на саморегулацията се определя от съответните лица и може да се
отнася както за извършване на определена икономическа дейност, упражняване на
професия и др. Практиките показват, че подобни правила и кодексите за поведение се
формулират от сдружения на икономически субекти (браншови организации) по тяхна
собствена инициатива или в отговор на постигането на заявена държавата цел. При
саморегулирането, съответните организации са отговорни единствено за мониторинга и
налагането на съответствие на своите членове. Това прилагане може да бъде осигурено
пряко от самата организация или чрез друг, специално създаден орган или органи.
Предимство на саморегулирането е, че то се подготвя и приема от самите
регулирани субекти и в този смисъл, те има собственост върху регулацията, съответно
по-силен ангажимент за нейното спазване. Тъй като такива схеми се разработват и
администрират от бизнеса, те могат да намалят както административните разходи за
правителството, така и разходите за спазване на изискванията за бизнеса. Приемането на
правила може да бъде по-добре информирано и правилата могат да бъдат съобразени с
конкретни нужди, което означава, че самата регулация е по-добре насочена.
Следва да се има предвид, обаче, че съществуват и рискове, свързани с
въвеждането и прилагането на саморегулаторни механизми. Основните рискове, които
могат да се проявят 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;

→

управлението на подобни схеми също може да бъде по-малко прозрачно
от дейността на правителството.
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Тези рискове могат да бъдат смекчени чрез ефективен дизайн на
саморегулацията, включително 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
такива схеми, например объркване относно статуса и приложимостта на
саморегулаторните инструменти, които могат да бъдат изяснени чрез по-голяма
прозрачност и информиране.
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V.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

1.

КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ (2020 – 2022)

Наименование на мярката

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Мерки за постигане на цел 1:
Определяне на обща рамка за ефективно прилагане на алтернативни регулаторни подходи
Приемане на Стандартите за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи от САР

Прилагане на системен подход за
определяне на алтернативни
регулаторни подходи

Решение на САР

Създаване на експертна работна група,
включваща водещи юристи от държавната
администрация, представители на
академичния сектор и експерти в областта на
регулирането със следните цели:
– теоретично обосноваване на алтернативните
регулаторни подходи в контекста на
националната правна система, включително
легализиране 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;

Установяване на конкретни
модели за прилагане на
алтернативни регулаторни
подходи

Установена ясна
теоретична рамка за
прилагане на
алтернативни
регулаторни подходи
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Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Регламентиране на изискване за оценка на
пропорционалността при регулиране на
професии в съответствие с правилата,
предвидени в Директива 2018/958,
включително и за случаите, в които
регулирането е възложено на организации,
които не са част от администрацията

обща рамка за извършване на
оценки на пропорционалността
преди въвеждането на нови или
изменението на действащи
законови, подзаконови или
административни разпоредби, с
които се ограничава достъпът до
или упражняването на регулирани
професии, включително и за
случаите, в които регулирането е
възложено на организации, които
не са част от администрацията

транспониране на
Директива 2018/958

Създаване на методически инструменти за
разработване и прилагане на
саморегулаторни инструменти – кодекси за
добра практика, етични кодекси,
споразумения, стандарти, ангажименти за
информиране на потребителите и др., чието
приемане и прилагане е доброволно

Формиране на знания за ролята и
значението на саморегулаторните
инструменти за подобряване на
регулаторната среда и
обществената ангажираност на
заинтересованите страни

Методически
инструменти

Наименование на мярката

– определяне на приложими правните
техники за регламентиране на възможностите
за прилагане на алтернативни регулаторни
подходи;
– определяне на рамката на
конституционните ограничения за прилагане
на алтернативни регулаторни подходи.
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Наименование на мярката

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Мерки за постигане на цел 2:
Актуализиране на съществуващи практики за прилагане на алтернативни регулаторни подходи
Организиране на обсъждания с представители
на съществуващите публичноправни
организации (камари, съюзи и др.) за
усъвършенстване на съществуващата
нормативна уредба

Постигане на общо разбиране по
отношение на бъдещото развитие
на съществуващите
публичноправни организации
(камари, съюзи и др.)

Постигане на консенсус
по отношение на
бъдещото развитие на
съществуващите
публичноправни
организации (камари,
съюзи и др.)

