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ОБЩИ (ГЕНЕРИЧНИ) ПРАКТИКИ ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ
Като общи (генерични) са определени практики, които имат изразен положителен
ефект за повишаване на обществената ангажираност на бизнеса, които 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 правно регламентирани практики:
→

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 на публичноправни корпорации;

→

създаване държавно-обществени
паритетно представителство.

органи,

формирани

най-често

чрез

Споразумения
Специфична форма на алтернативно регулиране са практиките за сключване на
споразумения (convenanten) в Нидерландия 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.
В Нидерландия споразумения (convenanten) се използват от средата на 1980-те
години, като през последните 10 години те стават все по-популярни, особено като
инструмент на политиката за околна среда. Споразуменията отразяват желанието за
сътрудничество, между индустрията и правителството, при работа за осъществяване на
целите за ефективно опазване на околната среда.
Споразуменията са използване по три начина:
→

като временен инструмент по време на приемане на закон;

→

като допълнение на закон за постигане на по-високи стандарти; и

→

като алтернатива на законодателство.

Използването модела на споразумения между публичните и частни субекти
включват аспектите на околната среда, свързани със замърсяване, предизвикано от
компании, споразумения за упражняване на определена държавна власт и др.
Сключването на споразумения е регламентирано през 1992 г., а с Решение на
министър-председателя, министър на общите въпроси от 18 декември 1995 г. 1 е
определен реда и условията за изготвяне на споразумения. Последната актуализация на
този инструмент е от 2003 г. – Решение на министър-председателя, министър на
общите въпроси от 21 януари 2003 г., № 03M448108 за определяне на указанията за
1

Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 18 december 1995, Stcrt. 249,
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1995-249-p32-SC4715.html
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споразумения 2. Актуализацията е направена въз основа на преглед, който констатира, че
доброволните споразумения са популярен, гъвкав и широко приложим инструмент,
чието използване нараства. Не са установени практики за лошо спазване на
съществуващи доброволни споразумения, но се констатира, че спазването на указанията
при преговори между страните, понякога се възпрепятства по политически причини.
Според приетата дефиниция "споразуменията" са:
→

подписани от страните, или комбинация от такива споразумения, независимо
от името им;

→

между централното правителство и един или повече контрагенти,

→

свързани с упражняването на публичноправни правомощия или имат предмет
подготовката или изпълнението на държавната политика.

Преди да се вземе решение за сключване на споразумение, трябва да се направи
оценка, като се обсъждат поне следните въпроси:
→

необходима ли е намеса на централното правителство или дали постигането
на целите може изцяло или частично да бъде оставено на капацитета за
саморегулиране на съответния сектор или сектори или на други
административни органи;

→

изисква ли международното или националното законодателство използването
на инструмент, различен от споразумение;

→

дали е за предпочитане друг инструмент, като се обръща особено внимание
на следните аспекти:
−

степента, до която може да се очаква изпълнение на правителствената
политика;

−

изпълнимостта и приложимостта;

−

защитата на интересите на трети страни.

Правителството на Нидерландия приема споразуменията като възможност на
заинтересованите страни да поемат своята отговорност, като правителството може да
определи предпоставките, които да гарантират реализацията на политиката.
С натрупването на опит при прилагането на този инструмент, той е включен в
Интегрирана рамка за оценка на политиката и регулациите (ИРОПР) 3. Документът е
актуализиран през 2017 г. и обединява предходни насоки и инструкции за прилагане на
инструментите за оценка на въздействието на регулациите. В съответствие с ИРОПР
всички първични закони следва да бъдат придружени от обяснителен меморандум
(Memorie van toelichting), който описва разглеждания проблем и оправдава намесата на
правителството, както и неговите въздействия и последици.

2

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
3
Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK), https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-voor-beleid-enregelgeving
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Сключването на споразумения между държавата, представлявана от съответен
министър и частни правни субекти се прилага и във френската и словенската правна
практика:
→

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] – вж. практика FR 1, по-долу;

→

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) –
вж. практика SL 2, по-долу.

Споразуменията се приемат като важно допълнение към традиционно регулиране,
като аналог в българската правна система могат да бъдат разглеждани
административните
договори
и
споразуменията,
регламентирани
в
Административнопроцесуалния кодекс.
Създаване на публични корпорации
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. 4; Нидерландия – чл. 134 от
Конституцията 5; чл. 86 и 87 от Основния закон за Федерална република Германия 6).
Прилагането на тази практика в българския контекст е дискусионно доколкото
Конституцията на Република България не предвижда изрична възможност за създаване
на публичноправни корпорации.
Създаване държавно-обществени органи
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
администрацията – вж. практика UK 3, по-долу.

4

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194
https://maxius.nl/grondwet/artikel134
6
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html
5
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ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
В тази група са практиките, свързани с осъществяване на икономически дейности
в областта на селско стопанство (обща селскостопанска политика, обща политика в
областта на рибарството), дейностите в областта на медиите и новите технологии, както
и съвместната регулация в областта на хотелиерството.
Селско, горско и рибно стопанство (сектор А от КИД-2008)
UK 2
Резюме

Вид на
регулацията

7

Регулиране в областта на животновъдството

Законодателството за храните за животни е хармонизирано на равнище
Европейски съюз – Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент
и на Съвета от 12 януари 2005 година за определяне на изискванията за
хигиена на фуражите 7. Регламент (ЕО) № 183/2005 се прилага за
дейностите на операторите в сектора на фуражите, които обхващат от
първичното производство на животински фуражи до (и включително)
пускането им на пазара, както и храненето на животни за хранителна
продукция и вноса и износа на храна от и до държави извън ЕС. Основни
елементи на регулацията са:
−
задължителна регистрация на всички оператори в сектора на
фуражите от компетентен орган.
−
одобрение на стопанските обекти във фуражния сектор, извършващи
дейности, които включват по-чувствителни вещества, като например
някои фуражни добавки, премикси* и комбинирани фуражи*.
−
въвеждане на задължителни изисквания за производство на фуражи
на ниво стопанство.
−
хармонизирани изисквания за хигиена, които да се спазват от всички
предприятия за фуражи.
−
добра хигиенна практика, която да се прилага на всички нива на
земеделската продукция и при използването на фуражите.
−
въвеждане на принципи за анализ на опасностите и контрол в
критичните точки (HACCP) за операторите в сектора на фуражите и
на други нива, освен при първичното производство.
−
насърчаване на разработването на европейски и национални
ръководства за добри практики в производството на фуражи.
Европейската комисия и държавите от ЕС издават ръководства за добри
практики в сектора на фуражите и за прилагането на принципите за
HACCP.
Законодателството се прилага за производството, продажбата и доставката
на фуражи за животни в Обединеното кралство.
публични функции

съвместно регулиране

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02005R0183-20160423
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UK 2
Субекти,
осъществяващи
саморегулиране

Регулиране в областта на животновъдството

Наименование:

Конфедерация на селскостопанските индустрии
[Agricultural Industries Confederation, AIC 8]
Описание:

Конфедерацията на селскостопанските индустрии (AIC) е водещата
търговска асоциация на агропроизводството във Великобритания.
Създадена е през октомври 2003 г. от сливане на три търговски асоциации,
AIC има над 250 членове от сектора на търговията със селскостопанска
продукция, които имат оборот от 8 млрд. паунда. AIC представлява
няколко сектора в индустрията за снабдяване с хранителни стоки,
включително: храна за животни; защита на културите и агрономия; торове;
зърно, маслодайни и други семена като насърчава прилагането на
съвременните практики в селското стопанство на Великобритания и
подкрепя сътрудничеството между операторите в цялата хранителна верига
AIC работи от името на своите членове от: лобиране на политици и
заинтересовани страни; предоставяне на информация; предоставяне на
търговска гаранция; предлагане на техническа поддръжка.
Асоциацията има консултанти, които работят от името на членовете. За
всеки сектор е определен ръководител, отговорен за управлението и
координацията на бюджета и приоритетите на сектора.
Правна форма на субекта:

частно дружество с ограничена отговорност – търговска асоциация 9
Форма на
контрол от
държавата

Асоциацията е ангажирана с предоставяне на информация, съвети и с
взаимодействие с държавните структури. Няма информация за контрол от
страна на държавата.

Начин на
осъществяване

Нормативни основания:

Съгласно чл. 20 от Регламент (ЕО) № 183/2005 операторите в сектора на
фуражите могат доброволно да използват разработените ръководства.
ЕК изгражда и поддържа система за регистрация на разработените
ръководства, която може да се ползва от държавите-членки 10.
Саморегулаторни инструменти:

Ръководства за добри практики в сектора на фуражите и за прилагането
на принципите за HACCP. Те се разработват в съответствие с принципите
на Кодекс Алиментариус 11 и след консултация с всички заинтересовани
страни. В случаите, в които се подготвят стандартизирани ръководства на
ЕС, Постоянният комитет по растенията, животните, храните и фуражите 12
гарантира, че съдържанието на тези ръководства има практическо
значение.

8

https://www.agindustries.org.uk/
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/00316783
10
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/index.cfm?action=search
11
Международни стандарти за храни, изготвени от Комисията за Кодекс алиментариус (Codex Alimentarius Commission), създадена
през 1963 г. от Организацията по прехрана и земеделие (FAO), www.fao.org и Световната здравна организация (WHO),
www.who.int. Основните цели на Кодекса са защитата на здравето на потребителите, гарантиране на лоялна търговия и насърчаване
на координирането на всички хранителни стандарти, поети от междуправителствени и неправителствени организации.
12
Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, PAFF, https://ec.europa.eu/food/committees/paff_en
9
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Далекосъобщения, електронни медии
Аудиовизуални услуги и реклама
FR 1
Резюме

Вид на
регулацията
Субекти,
осъществяващи
саморегулиране

Съвместно регулиране в областта на
аудиовизуалните услуги

Във Франция регулацията в областта на аудиовизуалните медийни услуги
включва законова регламентация, съвместно регулиране и саморегулиране.
Основният публичен регулаторен орган е Висшия съвет за аудиовизия
[Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA].
Аудиовизуалните търговски съобщения са обект на саморегулиране чрез
Органа за професионална регулация на рекламата [Autorité de Régulation
Professionnelle de la Publicité, ARPP]. ARPP представлява голяма част от
рекламната индустрия.
CSA организира обществени обсъждания и изготвя препоръки, които
подпомагат прилагането на законите в областта на аудиовизуалните
услуги.
публични функции

съвместно регулиране

саморегулиране

Наименование:

Орган за професионална регулация на рекламата
[Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) 13]
Описание:

ARPP е създадена през 1935 г. и има повече от 600 членове,
представляващи над 1 000 търговски дружества, представителни за около
80% от пазара на реклами.
В органа са представени 4 категории членове, а именно:
−
рекламодатели
−
рекламни агенции,
−
медийни компании
−
други свързани организации (синдикати, адвокатски кантори,
асоциации).
През 2011 г. ARPP започва да прилага Консолидирания кодекс за
практиките в областта на рекламата и търговските комуникации 14 на
Международна търговска камара [International Chamber of Commerce
(ICC) 15], който е адаптиран спрямо конкретните области и секторните
харти за ангажиментите, приети от съответните професионални
организации, ARPP и публичните органи.
През 2008 г. системата за професионално регулиране е разширена със
създаването на 3 асоциирани органа:
−
Съвет за рекламна етика (CEP), създаден през 2005 г. като орган за
размисъл,

13

https://www.arpp.org/
ICC Consolidated Code of Marketing and Advertising Communication Practice (ICC Code),
https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/09/icc-advertising-and-marketing-communications-code-int.pdf
15
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/12/icc-publicite-et-marketing-code-de-communications.pdf
14
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FR 1

Съвместно регулиране в областта на
аудиовизуалните услуги

−
Съвместен съвет за реклама (CPP), консултативен орган,
−
Жури по рекламна етика (JDP), контролен орган.
Съветът по етика на рекламата (CEP) 16 оценява ефективността на
саморегулирането и посочва област, където е необходима по-голяма
бдителност като осигурява полезността на саморегулирането на рекламата
и засилва неговото място във френския правен ред, без намесата на
законодателя. В резултат:
−
гарантира мисията на саморегулиране и да се насърчава; CEP действа
като защитник на борда на директорите на ARPP .
−
насърчава саморегулирането, особено във висшето образование и
научните изследвания, по-специално чрез използване на Фонда за
дарения, създаден от ARPP през юни 2017 г.
−
формулира предложение за включване във всички рекламни
договори на стандартна клауза, която признава пряко от страните (и
не само непряко чрез присъединяване към организация, подписала
договора) компетентността на ARPP и журито на рекламната етика.
Съвместния съвет по реклама (CPP) 17 е консултативен орган, в чиято
мисия е посочено, че представлява институционална иновация, несравнима
с други европейски схеми за саморегулиране на рекламата. CPP включва
представители на асоциации (потребителски, екологични и обществени) и
представители на рекламния междупрофесионален (рекламодатели,
агенции и медии). CPP систематичното изготвя писмени и публични
становища преди разработването на ново правило или актуализирането на
съществуващо правило, като се интегрират очакванията и притесненията
на заинтересованите страни, по-специално тези на асоциациите и
потребители, които представляват.
Ролята на Журито по рекламна етика (JDP) 18 е да взема решение по
жалби срещу неспазване на професионалните правила при съдържанието
на рекламни, търговски и др. съобщения.
ARPP прилага (от 2011 г.) Консолидирания кодекс за практиките в
областта на рекламата и търговските комуникации 19 на Международна
търговска камара [International Chambre of Commerce (ICC) 20], който е
адаптиран спрямо конкретните области и секторните харти за
ангажиментите, приети от съответните професионални организации, ARPP
и публичните органи.
Специфични или тематични кодекси:
−
Общи правила относно рекламата (6 кодекса в допълнение на
международния кодекс ICC);

16

https://www.cep-pub.org/qui-sommes-nous/mission/
https://www.cpp-pub.org/qui-sommes-nous/mission/
18
https://www.jdp-pub.org/qui-sommes-nous/mission/
19
ICC Consolidated Code of Marketing and Advertising Communication Practice (ICC Code),
https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/09/icc-advertising-and-marketing-communications-code-int.pdf
20
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/12/icc-publicite-et-marketing-code-de-communications.pdf
17
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FR 1

Съвместно регулиране в областта на
аудиовизуалните услуги

Тематични правила (9 кодекса, включително кодекс за реклама,
насочена към деца).
−
Секторни правила (26 секторни кодекса).
Бюджетът (2016) на ARPP е € 3.6 мил. – около 80% се формира от членски
внос, 20% – от услуги (Pre-Clearance services).
ARPP е един от основателите на Алианса за европейски стандарти за
реклама [European Advertising Standards Alliance, EASA 21].
−

Правна форма на субекта:

ARPP е асоциация (сдружение) с нестопанска цел по смисъла на Закона за
асоциациите от 1901 г. (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association 22) – частноправен субект.
Форма на
контрол от
държавата

Висш съвет за аудиовизия
[Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 23]
CSA е независим публичен орган, който гарантира упражняването на
свободата на аудио-визуална комуникация, независимо от метода на
електронна комуникация, създаден с промени от 17 януари 1989 г. в Закона
№ 86-1067 от 30.09.1986 г. за свободата на комуникациите (Loi Léotard) 24.
CSA е колегиален орган, който се състои от седем членове, в т.ч.
председател. Председателят се определя от Президента на републиката,
трима от членовете се определят от Председателя на Народното събрание
(Président de l’Assemblée nationale), а останалите трима – от Председателя
на Сената (Président du Sénat). Всички те се назначават с указ на президента
на републиката за срок от шест години, който не може да бъде отменен и
не подлежи на подновяване. Принципите, от които се ръководите
дейността на органа, са зачитане и защита на индивидуалните права и
свободи, икономическо и технологично регулиране на пазара и социална
отговорност.
Работата на CSA е тематично организирана в 6 тематични работни групи,
които се ръководят от член на CSA.
CSA си партнира с различни професионални организации за
популяризиране на професиите и произведенията в аудиовизуалния сектор,
които прилагат саморегулаторни инструменти.
CSA участва в Средиземноморската мрежа на регулаторните органи
(Mediterranean Regulatory Authorities Network 25), която насърчава
използването на саморегулаторни инструменти – Акт на ангажираност за
саморегулаторен подход за подобряване на имиджа на жените в
медиите 26.

21

https://www.easa-alliance.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458
23
https://www.csa.fr
24
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard),
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930
25
http://www.rirm.org/en/the-mnra/
26
Acte d’engagement pour une demarche d’autoregulation visant à améliorer l’image des femmes dans les médias, https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_femmes_dans_les_medias.pdf
22
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FR 1
Начин на
осъществяване

Съвместно регулиране в областта на
аудиовизуалните услуги

Нормативни основния:

Съвместната регулация в областта на аудиовизуалните услуги във Франция
има своите основания в чл. 14 от Закона № 86-1067 от 30.09.1986 г. за
свободата на комуникациите (Loi Léotard) 27, според който регулаторния
орган Висшия съвет за аудиовизия (CSA) може да вземе предвид
препоръките на органите за саморегулиране, създадени в рекламния
сектор, както и да формулира препоръки за подобряване на
саморегулирането.
Саморегулаторни инструменти:

Етични правила на ARPP (Règles de Déontologie de l’ARPP), определящи
етичните стандарти за конкретни сфери на саморегулиране. Етичните
правила се основават на Консолидирания кодекс за практиките в
областта на рекламата и търговските комуникации на ICC, който е
адаптиран спрямо конкретните области и секторните харти за
ангажиментите, приети от съответните професионални организации, ARPP
и публичните органи.
Процесът на възприемане на тази международна схема за саморегулиране
във френската система идва от индустрията, която желае да има поопростен и хармонизиран набор от правила за реклама.
Практика на ARPP е да подписва споразумения за партньорство, найстарото от които е от 1990 г. с Висшия съвет за аудиовизия (CSA).
Последните споразумения за партньорство са подписани с Органа за
финансовите пазари 28 през 2011 г. и с Регулаторния орган за онлайн игри 29
през 2013 г.

27
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard),
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930
28
l'Autorité des marchés financiers, AMF, https://www.amf-france.org/fr, съгласно членове L. 621-1 – L. 621-35 от Паричния и
финансов кодекс [Code monétaire et financier], https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026
29
l'Autorité de régulation des jeux en ligne, ARJEL, http://www.arjel.fr/
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IR 2
Резюме

Вид на
регулацията
Субекти,
осъществяващи
саморегулиране

Съвместно регулиране в областта на рекламата

Кодексът ASAI за стандарти за реклама и маркетингови комуникации в
Ирландия се възприема като допълващ законодателната рамка, регулираща
предоставянето на медиите, и доста ефективен механизъм, чието прилагане
се финансира от индустрията и осигурява защита на потребителите.
Кодексът на ASAI е гъвкав инструмент, който се актуализира редовно,
съобразно промените в аудиовизуалните комуникационни технологии,
които често не могат да бъдат своевременно отразени в законодателството.
Участието на медиите е особено важно, тъй като те често действат като
"пазители", които отказват да публикуват реклами, които не отговарят на
Кодекса.
публични функции

съвместно регулиране

саморегулиране

Наименование:

Орган за стандартите в рекламата
(Advertising Standards Authority for Ireland (ASAI) 30
Описание:

ASAI е независим саморегулиращ се орган, създаден и финансиран от
рекламната индустрия в обществен интерес за насърчаване на високи
стандарти в маркетинговите комуникации – реклама, промоционален
маркетинг и директен маркетинг. Саморегулацията включва приемане от
рекламната индустрия на стандарти, създадени от и за всички рекламни
агенции. Прилагането на тези стандарти става с ангажимента и
сътрудничеството на рекламните агенции и медиите. Целта е да се
гарантира, че всички рекламни и маркетингови комуникации за "законни,
почтени, честни и продуктивни".
Правна форма на субекта:

частно дружество с ограничена отговорност (лицензирана компания) 31,
създадена и финансирана от рекламната индустрия
Форма на
контрол от
държавата

Комисията по жалбите се състои от пет члена, професионалисти в
рекламния бизнес и осем независими члена. Четирима от тях се номинират
от Комисията за конкуренцията и защитата на потребителите.

Начин на
осъществяване

Нормативни основния:

Съвместната регулация в областта на рекламата в Ирландия е
регламентирана в:
−
Broadcasting Act, 2009;
−
Broadcasting Authority Acts, 1960 to 2009.
Саморегулаторни инструменти:

Етичен кодекс на рекламата и маркетинга в Ирландия (Code of
Standards for Advertising and Marketing Communications in Ireland 32).

30

https://www.asai.ie/about-us/
https://search.cro.ie/company/CompanyDetails.aspx?id=82219&type=C
32
https://www.asai.ie/asaicode/
31
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Класификация на аудиовизуално и медийно съдържание
NL 2
Резюме

Съвместно регулиране в областта на защитата на
децата и младите хора

Системата на Института за класификация на аудиовизуалните медии
(NICAM) класифицира програмите за възможна вреда за децата. Самите
медийни предприятия отговарят за класификациите на предаванията (за
кого са подходящи).

NICAM ползва консултации от представители на всички видове
групи по интереси (образование, етнически групи, родители,
възрастни хора и др.).
Вид на
регулацията
Субекти,
осъществяващи
саморегулиране

публични функции

съвместно регулиране

саморегулиране

Наименование:

Институт за класификация в аудиовизуалните медии
[Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) 33]
Описание:

В обхвата на класификацията на Института влизат:
−
Телевизия
−
Услуги по заявка
−
Кино, видео, DVD
−
всички лицензирани доставчици с нидерландска лицензия са длъжни
да се съобразяват с кодекса.
Медиите с чужда лицензия, разпространявани в Нидерландия, прилагат
правилата доброволно.
Мисията на NICAM е "Да популяризира, че аудиовизуалните продукти се
предоставят от самата аудиовизуална индустрия с класификации с
информация за тяхната възможна вреда за младите хора. Както и
извършването на всички по-нататъшни действия, свързани с това в найширок смисъл или които може да са благоприятни за това."
Правна форма на субекта:

организация с нестопанска цел, регистрирана по частното право
Форма на
контрол от
държавата

33

Правителството внимателно следи дали действително са спазени мерките
за саморегулиране. Този надзор е делегиран на Медийния регулатор
(Commissariaat voor de Media), който периодично проверява и оценява
функционирането на саморегулирането.
Медийният регулатор редовно оценява възприемането и използването на
Kijkwijzer от потребителите. Самият NICAM също провежда качествени
изследвания за спазване на правилата.

https://www.kijkwijzer.nl/organisatie
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NL 2
Начин на
осъществяване

Съвместно регулиране в областта на защитата на
децата и младите хора

Нормативни основния:

Kijkwijzer (Гледай разумно) 34 въз основа на чл. 4 от Закона за медиите от
2008 г. (Mediawet 2008 35), който регламентира защитата на младите хора. В
чл. 4.2 от Закона за медиите е предвидена възможност отговорният
министър да признае организация, която да прилага разпоредби относно
класификацията, съгласно чл. 4.1, пар. 2, и осъществява надзор върху нея.
Една организация отговаря на условията за признаване само ако:
−
е осигурен независим мониторинг от организацията за спазване на
разпоредбите, посочени в член 4.2, първи параграф;
−
се предвижда адекватно участие на заинтересованите страни,
включително най-малко представители на потребителите, публични
медийни институции, експерти по аудиовизуални медии и
производители на аудиовизуални медии; и
−
финансовото състояние на организацията гарантира адекватно
изпълнение на работата.
В решението за признаване могат да бъдат определени и други изисквания.
Признаването може да бъде оттеглено в случай, че организацията не спазва
определените правила.
Решенията за признаване и за оттегляне на признаване се обнародват в
Държавен вестник (Staatscourant).
Саморегулаторни инструменти:

Класификатор на програми

34
35

https://www.kijkwijzer.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/2017-02-01#Hoofdstuk4
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DE 2
Резюме

Вид на
регулацията
Субекти,
осъществяващи
саморегулиране

Съвместно регулиране при класификация на
аудиовизуални програми

Аудиовизуалните програми в Германия подлежат на доброволна
саморегулация, Доброволно самоконтролираща се телевизия (FSF),
създадена от частните излъчватели. FSF осъществява защитата на
непълнолетни в телевизионните програми, които може да имат вредно
въздействие върху тях. Защитата е регулирана в Договор между
провинциите (член 19) за защита на непълнолетни в медиите
(Jugendmedienschutz-Staatsvertrag: JMStV). Организацията е официална
призната като доброволна саморегулация и е разработила система за
класифициране на програмите. Класификацията се прави от независими
експерти преди излъчване на програмите. Членовете са задължение да
спазват решенията и при неспазване подлежат на глоби. До момента не са
налагани глоби.
публични функции

съвместно регулиране

саморегулиране

Наименование:

Доброволно самоконтролираща се телевизия (Freiwillige Selbstkontrolle
Fernsehen (FSF) 36
Описание:

Повечето частни телевизии са регистрирани като членове на FSF. Тя е
официално призната организация за доброволна саморегулация. Целта на
сдружаването е да бъдат изпълнявани задълженията в областите, попадащи
в обхвата на Държавния договор за защита на младежите в медиите
(Jugendmedienschutz-Staatsvertrags: JMStV). Формиран е Надзорен съвет с
участието на учени, институции за добра телевизия, групи по интереси и
медийно образование. Съветът е отговорен за изработване на критерии за
класификация.
Правна форма на субекта:

нестопанска организация – сдружение по частното право
Форма на
контрол от
държавата

Публичният надзорен орган е Комисията за защита на непълнолетни в
медиите (Kommission für Jugendmedienschutz: KJM). KJM наблюдава
спазването на нормите съгласно договора (JugendmedienschutzStaatsvertrag: JMStV) и осъществява мониторинг на дейностите и
програмите, както и последващ контрол върху излъчванията.

Начин на
осъществяване

Нормативни основания:

Правното основание за работата на FSF са чл. 11, 12 и 14 от Закона за
защита на младежта (Jugendschutzgesetz, JuSchG 37).
Саморегулаторни инструменти:

Критериите за оценка на предаванията са публикувани на сайта на FSF.
FSF е схема за допълнително доброволно саморегулиране.

36
37

https://fsf.de/fsf-kompakt/
https://www.gesetze-im-internet.de/juschg/
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Хотелиерство (сектор I, раздел 55 от КИД-2008)
FR 2
Резюме

Вид на
регулацията
Субекти,
осъществяващи
саморегулиране

Съвместно регулиране в областта на хотелиерството

Актуалната система за категоризация на местата за настаняване във
Франция е в резултат от реформа от 2009 г. за развитие и модернизация на
туристическите услуги.
Агенцията за туристическо развитие на Франция 38 поддържа системата за
категоризация на местата за настаняване във Франция. Системата за
категоризация обхваща хотели, къмпинги, туристически резиденции и
ваканционни селища и е регламентирана в чл. L311-6 на Кодекса за
туризма (Code du tourisme 39). Категоризацията на местата за настаняване е
доброволна и е валидна за срок от 5 години.
публични функции

съвместно регулиране

саморегулиране

Наименование:

не е приложимо – саморегулацията е на ниво икономически субект, чрез
сертифициране от независима трета страна – акредитирана Френския
комитет по акредитация (COFRAC) 40
Описание:

Категоризацията на местата за настаняване се осъществява по скала от 1 до
5 звезди по три основни оси: осигурена степен на комфорт; предлагани
услуги и добри практики в опазване на околната среда и условия за
приемане на хора с увреждания. Категоризацията се извършва въз основа
на оценка от акредитиран орган, който се избира от съответния
икономически оператор.
Правна форма на субекта:

търговска регистрация
Форма на
контрол от
държавата

Сертификацията е с валидност от 5 години. Контролът се осъществява от
акредитираните органи и от контролните органи на Френския комитет по
акредитация (COFRAC), който поддържа информация за акредитираните
органи, които могат да извършват оценки на съответствието, съгласно
ISO/IEC 17020. Акредитираните органи подлежат на ежегодни проверки на
специалисти по качеството и от туристическия бранш.

Начин на
осъществяване

Нормативни основния:

Закон за развитие и модернизация на туристическите услуги (2009) 41
Саморегулаторни инструменти:

Критериите за класификация на местата за настаняване са изработени
съвместно с всички национални заинтересовани страни (професионални
представители, представители на потребителите и т.н.) и се обновяват на
всеки 5 години. Класификацията със звезди е доброволна и е ориентирана
към клиента.

38

l’Agence de développement touristique de la France (Atout France), http://www.atout-france.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073
Comité français d’accréditation, https://www.cofrac.fr/
41
LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques,
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020893055&categorieLien=id
39
40
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ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С РЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ
Практиките, свързани с регулирани професии 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.
Възлагането на публични регулаторни функции на субекти, които не са част от
административната система е практика за 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.
Съвместното регулиране на определени професии може да имат по-широко
приложение, тъй като съгласно тълкувателно Решение № 10 от 6.10.1994 г. на КС на РБ 42
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.).
Професионални архитектурни и инженерни дейности
FI 2
Резюме

Вид на
регулацията
Субекти,
осъществяващи
саморегулиране

Регулирани професии – архитекти и инженери

Регулаторният режим на техническите професии е като цяло по-либерален.
Самите професионални звания (архитект и инженер) нямат специална
защита. Двете професии не са задължени да членуват в специални
професионални организации, за да могат да упражняват дейността си.
Съществуващите асоциации на архитектите (SAFA), строителните
инженери и архитекти (RIA) и на гражданските инженери (RIL)
съществуват изцяло на доброволна основа.
публични функции

съвместно регулиране

саморегулиране

Наименование:

Финландската асоциация на архитектите
[Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) 43, Finnish Association of Architects]
Асоциацията на строителните инженери и архитекти
[Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry (RIA) 44]
Асоциацията на строителните инженери
[Suomen Rakennusinsinöörien Liitto (RIL) 45, Finnish Association of Civil
Engineers]
Описание:

SAFA е неправителствена професионална организация, която е отворена
към архитектите с университетска степен. В асоциацията членуват ок. 85%
от финландските архитекти с университетска степен.

конституционно дело № 4 от 1994 г., обн. ДВ, бр. 87 от 1994 г.
https://www.safa.fi/
44
https://www.ria.fi/
45
https://www.ril.fi/
42
43
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FI 2

Регулирани професии – архитекти и инженери

RIA е професионална организация на строителните инженери, архитекти и
инженери по опазване на околната среда, завършили бакалавърски
програми (B.Sc.) в технически колежи или политехнически институти. В
тази асоциация членуват 17 местни асоциации с общо ок. 8 500 члена.
RIL е организация на строителните инженери с магистърска степен (M.Sc.)
и на студентите в тази специалност. В организацията членуват ок. 5 000
члена.
Правна форма на субекта:

сдружения с нестопанска цел, учредени по частното право –
професионални организации
Форма на
контрол от
държавата

Саморегулаторните инструменти на SAFA, RIA и RIL не са обект на
официално признаване от страна на държавата. Обучението по архитектура
е силно конкурентно и се предлага само в 3 университета (при ограничен
брой места). Обучението продължава 5 години. Няма специална защита на
професионалните звания (архитект и инженер), нито се изисква
задължителна регистрация, като условие за започване на дейността.

Начин на
осъществяване

Нормативни основния:

По-либералният режим във Финландия е пример за това, че качеството и
стандартите при техническите професии могат да се регулират добре и при
отворени пазарни условия.
Саморегулаторни инструменти:

Професионални принципи на архитекта (Arkkitehdin ammattieettiset
periaatteet) 46 на SAFA

46

https://www.safa.fi/wp-content/uploads/2018/12/safa_arkkitehdin_ammattieettiset_periaatteet-4.pdf
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SL 2
Резюме

Вид на
регулацията
Субекти,
осъществяващи
саморегулиране и
публични
функции

Регулиране на професии – архитекти

Камара на архитектурата и териториалното планиране (Zbornice za
arhitekturo in prostor Slovenije, Chamber of Architecture and Spatial Planning
of Slovenia – ZAPS), в която членуват архитекти, професионалисти по
териториалното планиране и ландшафтни архитекти. ZAPS функционира
паралелно на Словенската инженерна камара (Inženirsko zbornico
Slovenije, IZS 47), за да се гарантират професионализма и защитата на
публичния интерес в съответните области на дейност.
Двете камари си сътрудничат чрез съвместен координиращ орган, който
определя правилата за професионална етика, добрата инженерна практика
и регулира статута на инженер и архитект.
публични функции

съвместно регулиране

саморегулиране

Наименование:

Камара на архитектурата и териториалното планиране
[Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije – ZAPS 48]
Описание:

Статутът на е определен в Закона за архитектурните и инженерните
дейности (ZAID) 49. ZAPS осъществява следните публични функции:
−
определя професионалните принципи в областите на архитектурата,
териториалното планиране/ проектиране и ландшафтната
архитектура;
−
осъществява сътрудничество с правителството и местните власти и
представлява професията;
−
управлява продължаващото обучение на професионалистите и
предоставя съвети на граждани и фирми, които осъществяват
проекти в съответните професионални полета;
−
води регистър на сертифицираните професионалисти в съответните
области (ZAPS Register of Licenced Architects);
−
предоставя лицензи самостоятелна дейност на съответните
професионалисти;
−
приема Кодекс за професионално поведение;
−
организира отворени конкурси за проекти в съответните сфери на
дейност по инициатива на инвеститори.
Членският състав на Камарата е 1 400 като условие за членство е
придобиване на съответните професионални квалификации
(университетска диплома, завършен стаж, положен практически изпит).
Членството е задължителна предпоставка съответния професионалист да
може да подготвя проектна документация.
ZAPS е орган за признаване на професионална квалификация за
професията "архитект", съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването
на професионални квалификации.
47

http://www.izs.si/
https://www.zaps.si
49
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7342
48
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SL 2

Регулиране на професии – архитекти

Правна форма на субекта:

хибриден статут – публичноправен за изпълнение на съответните
делегирани публични регулаторни функции и частноправен по отношение
на останалата дейност на организацията
Форма на
контрол от
държавата

Съгласно чл. 49 от ZAID компетентните министерства осъществяват
мониторинг на дейността на ZAPS като обществен орган, който упражнява
публична власт, по ред и условия, определени от отговорния министър.
Контролните функции – наблюдение и проверка се осъществяват от
комисия, назначена от отговорния министър. Комисията има право да
участва в заседанията на органите на Камарата. Делегираните актове,
които ZAPS има право да издава се съгласуват предварително със
съответния министър, след което се обнародват в Държавния вестник на
Словения (Uradnem listu Republike Slovenije).
Според чл. 51 от ZAID публичните функции, делегирани на камарата, се
прекратяват, ако:
−
камара не отговаря на предписаните условия,
−
действия на камарата противоречат на закона; или
−
при нарушение на споразумението, сключено между
Министерството и Камарата.
Оттеглянето на правото за изпълнение на възложените публични функции
става с решение на отговорния министър. В този случай публичните
функции се изпълняват от министерството.

Начин на
осъществяване

Нормативни основния:

Регламентацията на професиите архитект, инженер, ландшафтен архитект
и архитект за пространствено планиране е обект на Закона за
архитектурните и инженерните дейности, който възлага
администрирането на тези регулации на камарите на архитектите и
инженерите.
Конкретните правила за вписване на архитектите са определени в Общия
акт за процедурите за вписване и изтриване от регистъра на
сертифицирани архитекти, сертифицирани ландшафтни архитекти и
сертифицирани пространствени плановици 50, издаден от ZAPS,
съгласувано с министъра на околната среда и пространственото планиране.
Саморегулаторни инструменти:

Кодексът на професионалната етика за членове на Камарата по
архитектура и териториалното планиране на Словения 51 е предвиден в
закона и на практика е законово задължителен акт.

Официален вестник на Република Словения, № 40/18, (Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov,
pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_1051
51
Kodeks poklicne etike članov Zbornice za arhitekturo in prostor slovenije, https://www.zaps.si/img/admin/file/AKTI%20ZAPS/2018%20%20Novo/5_%20Kodeks%20poklicne%20etike%20%C4%8Dlanov%20ZAPS_ob.pdf
50
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UK 3
Резюме

Вид на
регулацията
Субекти,
осъществяващи
публични
функции

Регулиране в областта на архитектурата

Съгласно чл. 20 от Закона за архитектите от 1997 г. (Architects Act) 52
титлата "архитект" е защитена. Тя може да се използва в професионалната
практика от хора, притежаващи образование, обучение и опит, необходими
за упражняване на професията архитект и са включени в регистъра. Когато
даден професионалист използва титлата "архитект" това означава, че е
професионалист с нужната квалификация.
Регулацията по отношение на професията "архитект" се осъществява от
Съвета за регистрация на архитектите [Architects Registration Board,
ARB], който има функции и на орган по признаване на професионална
квалификация по смисъла на Директива 2005/36/ЕО относно
признаването на професионалните квалификации.
публични функции

съвместно регулиране

саморегулиране

Наименование:

Съвет за регистрация на архитектите
[Architects Registration Board, ARB 53]
Описание:

ARB е органът, създаден от Парламента през 1997 г. със Закона за
архитектите като независим регулатор на архитектите в Обединеното
кралство.
ARB поддържа официален Регистър на архитектите и само включените в
регистъра имат законното право да ползват професионалното звание
"архитект" при осъществяване на професионалната си практика.
ARB се състои от 11 членове, които се назначават от Тайния съвет (Privy
Council). Структурата на ARB включва един независим, неизпълнителен
председател и десет членове на изпълнителния съвет – петима обществени
представители и петима архитекти.
Комитетът за професионално поведение (PCC) 54 е регламентиран със
Закона за архитектите (по Приложение № 1, част II). Комитетът
разглежда твърденията за неприемливо професионално поведение и
сериозна професионална некомпетентност срещу архитектите.
Изслушванията на PCC се провеждат публично, а решенията му се
публикуват на уебсайта на ARB.
ARB не е членска организация като Кралския институт на британските
архитекти [Royal Institute of British Architects, RIBA 55].
Правна форма на субекта:

ARB е публична корпорация към Министерството на жилищата,
общностите и местната власт (Ministry of Housing, Communities & Local
Government, MHCLG) 56.

52

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/22
http://www.arb.org.uk/
Professional Conduct Committee, http://www.arb.org.uk/about-arb/arbs-board-committees/the-professional-conduct-committee/
55
https://www.architecture.com/
56
https://www.gov.uk/government/organisations/architects-registration-board
53
54
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Регулиране в областта на архитектурата

Форма на
контрол от
държавата

ARB е публична корпорация, чиято дейност се подчинява на общите
правила за държавната администрация, без да е част от нея. ARB е в
рамките на Министерството на жилищата, общностите и местната власт
(Ministry of Housing, Communities & Local Government, MHCLG).
Взаимодействието между ARB и MHCLG се регулира от Рамково
споразумение (Framework Agreement) 57, което определя отговорностите на
MHCLG и съответните отговорности на ARB.
Държавният секретар на MHCLG е отговорен пред парламента на
Обединеното кралство за дейностите и резултатите на ARB.
ARB предоставя на MHCLG ежегодно проект на стратегически документ и
проект на бизнес план (или еквивалентен), обхващащ ключови цели и
основни етапи за следващата година.
ARB поддържа системи за управление, информация и счетоводство, които
му позволяват да преразглежда своевременно и ефективно своите
финансови и нефинансови резултати спрямо бюджетите и целите,
посочени в стратегическия документ и бизнес плана. ARB отчита
постигнатите финансови и нефинансови резултати, включително
изпълнението спрямо ключови цели всяка година.
Оценка на ефективността на ARB се прави в рамките на системата за
отчетност, според която ARB отчита постигнатите финансови и
нефинансови резултати, включително изпълнението спрямо ключови цели
всяка година. Дейността на ARB подлежи на контрол от страна на
Националната сметна палата [National Audit Office, NAO 58].

Начин на
осъществяване

Нормативни основания:

Законът за архитектите от 1997 г. консолидира предходните
законодателни актове, свързани с регистрацията на архитекти.
Съгласно чл. 13 от Закона за архитектите ARB определя
професионалните стандарти за упражняване на професията "архитект" и
издава Кодекс за поведение (Code of Conduct) 59.
Кодексът за поведение е обвързващ за всички архитекти. Архитектите,
които заявяват регистрация, трябва да попълнят декларация за
съответствие с условията.
Саморегулаторни инструменти:

Кодексът за поведение не е саморегулаторен инструмент, тъй като се
приема от ARB въз основа на закона и е задължителен за своите адресати.
Регулаторният модел по отношение на регулираната професия "архитект",
прилаган в Обединеното кралство представлява законова регулация,
която се администрира от публична корпорация (без членове). ARB е
регулаторен орган, който включва равен брой обществени представители и
архитекти. Този начин на структуриране на органа осигурява баланс между
обществените и професионалните интереси, които са обект на регулацията.

57

http://www.arb.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/ARB-Framework-Agreement-May-2018.pdf
https://www.nao.org.uk/
59
http://www.arb.org.uk/wp-content/uploads/2016/05/Architects-Code-2017.pdf
58
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Професионални юридически дейности
NL 4
Резюме

Вид на
регулацията
Субекти,
осъществяващи
публични
функции

Регулирани професии – нотариуси

Всички нотариуси и помощник нотариуси стават автоматично членове на
Кралската нидерландска асоциация на нотариусите по гражданско право
[The Royal Dutch Association of Civil-law Notaries (KNB)].
KNB е организирана по области. Всеки нотариус принадлежи към дадена
област, чиито граници съответстват на границите на районните съдилища.
Всяка област има свой съвет, съставен от поне трима членове.
публични функции

съвместно регулиране

саморегулиране

Наименование:

Кралска нидерландска асоциация на нотариусите по гражданско
право [The Royal Dutch Association of Civil-law Notaries (KNB)] 60
Описание:

KNB е професионална организация съгласно публичното право. Всички
нотариуси и помощник нотариуси в Холандия са членове на KNB.
Асоциацията има задачата да гарантира, че нотариусите изпълняват
задълженията си експертно, независимо и почтено. Тя се грижи клиентите
на нотариусите да получават достъпни и качествени услуги; нотариусите
да са обучени за спазване на стандартите и да получават поддържащо
обучение в рамките на програмата на KNB за професионално развитие за
придобиване на нови умения. KNB изпълнява и медиаторска функция
между клиенти и нотариуси.
Правна форма на субекта:

публичноправна организация

60
61

Форма на
контрол от
държавата

Службата за финансов надзор е отговорна за контрола на работата на
нотариусите.

Начин на
осъществяване

Нормативни основния:

Кралската професионална асоциация на нотариусите е публичен орган
по смисъла на чл. 134 от Конституцията. Изборът на публична организация
е мотивиран от "стремежа да се поддържа ред в редиците на
нотариусите, да изпълняват задълженията си коректно, да поддържат
професионална компетентност, правилно финансово администриране и
други аспекти, които са важни за всички, упражняващи професията."
Важно условие за това, уредено в Закон за нотариусите (Wet op het
notarisambt 61) е правомощието за приемане на регулации, които са
обвързващи за членовете на KNB.
В случай на нарушение на правилата за професионална практика и
поведение се провежда дисциплинарна процедура. Системата за
колегиална оценка включва оценка на всяка нотариална кантора на всеки
три години.

https://www.knb.nl/english/about-knb
https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2018-01-01
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DK 3
Резюме

Вид на
регулацията
Субекти,
осъществяващи
публични
функции

Регулирани професии – адвокати

Фокусът на представената практика е върху адвокатската професия
(легитимиращи се със званието Advokat).
Адвокатите имат изключително правомощие да представляват спорещите
страни пред съда, но в повечето случаи няма императивно изискване
страните да използват адвокати. В наказателните дела има възможност за
назначаване на служебни защитници, ако подсъдимия не може да ангажира
адвокатска защита.
В Дания няма ограничение правните консултации (съвети) да се
предоставят само от адвокати, но и други професии могат да предоставят
такива услуги. В определени сектори като продажбата на недвижими
имоти адвокатите имат водеща роля.
публични функции

съвместно регулиране

саморегулиране

Наименование:

Обществото на адвокатите (Advokatsamfundet) 62
Описание:

Професионалната организация е Обществото на адвокатите
(Advokatsamfundet), в което членовете имат званието "Advokat" – те са
задължени да членуват като условие да практикуват адвокатската
професия. Общият брой на членовете е около 6 хил. Организацията е
учредена през 1919 г.
Статутът на Обществото на адвокатите е определен в глава петнадесет на
Закона за администрацията на правосъдието (Lov om rettens pleje 63,
Administration of Justice Act), с който на Обществото на адвокатите са
възложени функции за осъществяване на надзор върху спазването на
правните и етичните стандарти и правила, регулиращи професията.
Съветът на организацията е приел Кодекс за поведение (De Advokatetiske
Regler, Code of Conduct for the Danish Bar and Law Society) 64, в който са
предвидени правата и задълженията на адвокатите. Към професионалната
организация функционира и специално звено, което предоставя услуги и
информация, както и организира семинари и образователни курсове за
адвокатите. Това звено организира и обучителните курсове за кандидатите,
които желаят да станат адвокати след полагане на адвокатски изпит.
Наред с професионалната организация е изграден и специализиран
дисциплинарен съвет, който разглежда жалби срещу адвокати.
Дисциплинарният съвет е председателстван от върховен съдия като
останалите членове са представители на юридическата професия и на
обществеността. Председателят и заместник председателят се назначават
от Министерството на правосъдието.
Правна форма на субекта:

публичноправна организация

62

https://www.advokatsamfundet.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209542
64
https://www.advokatsamfundet.dk/Service/English/Rules/~/media/Engelsk/Code%20of%20Conduct%20%20Advokatetiskeregler_UK.ashx
63
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DK 3

Регулирани професии – адвокати

Форма на
контрол от
държавата

До 1996 г. има по-строга регулация на цените на услугите, въведени от
професионалната организация. След това се възприема по-либерален
подход като в Закона за администрацията на правосъдието се поставя
изискване цената на услугите да е разумна.
Според Закона за администрацията на правосъдието (чл. 119),
Министерството на правосъдието осъществява надзорна функция върху
полагането на изискуемия професионален стаж (при адвокат, в
прокуратурата, в съда, в полицията или друга специализирана юридическа
служба).
Дания е една от страните с по-ниска степен на регулация по отношение на
юридическата професия (наред с Финландия и Швеция).

Начин на
осъществяване

Нормативни основания:

Упражняването на професията "адвокат" е регулирано в глава дванадесета
на Закона за администрацията на правосъдието (Lov om rettens pleje 65,
Administration of Justice Act).
За да може адвокат да пледира пред висшите съдилища, той трябва да
положи допълнителен изпит, а за да може да се яви пред Върховния съд,
трябва да има най-малко 5-годишен опит (пледиране) пред висшите
съдилища, което се удостоверява със специален сертификат.
Саморегулаторни инструменти:

Кодекс за поведение (De Advokatetiske Regler, Code of Conduct for the
Danish Bar and Law Society) 66
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https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209542
https://www.advokatsamfundet.dk/Service/English/Rules/~/media/Engelsk/Code%20of%20Conduct%20%20Advokatetiskeregler_UK.ashx
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Професионални счетоводни и одиторски дейности
NL 3
Резюме

Вид на
регулацията
Субекти,
осъществяващи
публични
функции

Регулирани професии – счетоводители

Началото на официалното признаване на професията на счетоводителите е
поставено със създаването на холандския Институт на счетоводителите
(NivA) през 1895 г. До 1993 г. счетоводителите от NIvRA са единствените,
които могат да удостоверяват истинността и коректността на финансовите
отчети (при законово изискван одит), но след това, с транспонирането в
холандското законодателство на европейската директива тази дейност
може да се извършва и от членовете на NovAA.
Със Закона за счетоводството (Wet op het accountantsberoep 67) през 2013
г. е създадена Кралска холандска професионална асоциация на
счетоводителите [Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants, NBA], която са обединени Royal NIvRA (Nederlands Instituut
van Registeraccountants) и NOvAA (Nederlandse Orde van AccountantsAdministratieconsulenten)
публични функции

съвместно регулиране

саморегулиране

Наименование:

Кралска холандска професионална асоциация на счетоводителите
[Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, NBA 68]
Описание:

NBA е създадена през 2013 г. чрез обединяване на две организации
официално представляват професията – Royal NIvRA (Nederlands Instituut
van Registeraccountants), чиито членове използват званието "RA"
(Registeraccountants), и NOvAA (Nederlandse Orde van AccountantsAdministratieconsulenten), чиито членове използват званието "AA"
(Accountants-Administratieconsulenten). NBA е професионалният орган за
счетоводители в Нидерландия, създадена със Закона за счетоводството
(Wet op het accountantsberoep). NBA е натоварена с насърчаване на добрата
професионална практика на своите членове (специализирани
счетоводители и счетоводни консултанти). Членовете на NBA включват
над 21 000 специалисти, работещи в практиките на публичното
счетоводство, правителствените агенции, вътрешни одитори или в
организационния мениджмънт.
NBA поддържа публичен регистър на счетоводителите. Вписването в
регистъра става въз основа на определени критерии, включващи
образование и професионална компетентност.
Счетоводителят има законно защитено професионално наименование
поради своята решаваща роля в обществото. NBA защитава двете
професионални наименования, които счетоводителите могат да използват
"RA" (Registeraccountants), и NOvAA (Nederlandse Orde van AccountantsAdministratieconsulenten), чиито членове използват званието "AA"
(Accountants-Administratieconsulenten).
NBA изготвя и поддържа правила за поведение и професионални правила
за всички счетоводители. NBA следи качеството на счетоводната професия
67
68

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032573/2020-01-01
https://www.nba.nl/over-de-nba/missie-beleid-en-taken/
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NL 3

Регулирани професии – счетоводители

и стимулира развитието на областта. NBA също така гарантира, че
счетоводната професия на важни национални и международни етапи прави
ясно да се чува гласът му.
Съгласно чл. 26 от Закона за счетоводството NBA поема всички разходи
и има право на всички ползи, произтичащи от прилагането на закона.
Извършването на одит е резервирано само за счетоводителите, които са
членове на NBA. За осъществяване на другите видове счетоводна дейност
и различни консултации, свързани с данъчното законодателство, не се
изисква членство в специализирана организация, нито специализирано
професионално образование.
Правна форма на субекта:

публичноправна организация, по смисъла на чл. 134 от Конституцията на
Кралство на Нидерландия 69 – независим административен орган
Форма на
контрол от
държавата

Общият надзор за дейността на NBA се осъществява от министъра на
финансите, който съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството определя
правилата за информацията, която се изисква за регистрация на
счетоводителите в регистъра, воден от NBA.
NBA е длъжна да предостави по искане на министъра на финансите цялата
информация по въпроси, които засягат професионалната организация.
Актовете, които е овластена да приема NBA следва да бъдат незабавно
съобщени на министъра на финансите след приемането им и се публикуват
в Държавен вестник (Staatscourant). Тези актове могат да бъдат отменени с
кралски указ.
Съгласно Рамковия закон за независимите административни органи
(Kaderwet zelfstandige bestuursorganen 70) NBA ежегодно изготвя годишни
доклади за своята дейност.

Начин на
осъществяване

Нормативни основния:

Регулацията на професията счетоводител е определена в Закона за
счетоводството.
Изискванията са хармонизирани съгласно Директива 2006/43/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно
задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните
счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО
на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета 71. Включени са
и изисквания, свързани с познаване на нидерландското право, както и
правилата за поведение и професионалните правила, приложими за
счетоводителите.
Саморегулаторни инструменти:

Не е приложимо
Правилата за етика и поведение, приемани от NBA по същество
представляват законова регулация, чието спазване е задължително за
представителите на професията.
69

https://maxius.nl/grondwet/artikel134
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020495/2020-01-01/
71
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0043
70
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Преводаческа дейност
EE 3
Резюме

Вид на
регулацията
Субекти,
осъществяващи
саморегулиране

Регулиране на професии – заклети преводачи

Заклетите преводачи правят официалните преводи в Естония. Държавата
удостоверява качеството и истинността на техните преводи.
Услугите на тези преводачи се използват, когато е необходим заверен
превод на официален документ, регистрирано удостоверение, съдебно
решение, нотариално заверен документ.
Към момента нотариусите също имат право да заверяват документи,
преведени от чужди езици, но след 1 януари 2020 г. официалните преводи
стават изключителна компетентност на заклетите преводачи.
публични функции

съвместно регулиране

саморегулиране

Наименование:

Камара на заклетите преводачи [Vandetõlkide Koda, Sworn Translators
Chamber 72]
Описание:

Камара на заклетите преводачи е професионална организация, създадена
за няколко конкретни цели: да защитава правата на заклетите преводачи;
да представлява интересите на професията; да поддържа високо ниво на
професионална етика; да дава принос за развитието на професията и да
насърчава легалния превод в Естония.
Членовете на Камарата на заклетите преводачи се ръководят от закона и
подзаконовите актове, устава на Камарата и решенията на нейните
ръководни органи, Етичния кодекс, добрата практика и съвестта.
Камара на заклетите преводачи се представлява от 7-членен съвет.
Правна форма на субекта:

сдружение с нестопанска цел, учредено по частното право –
професионална организация
Форма на
контрол от
държавата

Държавният надзор над професионалната дейност на заклетите преводачи
се осъществява от Министерството на правосъдието (чл. 28 от Закона за
заклетите преводачи)
Министърът, отговарящ за областта, изслушва становището на
професионалната асоциация на заклетите преводачи. (чл. 29 от Закона за
заклетите преводачи) преди издаване на удостоверение за заклет преводач

Начин на
осъществяване

Нормативни основния:

Закон за заклетите преводачи (2013) [Vandetõlgi seadus 73]
Саморегулаторни инструменти:

Етичният кодекс (Eetikakoodeks 74) на Камарата на заклетите преводачи
определя принципите на професионалната етика за заклетите преводачи
като лица, изпълняващи публични длъжности. Целта на кодекса е да
допринесе за интегритета на професията заклет преводач, принципите на
професионалната етика и почтеност.
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http://www.vandetolgid.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/123122013001?leiaKehtiv
74
http://www.vandetolgid.ee/#Eetikakoodeks
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