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СТАНДАРТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ
РЕГУЛАТОРНИ ПОДХОДИ
ГЛАВА ПЪРВА:
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 1.
(1) Стандартите за прилагане на алтернативни регулаторни подходи
определят методическата рамка и изискванията към действията, свързани с
разработване на нормативни и други актове, които предвиждат прилагане на:
1.

регулаторни подходи, чието администриране е:

а)
възложено
законодателен акт;

на

публичноправни

организации,

създадени

със

б)
възложено или може да бъде възложено на частноправни субекти –
нестопански организации по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел (ЗЮЛНЦ).
2.
подходи за съвместно регулиране, включително за признаване на
съществуващи саморегулаторни практики.
(2) Прилагането на стандартите се съобразява с приложимата
нормативна уредба, свързана с разработването на нормативни актове и предвидените в
нея процедури, включително Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Закона за
нормативните актове (ЗНА), Закона за ограничаване на административното регулиране
и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), Наредбата за
обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието (НОМИОВ) и др.
§ 2.

Целите на стандартите са:

1.
определяне общи процедури, свързани с възлагане на публични
регулаторни функции на организации, които не са част от административната система
на Република България, гарантиращи публичност, ефективност и ефикасност при
изпълнението на тези функции;
2.
насърчаване на обществената отговорност и активно ангажиране на
икономически оператори и техни организации при защитата и гарантиране на
обществените интереси за постигане на конкретни обществени цели.
§ 3.
(1) Държавата със законодателен акт може да възлага изпълнението на
определени регулаторни функции на:
1.

публичноправни организации, създадени със специален закон;
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2.
частноправни субекти, регистрирани по ЗЮЛНЦ, при спазване на
принципа за доброволност.
(2)

Публични регулаторни функции по смисъла на стандартите са:

1.
удостоверяването 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;
2.
издаване на разрешение или извършване на регистрация за
започване на професионална и/или стопанска дейност, както и отказите за издаване на
такъв акт;
3.
прилагане на административни и/или дисциплини мерки, свързани с
извършване на определена професионална и/или стопанска дейност.
(3) Публичноправни организации (корпорации) по смисъла на
стандартите са корпорации на публичното право, които въз основа на закона разполагат
с публичноправни функции за организиране, контрол и дисциплинарна власт спрямо
своите членове и/или спрямо определен ограничен кръг нечленуващи в тях лица.
(4) Лицата по ал. 1, т. 2 следва да бъдат регистрирани за осъществяване
на дейности в обществена полза, съгласно ЗЮЛНЦ.
§ 4.
Приемането или издаването на актове, предвидени във връзка с
изпълнението на публични регулаторни функции, се осъществява по реда на ЗНА,
съответно на АПК.
§ 5.
Не могат да бъдат възлагани публични регулаторни функции, които са от
изключителната компетентност или могат да бъдат упражнявани само от държавни
органи (например функции от военно-охранително естество, в сферата на сигурността,
външната политика и др.).
§ 6.
Стандартите се прилагат съответно и при възлагане на публични
функции, които нямат регулаторен характер, доколкото в нормативен акт не е
предвидено друго.
§ 7.
(1) Съвместното регулиране е правен механизъм, който осигурява наймалко "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.).
(2) Законодателят може да предвиди прилагане на саморегулаторни
инструменти като алтернатива на законовата регулация.
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Признаването на такива саморегулаторни инструменти може да подлежи
на съгласуване или утвърждаване от страна на компетентен публичен орган (в
системата на изпълнителната власт).
(3) Съвместното регулиране следва да осигурява възможността за
намеса на държавата в случай, че определените цели не са постигнати.
(4) Съвместното регулиране трябва да се основава на принципа на
общия интерес и да не е в полза единствено на регулираните субекти.
(5) Признатите механизми за съвместно регулиране и саморегулиране
подлежат на контрол от страна на националните и на общностните юрисдикции.
§ 8.
(1) Прилагането на регулаторни подходи, предвидени в тези стандарти
се предхожда от задължителна цялостна предварителна оценка на въздействието,
съгласно Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието и Ръководството за извършване на предварителна оценка на
въздействието.
(2) Последваща оценка на въздействието на съответната регулация се
прави не по-късно от 3 години след нейното въвеждане.
ГЛАВА ВТОРА:
СЪЗДАВАНЕ НА ПУБЛИЧНОПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПУБЛИЧНИ РЕГУЛАТОРНИ ФУНКЦИИ
Раздел I:
Общи принципи
§ 9.
(1) Публичноправна организация се създава чрез законодателен акт,
приет от Народното събрание, в предвидените от Конституцията на Република
България случаи и по определения в нея ред.
(2) Публичноправна организация по ал. 1 може да бъде създадена и в
особени случаи, когато държавен и обществен интерес налага това, при спазване на
законовата форма за нейното създаване.
(3) Публичноправните организации, създадени по реда на ал. 1 или 2 са
свободни, независими и самоуправляващи се в рамките на закона, уреждащ
организацията и реда на тяхната дейност.
§ 10.
(1) На публичноправни организации по § 9 със закон може да бъде
възложено изпълнението публични регулаторни функции, свързани с прилагане на
регулаторен режим по отношение на:
1.

упражняването на определена професия;

2.

извършването на определена стопанска (икономическа) дейност.
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(2) В изключителни случаи законът може да предвиди изискване за
задължително членство на съответните физически и/или юридически лица в конкретна
публичноправна организация, при условие че това е необходимо за постигане на целите
на закона.
(3) Преди регламентирането на задължително членство следва да бъде
организирана и проведена конкретна и целевоориентирана обществена консултация с
всички потенциално регулирани субекти. При провеждането на обществената
консултация се осигурява пълна прозрачност, включително чрез медиите и се използват
Стандартите за провеждане на обществени консултации.
(3) В случаите по ал. 2 не могат да бъдат въвеждани задължения и/или
ограничения, свързани с правата за свобода на сдружаване по чл. 44 и чл. 49 от
Конституцията на Република България.
(4) Публичноправни организации по ал. 1, т. 1 могат да осъществяват
функции, свързани със защита на интересите в областта на труда и социалното
осигуряване по ред, определен в съответния устройствен акт. Тези функции не
представляват публични регулаторни функции.
(5) Публичноправни организации по ал. 1, т. 2 могат да осъществяват
функции, свързани със защита на стопанските интереси на своите членове по ред,
определен в съответния устройствен акт. Тези функции не представляват публични
регулаторни функции.
(6) В случаите, когато законът предвижда съответната публичноправна
организация, изпълняваща публични регулаторни функции, да налага дисциплинарни
и/или административни мерки за своите членове и/или други засегнати лица, следва да
бъде осигурена възможност за ефективна правна защита пред независим орган и/или
пред съд.
§ 11.
(1) Дейността на публичноправните организации, изпълняващи
публични регулаторни функции, се осъществява при спазване най-малко на следните
принципи:
1.

върховенство на закона и защита на обществения интерес;

2.

откритост и достъпност;

3.

отговорност и отчетност;

4.

ефективност и ефикасност;

5.

почтеност, обективност и безпристрастност.

(2) Публичноправните организации осъществяват своята дейност в
интерес на обществото и в съответствие с приложимата нормативна уредба.
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§ 12.
(1) Дейностите, свързани с изпълнение на публични регулаторни
функции участниците трябва да бъдат осигурени със съответните ресурси.
(2) Законът може да предвиди преотстъпване в полза на съответната
публичноправна организация, на определени публични вземания, свързани с
изпълнението на възложените публични регулаторни функции.
Раздел II:
Устройство и организация на дейността на публичноправните организации
за изпълнение на публични регулаторни функции
§ 13.
(1) Законът, предвиждащ създаване на публичноправна организация за
изпълнение на публични регулаторни функции, следва да определи:
1.
основните характеристики на съответната публичноправна
организация – членство, органи на управление, основни положения, свързани с
устройството и дейността и др., включително видовете устройствени актове, които
следва да бъдат приети;
2.
обхватът на публичните регулаторни функции, които ще изпълнява
съответната публичноправна организация, както и процедурите за тяхното
осъществяване;
3.
компетентен орган в съответната област на регулиране, както
взаимоотношенията между публичноправната организация и държавата и нейните
органи;
4.

начините за финансиране на дейността;

5.
механизмите за осигуряване на публичност и отчетност по
отношение на възложените публични регулаторни функции.
(2) Законовата
регламентация
не
самоуправлението на публичноправните организации.

следва

да

ограничава

§ 14.
(1) Публичноправните
организации,
изпълняващи
публични
регулаторни функции, приемат устройствен акт (устав), определящ за дейността си,
независимо от наличието на специален закон за тяхната дейност.
(2) Устройствените актове на публичноправните организации,
изпълняващи публични регулаторни функции се съгласуват (утвърждават) от
компетентен орган в системата на изпълнителната власт (от Министерския съвет на
Република България или от съответния ресорен министър).
§ 15.
Устройствените и другите актове, които публичноправна организация за
изпълнение на публични регулаторни функции приема в изпълнение на закона, следва
да бъдат публично оповестени, включително чрез публикуване в "Държавен вестник".
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§ 16.
(1) В случай, че съответният закон предвижда събиране на такси или
вноски за извършване на определените публични регулаторни функции, техният размер
трябва да съответства на реалните разходи за извършване на съответната дейност,
съобразно принципите, определени в Закона за държавните такси.
(2) В случай, че законът предвижда съответната публичноправна
организация за изпълнение на публични регулаторни функции самостоятелно да
определи таксите или вноските за извършване на определените публични регулаторни
функции, актът за това задължително подлежи на съгласуване от компетентния орган
по § 13, ал. 1, т. 3.
§ 17.
(1) Компетентният орган по § 13, ал. 1, т. 3 има право, включително
чрез свой упълномощен представител или представители:
1.
на (неограничен) достъп до информацията за дейността на
съответната публичноправна организация, изпълняваща публични регулаторни
функции;
2.
да присъства на заседанията на органите на съответната
публичноправна организация, изпълняваща публични регулаторни функции, без право
на глас.
3.
да взема отношение (думата) във всяко заседание на органите на
съответната организация.
(2) Ръководните
органи
на
публичноправните
организации,
изпълняващи публични регулаторни функции информират компетентния орган за
изпълнението на възложените публични регулаторни функции.
Раздел III:
Изпълнение на възложените публични регулаторни функции
§ 18.
Публичноправните организации, изпълняващи публични регулаторни
функции, следва да прилагат точно разпоредбите на съответния закон. Те нямат право
да въвеждат изисквания или процедури, които не са предвидени в закона, както и да
събират такси (вноски) за такива дейности.
§ 19.
(1) В случаите, когато публичноправни организации, изпълняващи
публични регулаторни функции, сами определят конкретните процедури за изпълнение
на възложените функции, те следва да съгласуват тези процедури с компетентния
орган.
(2) Процедурите по ал. 1 не могат да налагат изисквания, ограничения и
тежести, които водят до ограничаване на конкуренцията, както и такива, които не са
необходими за постигане на целите на закона.
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§ 20.
(1) Публичноправните
регулаторни функции, са длъжни да:

организации,

изпълняващи

публични

1.
осигурят по подходящ начин постоянен и безусловен достъп до
всички административни актове и формуляри, както и да оказват съдействие за
попълване на документи;
2.
предоставят пълна информация за сроковете, приложими в
съответното производство, за дължимите такси и методиката за тяхното определяне,
както и да оказват съдействие за попълването на документи;
3.
организират дейността си така, че да обслужват заинтересованите
лица на едно място в едно служебно помещение;
4.
осигурят подходящо работно време за ползването на услугите по т.
1 и 2 от заинтересованите лица;
5.
осигурят възможност за предоставяне на услугите по електронен
път съгласно Закона за електронното управление;
6.
да поддържат страница в интернет, съдържаща
информация по отношение на възложените публични регулаторни функции.

актуална

(2) Публичноправна организация, изпълняваща публични регулаторни
функции, не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са
налични при нея или при държавен орган, а ги осигурява служебно за нуждите на
съответното производство.
§ 21.
(1) В случаите, когато изпълнението на възложените публични
регулаторни функции е свързано с поддържане на информационни системи и/или
водене на регистри, те следва да:
1.
подлежат на задължително сертифициране по реда, предвиден за
информационните системи, поддържани от държавната администрация;
2.

използват системата за идентификация e-ID;

3.
бъдат свързани и да осигуряват обмен на данни със съответните
системи, поддържани от държавната администрация;
(2) Регистрите, водени от публичноправните организации, изпълняващи
публични регулаторни функции, следва да бъдат публично достъпни, включително чрез
неограничен и безплатен достъп чрез интернет.
§ 22.
Препоръчително е публичноправните организации, изпълняващи
публични регулаторни функции, да спазват общите правила на ЗЮЛНЦ, определени за
организациите, регистрирани за осъществяване на дейности в обществена полза.
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Раздел IV:
Общ надзор от страна на държавата
§ 23.
(1) Държавата чрез определения компетентен орган осъществява общ
надзор по отношение на начините, по които публичноправните организации изпълняват
възложените публични регулаторни функции.
(2) Ръководните
органи
на
публичноправните
организации,
изпълняващи публични регулаторни функции, съдействат за осъществяването на
надзорните функции по ал. 1.
§ 24.
Компетентният орган изготвя доклад за ефективността на дейността на
публичноправните организации, чиято дейност наблюдава, който се публикува на
неговата официална интернет страница, както и на интернет страницата на съответната
публичноправна организация, изпълняваща публични регулаторни функции.
ГЛАВА ТРЕТА:
ВЪЗЛАГАНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГУЛАТОРНИ ФУНКЦИИ НА ЧАСТНОПРАВНИ
СУБЕКТИ
Раздел I:
Общи положения
§ 25.
(1) Възлагането на публични регулаторни функции върху частноправни
субекти може да става само със закон. Единствено Народното събрание може да прави
преценка допустимо и обществено оправдано ли е такова възлагане.
(3) На законово ниво трябва да се регулират точно и ясно характерът и
обемът на възлаганите функции, както и изискванията към частноправните субекти, на
които те могат да бъдат възложени.
Законовата форма създава съществена гаранция за ненакърнимост на
конституционно прогласените граждански права и свободи, а също така представлява
гаранция срещу възлагането на функции, които са от изключителната компетентност на
определените в Конституцията на Република България органи.
(4) Възлагането на държавни функции върху частноправни субекти
следва да предвижда ясна, прозрачна и публична процедура за определяне на
организациите, на които да бъде възложено изпълнението на съответните публични
регулаторни функции.
(5) В изключителни случаи, когато е невъзможно или нецелесъобразно
упражняването на съответните публични функции да се извършва от множество
частноправни субекти, законът може да предвиди ограничения за броя на
частноправните субекти, на които да бъде възложено изпълнението на съответните
публични регулаторни функции.
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§ 26.
(1) Задължително изискване в случаите на възлагане на публични
регулаторни функции върху частноправни субекти е стриктното спазване принципа на
доброволност, т.е. да е налице демократично взето решение от върховния
представителен орган на съответната организация (обикновено общото му събрание) за
поемане на възлаганите държавни функции.
(2) Актът по ал. 1 е задължителна част от документацията за възлагане
на публични регулаторни функции върху частноправни субекти.
§ 27.
Законът, предвиждащ възможност за възлагане на публични регулаторни
функции на частноправни субекти следва да определи компетентен орган в системата
на изпълнителната власт, който:
1.
отговаря за политиката в съответната област на регулиране и за
процедурите по възлагане на конкретните публични регулаторни функции на
частноправни субекти;
2.
осъществява общ надзор по изпълнението на възложените на
частноправни субекти публични регулаторни функции.
Раздел II:
Форми за възлагане на публични функции на сдружения на граждани или на
юридически лица
§ 28.
(1) Възлагането на публични регулаторни функции на частноправни
субекти може да бъде осъществено чрез:
1.
споразумение, сключено на основание и по реда, предвиден в
закона, предвиждащ възможност за възлагане на определени публични регулаторни
функции на частноправни субекти;
2.
административен акт, издаден на основание и по реда, предвиден в
закона, признаващ компетентността на съответния частноправен субект да изпълнява
определените публични регулаторни функции;
3.

друга, предвидена в закона форма.

(2)

Актовете по предходната алинея следва да определят най-малко:

1.
обхвата и конкретните ангажименти на страните във връзка с
изпълнението на определените публични регулаторни функции
2.

срок за изпълнението на определените публични регулаторни

3.

механизъм за преглед на изпълнението на определените публични

функции;
функции.
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(3) Актовете за възлагане на публични регулаторни функции на
частноправни субекти следва да бъдат публично оповестени, включително чрез
публикуване в "Държавен вестник".
§ 29.
Законът, предвиждащ възможност за възлагане на публични регулаторни
функции на частноправни субекти, следва да определя условията, при които
компетентният орган може да оттегли предоставеното право за изпълнение на
публични регулаторни функции.
§ 30.
За неуредените в тази глава въпроси се прилагат съответно разпоредбите
на глава втора.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА:
СЪВМЕСТНО РЕГУЛИРАНЕ
Раздел I:
Общи положения
§ 31.
(1) 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.
(2) Съвместното регулиране трябва винаги да бъде в съответствие с
общото и специалното законодателство, включително с правото на Европейския съюз и
да бъде съвместимо с международното право, с международните търговски
споразумения и в частност с разпоредбите на Световната търговска организация, по
които Република България е страна или се е присъединила.
§ 32.

Препоръчително е законовата уредба да включва най-малко:
1.

ясно определени цели на политиката в съответната област;

2.
критерии за признаване на организациите, прилагащи алтернативни
регулаторни подходи;
3.

критерии

за

признаване

на

съответните

саморегулаторни

инструменти;
4.
механизъм за наблюдение и оценка на прилагането на признатите
саморегулаторни инструменти.
§ 33.
(1) Всяка мярка за съвместно регулиране, 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.
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(2) Инструментите, свързани със съвместното регулиране могат да
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.
Раздел II:
Планиране на процеса
§ 34.
(1) В случаите, когато е приложимо преди законовото регламентиране
на подходи за съвместно регулиране е препоръчително планиране на процеса чрез
включване на съответните заинтересовани страни.
(2) Планирането на прилагането на подходи за съвместно регулиране
включва, най-малко:
1.

определяне на целите на регулаторния подход;

2.
идентифициране на приложимото право и основните права,
гарантирани от правото на ЕС и националното право;
3.

определяне на участниците;

4.
организиране и провеждане на обсъждания за съгласуване на
мерките, чрез които ще бъдат постигнати определените цели;
5.

информиране за процеса и неговите цели.

§ 35.
(1) Целите на регулаторния подход – трябва да бъдат формулирани по
ясен и недвусмислен начин, като включват конкретно измерими показатели.
(2) При планирането на инициативата следва да бъдат съгласувани
конкретни индикатори за оценка на постигнатото.
§ 36.
(1) Правно съответствие – инициативите за съвместно регулиране
трябва да бъдат планирани в съответствие с приложимото право и основните права,
гарантирани от правото на ЕС и националното право.
(2) Участниците могат да бъдат насърчават
съществуващите насоки, предоставени от публичните органи.

да

прибягват

до

(3) Всяка инициатива за съвместно регулиране следва да бъде
придружена със задълбочена оценка на въздействието и допълняемостта с
достиженията на правото на ЕС.
§ 37.
(1) Определянето на участниците следва да осигури максимално
широко потенциалните заинтересовани страни.
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(2) Субектите, заинтересовани да утвърдят дадена мярка за съвместно
регулиране, трябва да бъдат публично информирани преди началото на процеса по
разработване на мярката.
(3) Когато не са се включени всички възможни страни, следва да бъде
предвидена възможност за последващо включване на заинтересованите страни.
(4) Участниците трябва да са напълно отговорни и уважавани за
специфичния си принос.
(5) При изискване на представителност тя трябва да бъде
пропорционална на съответния професионален сектор, на междубраншово или
секторно равнище, както и на обхвата на приетите разпоредби.
Ако е необходимо, представителността може да бъде оценена както
количествено (брой и дял на членовете в организация), така и най-вече качествено
(възможност за действие по места, узаконяване на приетите разпоредби и налагане на
тяхното изпълнение).
§ 38.
(1) Добросъвестност – различните възможности на участниците следва
да бъдат отчитани, планираните дейности трябва да бъдат съгласувани с преследваните
цели, а самите участници трябва реално да се стремят към постигане на успех.
(2) Различните
възможности
на
участниците,
включително
положението на МСП и по-малките организации с нестопанска цел, следва да бъдат
взети под внимание при проектирането на предвиденото действие.
(3) Участниците следва да представят в подготвителния процес цялата
налична информация, която може да допринесе за цялостен анализ на ситуацията. По
подобен начин при реализацията на инициативата участниците следва да гарантират, че
техните дейности извън обхвата на инициативата са съгласувани с нейните цели.
(4) Както при разработването, така и при прилагането на инициативата,
от участниците се очаква да положат реални усилия за успех. Те запазват възможността
да се оттеглят, ако действието не успее да постигне договорените цели.
§ 39.
(1) Провеждането на обсъждания и консултации за планиране на
инициативи за съвместно регулиране е същинската част от процеса на взаимодействие
между институциите и заинтересованите страни. Целта на този процес е съгласуване на
мерките, чрез които ще бъдат постигнати определените цели.
(2) Първоначалната идея или "концептуално споразумение" за всяка
инициатива трябва да бъде широко представена, като включва открит обмен на мнения
между заинтересованите страни.
(3) Публичните органи следва да имат значима роля в процеса, като го
подпомагат и гарантират целостта на обществения интерес.
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§ 40.
Информиране за процеса и неговите цели – планираните действия следва
да бъдат организирани по отворен и приобщаващ начин за всички заинтересовани
страни, но и за обществото като цяло.
§ 41.
(1) Постигането на съгласие по конкретна инициатива за съвместно
регулиране следва да бъде надлежно документирано.
(2) Регламентирането на подходи, основани на съвместно регулиране се
осъществява по общия ред, предвиден в ЗНА.
Раздел III:
Признаване на организации прилагащи инициативи, основани на съвместно
регулиране
§ 42.
(1) Законът може да предвиди условия и ред за признаване на
организации, прилагащи инициативи, основани на съвместно регулиране.
(2) Признаването и оттеглянето на признаването на организации,
прилагащи инициативи, основани на съвместно регулиране, се извършва от
компетентния орган, съгласно определения в закона ред.
(3) Препоръчително е актовете за признаване и за оттегляне на
признаването на организации, прилагащи инициативи, основани на съвместно
регулиране, да бъдат публични.
§ 43.
Компетентният орган осигурява публичност на прилаганите инициативи,
основани на съвместно регулиране, в неговата сфера на компетентност.
Раздел IV:
Прилагане на инициативи, основани на съвместно регулиране
§ 44.
(1) Прилагането на инициативи, основани на съвместно регулиране,
следва да бъде организирано по публичен и прозрачен начин.
(2) Функциите по управление на инициатива за съвместно регулиране
могат да се изпълняват от някой от участниците. Когато е подходящо за конкретна
инициатива за съвместно регулиране, може да бъде създаден управителен комитет,
който ръководи нейното действие.
§ 45.
Прилагането на инициативата следва да бъде публично и прозрачно, като
за целта е препоръчително инициативата да разполага със собствен уебсайт, който
съдържа най-малко:
1.
актуални версии на инструментите за саморегулиране, както и
техните предишни версии;
2.
актуален списък на участващите в инициативата и информация за
последващи оттегляния и изключвания на подписали я страни;
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3.
инициативата;

обобщени

данни

за

постигнатите

резултати

4.
друга релевантна информация, осигуряваща
обществото да си състави обективно мнение за целия процес.

и

ефекти

от

възможност

за

§ 46.
(1) Постоянно подобрение – ефективно управление, непрекъсната
отчетност и следване на процеса "учене чрез правене" ("learning by doing") с постоянна
комуникация и взаимодействие между участниците.
(2) Препоръчително е да се правят годишни прегледи на напредъка
спрямо избраните цели и показатели, както и на всички налични по-широки
предварителни данни.
§ 47.
(1) Разрешаване на спорове – осигуряване на гаранции, че споровете
получават адекватно и навременно внимание; случаите на неспазване на стандартите и
правилата трябва да получават адекватна санкция.
(2) Инициативата следва да включва гаранции, че всяка страна може да
подава безплатно, подкрепени с доказателства твърдения за възможно несъответствие с
обявените изисквания или поетите ангажименти.
(3) Инициативата следва да определи независим субект, който да
извършва оценка на твърдения по ал. 2 и, ако е уместно, след това да поиска
информация от съответната подписала инициативата страна и да проведе изпитване
и/или проверка.
§ 48.
(1) 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 фондове или други форми на
финансиране.
(2) Финансовата информация за реализацията на инициативата,
независимо от източниците, трябва да бъде публично достъпна.
Раздел V:
Наблюдение и оценка
§ 49.
(1) Наблюдение – осъществява се по начин, който е достатъчно отворен
и независим, ползващ се с респект от всички заинтересовани страни и се реализира въз
основа на договорена обща рамка за наблюдение.
(2)

Всеки участник следи изпълнението си спрямо договорените цели и

показатели.
(3) Резултатите от наблюдението се споделят от всеки участник за
обсъждане с участниците като цяло и се оповестяват публично.
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(4) Резултатите от наблюдението следва да бъдат обобщени, когато е
възможно. Това трябва да бъде направено по прозрачен и обективен начин.
§ 50.
(1) Оценяване – формализирана процедура, която позволява
участниците да установят до каква степен саморегулаторната инициатива постига
определените цели, необходимостта от подобрения или промени.
(2) Участниците редовно и съвместно оценяват не само изпълнението
на поетите задължения, но също така и въздействието от прилагането на
саморегулаторната инициатива.
§ 51.
Всяка инициатива за съвместно регулиране подлежи на периодично
преразглеждане и изменение с оглед на променящите се нормативна уредба,
икономическата среда и целите на страните.
ГЛАВА ПЕТА:
ИНИЦИАТИВИ, СВЪРЗАНИ СЪС САМОРЕГУЛИРАНЕ
§ 52.
(1) Саморегулирането е възможност за икономическите оператори,
социалните партньори, неправителствените организации или сдружения да приемат
помежду си и за тях самите общи насоки на пазарно поведение като етични кодекси,
кодекси за добри практики, секторни споразумения и др.
(2) Саморегулирането е доброволна инициатива, която не предполага
институциите да са приели някаква определена позиция, особено когато такива
инициативи са предприети в области, които не са обхванати от съществуващата
нормативна уредба.
§ 53.
В области, които не са обхванати от съществуващата нормативна уредба,
компетентните органи могат да предприемат действия за насърчаване на прилагането
на саморегулаторни инициативи чрез ненормативни актове (soft law), като насоки,
препоръки и др.п., които определят критерии, приоритети и др., за постигане на
определени обществени цели.
§ 54.
(1) Отговорност на институциите е в рамките на тяхната текуща
дейност да разглеждат съществуващи практики по саморегулиране с оглед
установяване на тяхното съответствие с обществените интереси, и в частност с общите
правила за защита на потребителите и особено със спазването на правилата за
конкуренция.
(2) При установяване на практики, които застрашават или могат да
застрашат, защитени от закона права, компетентният орган предприема необходимите
мерки за гарантиране на спазването на тези права, включително за преустановяване на
констатираните нарушения, съгласно установения ред.
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