Разработване на промени в законите
регламентиращи дейността на
съществуващите публичноправни
организации (камари, съюзи и др.)

Подобряване на правната уредба
и дейността на съществуващите
публичноправни организации
(камари, съюзи и др.)

приети промени в
нормативната уредба

Организиране на обсъждания с представители
частноправни субекти, които осъществяват
публични регулаторни функции за
усъвършенстване на съществуващата
нормативна уредба

Постигане на общо разбиране по
отношение на бъдещото развитие
на съществуващите механизми за
възлагане на публични
регулаторни функции на
частноправни субекти

Постигане на консенсус
по отношение на
бъдещото развитие на
съществуващите
механизми за възлагане
на публични регулаторни
функции на
частноправни субекти

Разработване на промени в законите
регламентиращи възлагане на публични
регулаторни функции на частноправни
субекти

Подобряване на правната уредба,
свързана с възлагане на публични
регулаторни функции на
частноправни субекти

приети промени в
нормативната уредба
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Наименование на мярката

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни
институции

Мерки за постигане на цел 3:
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
Организиране на обсъждания с основните
регулаторни органи за установяване на
възможностите за подобряване на тяхната
дейност чрез въвеждане на гъвкави форми за
алтернативно регулиране

Определяне на рамка за
възможностите за
усъвършенстване на
функционирането на
регулаторните органи чрез
саморегулаторни инструменти

Определена рамка за
възможностите за
усъвършенстване на
функционирането на
регулаторните органи

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

Създаване на капацитет за
обективна оценка ефектите от
прилагането на алтернативни
регулаторни подходи

Инструментариум за
мониторинг прилагането
на алтернативни
регулаторни подходи

Въвеждане на постоянен мониторинг на
регулациите, администрирани от правни
субекти, които не са част от
административната система

Осигуряване на информация за
ефектите от прилагането на
алтернативни регулаторни
подходи

Количествени и
качествени данни за
прилагането на
алтернативни
регулаторни подходи

Засилване на ролята на Комисията за защита
на конкуренцията във връзка с прилагането
на алтернативни регулаторни подходи –
регламентиране на задължения за
съответните органи за прилагане на
препоръки на КЗК

Установяване на механизъм за
контрол при прилагане на
алтернативни регулаторни
подходи

приети промени в
нормативната уредба
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Наименование на мярката

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни
институции

Мерки за постигане на цел 4:
Въвеждане на практики за оценка на възможностите за прилагане на алтернативни регулаторни подходи при
предварителната оценка на въздействието на регулациите
Разработване на инструментариум за оценка
на възможностите за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи при
предварителната оценка на въздействието на
регулациите

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

Апробиран
инструментариум оценка
на възможностите за
прилагане на
алтернативни
регулаторни подходи

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

Оценяване на възможностите за
прилагане на алтернативни
регулаторни подходи при всички
планирани регулации

Брой извършени оценки
за възможностите за
прилагане на
алтернативни
регулаторни подходи

Мерки за постигане на цел 5:
Активно включване на обществото и заинтересованите страни
Създаване на форум за постигане на
консенсус за възможностите за прилагане на
алтернативни регулаторни подходи,
включващ представители на социалните и
икономическите партньори, професионални
организации и др.

Постигане на консенсус за
обхвата и начините за прилагане
на алтернативни регулаторни
подходи
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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

Наименование на мярката

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Текущо обсъждане на инициативи за
прилагане на алтернативни регулаторни
подходи

Прозрачност на процеса,
създаване на условия за
включване на заинтересованите
страни

Брой получени
становища
Брой участници

2.

Отговорни
институции

СРЕДНОСРОЧНИ МЕРКИ (2023 – 2027)

Наименование на мярката

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Мерки за постигане на цел 1:
Определяне на обща рамка за ефективно прилагане на алтернативни регулаторни подходи
Въвеждане на обща рамка на
административното регулиране, включваща:
– актуализация на Закона за ограничаване на
административното регулиране и
административния контрол върху
стопанската дейност (ЗОАРАКСД)
– регламентиране на възможност за създаване
на държавно-обществени органи, както и
принципи за формиране на техния състав –
Закон за администрацията (ЗА)
– съответните промени в
Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
и Закона за нормативните актове (ЗНА)

Устойчиво регламентиране на
възможностите за ефективно
прилагане на алтернативни
регулаторни подходи
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приети промени в
ЗОАРАКСД, ЗА, АПК
и ЗНА

Отговорни
институции

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

Наименование на мярката

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Създаване на методически инструменти за
оценка на капацитета на организации на
бизнеса за участие в механизми за съвместно
регулиране

Установяване на прозрачна
процедура за признаване на
саморегулаторни инструменти

Методически
инструменти

Мерки за постигане на цел 2:
Актуализиране на съществуващи практики за прилагане на алтернативни регулаторни подходи
Подобряване на функционирането на
съществуващи публичноправни организации
(камари, съюзи и др.)

Увеличаване на прозрачността и
отчетността на съществуващи
публичноправни организации
(камари, съюзи и др.)

Публикувани годишни
доклади за
изпълнението на
делегирани публични
функции
Публикувани външни
прегледи на дейността

Текущ мониторинг на ефективността от
изпълнението делегирани на частноправни
субекти публични функции

Оценяване на нивата на ефективност
на изпълнението делегирани на
частноправни субекти публични
функции

Публикувана
информация

Текущ мониторинг на прилагането на
саморегулаторни инструменти

Оценяване на съществуващи
саморегулаторни инструменти и
тяхното въздействие върху
икономическата среда

Публикувана
информация
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Отговорни
институции

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

Наименование на мярката

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни
институции

Мерки за постигане на цел 3:
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
Утвърждаване на аналитичната роля на
Комисията за защита на конкуренцията във
връзка с прилагането на алтернативни
регулаторни подходи

Установяване на механизъм за
контрол при прилагане на
алтернативни регулаторни подходи

Брой секторни
анализи
Брой препоръки
Брой изпълнени
препоръки

Прилагане на гъвкави форми за регулиране
от страна на съществуващи регулаторни
органи

Насърчаване на споделената
отговорност на участниците в
процеса

Брой инициативи
Брой участници
Ефективност на
практиките

Мерки за постигане на цел 4:
Въвеждане на практики за оценка на възможностите за прилагане на алтернативни регулаторни подходи при
предварителната оценка на въздействието на регулациите
Цялостно интегриране на оценка на
възможностите за прилагане на алтернативни
регулаторни подходи в процедурата за
извършване на предварителна оценка на
въздействието на регулациите

Създаден устойчив капацитет за
оценяване на възможностите за
прилагане на алтернативни
регулаторни подходи при всички
планирани регулации
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Брой извършени
оценки за
възможностите за
прилагане на
алтернативни
регулаторни подходи

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

Наименование на мярката

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Осъществяване на постоянен мониторинг на
регулациите, администрирани от правни
субекти, които не са част от
административната система

Осигуряване на информация за
ефектите от прилагането на
алтернативни регулаторни подходи

Количествени и
качествени данни за
прилагането на
алтернативни
регулаторни подходи

Мерки за постигане на цел 5:
Активно включване на обществото и заинтересованите страни
Насърчаване на прилагането на
саморегулаторни инструменти от страна на
икономически субекти

Увеличаване на обществената
отговорност на икономически
субекти

Брой саморегулаторни
инструменти
Ефективност на
регулациите, основани
на саморегулаторни
инструменти

Създаване на (постоянен) форум за
мониторинг на прилагането на алтернативни
регулаторни подходи, включващ
представители на социалните и
икономическите партньори, професионални
организации и др.

Създаване на капацитет за
разширяване на обхвата на
саморегулаторните инструменти,
прилагани от икономическите
субекти и техните организации

Брой проведени
дискусии
Брой получени
становища
Брой участници
Брой саморегулаторни
инструменти
Ефективност на
регулациите, основани
на саморегулаторни
инструменти
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Отговорни
институции

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

Наименование на мярката

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Текущо обсъждане на инициативи за
прилагане на алтернативни регулаторни
подходи

Прозрачност на процеса, създаване
на условия за включване на
заинтересованите страни

Брой получени
становища
Брой участници
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Отговорни
институции

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

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:
СТАНДАРТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕГУЛАТОРНИ ПОДХОДИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2:
ПРАКТИКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕГУЛАТОРНИ ПОДХОДИ НА
ДЪРЖАВИ ОТ ЕС
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3:
НАСОКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА
РЕГУЛИРАНЕ НА ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ

