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Програмата за по–добро регулиране 2010 – 2013 г. е приета с Решение на 

Министерския съвет № 361 от 2010 г.  

Основната цел на програмата е подобряване на бизнес средата и 

конкурентоспособността на българската икономика. 

Специфичните цели по програмата са: 

1.   Подобряване на административното регулиране 

    2.  Оценка на въздействието на нормативните актове 

         3. Подобряване на административното обслужване чрез въвеждане на 

електронното управление 

Изпълнението на Програмата за по–добро регулиране 2010 – 2013г. 

започна на 24 юни 2010 г. с провеждането на Кръгла маса на тема: „За по-

добро и ефективно регулиране. Практически въпроси – обмяна на опит между 

Кралство Нидерландия и Република България”, организирана от дирекция 

„Икономическа и социална политика” на МС - членове на Междуведомствената 

работна експертна група за мониторинг (МРЕГМ), създадена с Решение 

№361/юни 2010г. и от посолството на Кралство Нидерландия в България. 

Активно участие взеха заместник министър-председателят и министър на 

финансите, министърът на икономиката, енергетиката и туризма, посланикът на 

Кралство Нидерландия, представители на българския парламент, експерти по 

въпросите на регулаторната реформа от Кралство Нидерландия, 

представители на организациите на бизнеса и на неправителствените 

организации в България, както и експерти от администрациити на централно 

ниво.  

 Бяха обсъдени предизвикателствата в сферата на регулаторната 

политика, критики и препоръки на българския бизнес и на неправителствения 

сектор по отношение на нормативните документи, оказващи най-силно влияние 

върху бизнес средата. Бе представена и новата българска Програма за по-

добро регулиране 2010-2013 (актуализация). Обсъжданията по програмата 

показаха, че поставените с нея цели отговарят на наболели проблеми в 

регулаторната сфера, включително по отношение на диалога с организациите 

на бизнеса и неправителствения сектор. 

През м. ноември 2010 г. на Кръгла маса, организирана от Министерството 

на икономиката, енергетиката и туризма и Световната банка на тема: “По добро 

регулиране за по-висок растеж” бяха представени резултатите от извършена 
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последваща оценка на въздействието на Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност (ЗОАРАКСД) и проект на Закон за изменение и допълнение на 

ЗОАРАКСД, изготвен възоснова на данните и препоръките от оценката. С 

измененията и допълненията на закона се цели подобряване на общата рамка 

на регулаторните режими и намаляване на регулаторната тежест с 10 до 12%, 

въвеждат се мълчаливото съгласие при регистрационните режими и основните 

принципи за определяне на разходоориентиран размер на таксите, събирани за 

услуги. Законопроектът е одобрен с Решение № 113 на Министерския съвет от 

2011 г. и приет от Народното събрание на 05.05.2011г., ДВ, бр.38 от 20 май 

2011г. 

Във връзка с изпълнението на раздел IV “Механизъм за управление” на 

програмата Междуведомствената работна група за разработване на 

програмата подготви Списък на законите, на които да бъде изготвена оценка на 

въздействието през 2011 г. (Приложение № 1). Подбраните за оценка закони са 

съсредоточени основно в сектор строителство, имащ съществено влияние 

върху бизнес средата в страната. Този сектор е силно засегнат от 

икономическата и финансова криза и натоварен с регулаторни режими, 

процедурите по които са идентифицирани като бариера затрудняваща 

осъществяването на инвестиционната дейност и подобряването на бизнес 

средата. Списъкът е съгласуван с всички министерства, национално 

представителните организации на работодателите и Икономическия и социален 

съвет. В бюджетите на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 

за 2011 г. са предвидени средства за оценки на въздействието на законите от 

Приложение № 1 с общ размер от 140 000 лв.  

Един от основните акценти в програмата е поставянето на потребителите на 

административни услуги в центъра на процеса на разработване на политиките, 

чрез разбиране на техните потребности и привличане на техните идеи. 

Осигурена е „отворена врата” към правителството за идеите и проблемите на 

бизнеса и неправителствения сектор.  

За ефикасното изпълнение на програмата от особена важност са идеите на 

бизнеса и неправителствения сектор. В този контекст и във връзка с 

необходимостта от активен диалог, всички заинтересувани страни, 
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включително работодателските организации и Икономическия и социален съвет 

могат да изпращат мотивирани предложения за облекчаване, отменяне и/или 

ограничаване обхвата на режими до Междуведомствената работна експертна 

група за мониторинг на програмата. Разбирането на важността на приноса на 

представителите на неправителствените организации и бизнеса личи от това,  

че пътят от внасянето на въпросите за разрешаване в Междуведомствената 

работна експертна група за мониторинг, в администрацията на Министерския 

съвет или в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, до 

поставянето на тези въпроси за обсъждане на политическо ниво е максимално 

кратък. За първи път отговорността за качеството на бизнес средата се споделя 

и с бизнеса и неправителствения сектор. 

За жалост показаната от неправителствените структури на форумите 

висока активност и желание за съвместна работа по въпросите на по-доброто 

регулиране, от все още не е довела до конкретни предложения в МРЕГМ. 

В изпълнение на т.4 на РМС №361/1 юни 2010г., с цел подобряване на 

комуникацията между ведомствата и ефикасно изпълнение на мерките по 

програмата, е създадена мрежа от експерти от всички ведомства. Конкретен 

ангажимент на експертите е подготвянето на отчетите на ведомствата за 

изпълнение на мерките по програмата, по които всяко от тях е отговорна 

институция и в частност - отчетите за изпълнението на мярката за облекчаване 

на регулаторни режими чрез привеждане на законопроектите от 

законодателната програма на правителството в съответствие със Закона за 

ограничаване на административното регулиране и административния контрол 

върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), съответно със Закона за електронното 

управление (ЗЕУ). Настоящият отчет е изготвен на база на отчетите за 

реализацията на програмата за този период на всички министерства и 

второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити. 

Предвид хоризонталния характер на регулаторната политика, с 

разработения в програмата механизъм за управлението й е предвидено 

мониторингът и дейностите по обобщаване и отчитане на мерките да се 

извършват от Междуведомствена работна експертна група за мониторинг 

(МРЕГМ) на програмата с председател директорът на дирекция “Икономическа 

и социална политика” в администрацията на Министерския съвет, заместник – 

председател директорът на дирекция „Икономическа политика” в 
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Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и членове 

представители на ключовите по програмата ведомства: Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на правосъдието, 

Министерството на финансите и Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. В последствие към МРЕГМ се 

включи и представител на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. 

Със стартирането на дейността на Междуведомствената работна група 

за мониторинг на програмата бе осъществено институционалното осигуряване 

на политиката за по-добро регулиране. Междуведомствената работна 

експертна група, включваща директора и експерти от дирекция „Икономическа и 

социална политика” на МС, директора и експерти от дирекция „Икономическа 

политика” на МИЕТ и експерти от МП, МФ и МТИТС осъществява функциите на 

препоръчаното от Световната банка „звено за по-добро регулиране” (доклад на 

Световна банка „Административни и регулаторни бариери пред бизнеса”, юли 

2010 г.).  

Настоящият отчет обхваща реализацията на мерките за 2010 г., от месец 

юни до месец декември вкл., както и тези с постоянен срок на действие, като 

изчерпателното и подробно изпълнение на дейностите е представено в 

табличен вид. Обобщените резултати от действието на програмата през 

отчетния период по цели и подцели са следните: 

 

Специфична цел 1. Подобряване на административното регулиране 

Подцел 1.1. Постигане на националната цел за намаляване на 

административната тежест, произтичаща от задължения за информиране 

с 20 процента до края на 2012г.  

С Решение № 235 на Министерския съвет от 23.04.2010 г. е приет План за 

действие по Програмата за намаляване на административната тежест. 

Конкретното изпълнение на плана се обобщава и отчита от Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма,  по тримесечия и е представено в 

таблицата - мярка 1.1.2. Към 31.12.2010г. са изпълнени всички 31 мерки, 

планирани за изпълнение до края юни 2010 г., към края на месец септември 

2010 г. следваше приключване на общо 13 мерки, на част от които срокът за 

изпълнение е удължен, предвид необходимо съгласуване на текстове с 
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разпоредби на закони, които са били на етап обсъждане от Народното 

събрание, През последното тримесечие на 2010 г., следваше да бъдат 

изпълнени 89 мерки. От тях изпълнени са 39 мерки (44%) и в процес на 

изпълнение са 42 мерки (47%). Неизпълнените са 8 мерки, тъй като 

създаването на възможност за подаване на сведения по електронен и мрежов 

път . 

Подцел 1.2. Облекчаване на регулаторни режими 

В изпълнение на мярка 1.2.1. са изготвени законопроекти, привеждащи в 

съответствие със ЗОАРАКСД, съответно със ЗЕУ, режимите, услугите и 

процедурите, регламентирани в тях, както следва: 

 

Министерство на финансите: 

Нов Закон за хазарта 

Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република 

България, 

 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма: 

Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства 

Наредба за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на 

разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни 

богатства по реда на Закона за подземните богатства. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и 

тържища 

Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на 

изделия и технологии с двойна употреба  

Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на 

оръжия и изделия и технологии с двойна употреба 

 

Министерство на здравеопазването: 

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето 

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване 
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Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения 

 

Министерство на вътрешните работи: 

Закон за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна 

дейност. 

 

Министерство на земеделието и храните: 

Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и 

аквакултурите 

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията 

Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската 

дейност 

 

Министерство на труда и социалната политика 

Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с 

увреждания 

 

Министерство на културата: 

Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и 

сродните му права 

 

Министерство на околната среда и водите: 

Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния 

въздух 

Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното 

разнообразие 

Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения 

Закон за изменение и допълнение на Закона за водите 

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията: 

Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 

Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози 
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Част от подготвените проекти за изменение и допълнение, за 

привеждането на закони в съответствие със ЗОАРАКСД и ЗЕУ , все още не са 

приети от Народното събрание. 

Ведомствата са привели в съответствие и подзаконовите нормативни 

актове към съответните закони, подготвили са унифицирани бланки, 

организирали са провеждане на обучение на експерти за работа, в 

съответствие с изискванията за обмен на дани по електронен и мрежов път и 

поддържане на регистри и бази дани, разписани в двата закона. За 

ефективното изпълнение на регламентираните режими и процедури са 

извършени съответни промени в структурите на част от ведомствата, отразени 

в промяна на Устройствените им правилници. Приключените дейности по всяка 

мярка, както и по тези с продължаващо през 2011г. действие, са детайлно 

отразени в табличен вид в Отчета. 

За гарантиране на успешно изпълнение на мерките на подцел 1.2, 

експерти на дирекция “Държавна администрация” на МС изготвиха проект на 

Стандарти за провеждане на обществени консултации, представен за 

одобряване от Съвета за административна реформа. Проектите на 

нормативните актове бяха публикувани на съответните интернет страници на 

ведомствата и на Портала за обществени консултации www.strategy.bg, 

функционалната изграденост и популяризацията на който бе поета от звено в 

дирекция “Държавна администрация” на МС още в процеса на изготвяне на 

актуализация на програмата, а дирекция “Икономическа и социална политика” в 

същата администрацията бе активна относно мнението на бизнеса по 

въпросите на регулаторната политика.  

В процеса на изпълнение на мерките по разглежданата подцел, екипите на 

министерствата са осъществявали активен диалог със заинтересуваните 

страни чрез създаване на съвместни работни групи, чрез обществени 

обсъждания, консултации, семинари и др., предвид очакванията именно от 

страна на заинтересуваните страни да бъдат инициирани конкретни 

предложения за облекчаване и/или ограничаване на обхвата на регулаторни 

режими, които създават тежест за бизнеса. 

 

Подцел 1.3. Отменяне или ограничаване на обхвата на режими 
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Идентифицирани и предложени за отмяна са следните режими: 

съгласувателен режим по Закона за опазване на околната среда във връзка с 

процедурата по издаване на становище от РИОСВ; съгласувателен режим за 

произнасяне на РИОКОЗ по здравно-хигиенните аспекти в процедурата по 

ОВОС; издаване на удостоверение за съответствие с приложимите медицински 

стандарти и спазване на здравните изисквания по процедурата за издаване на 

разрешение за осъществяване на лечебна дейност; заверка на лична здравна 

книжка за определени категории лица; регистрационен режим за обекти с 

обществено предназначение; издаване на удостоверение за правоспособност 

за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.  С изменения в 

Закона за здравето режимът за откриване на оптика от регистрационен става 

уведомителен. 

Министерствата са предприели конкретни действия за ограничаване на 

обхвата на режими както следва: 

Министерство на околната среда и водите - за шест режима чрез 

изменения и допълнения на Закона за водите, Закона за опазване на 

околната среда и Закона за лечебните растения; 

Министерство на земеделието и храните – за седем режима чрез 

изменения и допълнения на Закона за защита на растенията и Закона за 

ветеринарномедицинската  дейност; 

Министерство на труда и социалната политика – за четири режима по 

Закона за интеграция на хората с увреждания. 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – за девет режима 

по: Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност, Закон за изменение и допълнение на Закона за 

подземните богатства, Закон за изменение и допълнение на Закона за 

стоковите борси и тържища, Закон за експортния контрол на продукти, 

свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба,Закон 

за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия и 

изделия и технологии с двойна употреба 

 

         Подцел 1.4. Регламентиране на системата на таксите в 

съответствие с променените обществени отношения 
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         В изпълнение на тази цел Министерството на икономиката, енергетиката и 

туризма (МИЕТ) е изготвило анализ по отношение на прилагането на 

разходоориентирания принцип при формиране на размера на таксите в 

системата на МИЕТ и ВРБК., а със  Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност законово се регламентираха принципите за разходоориентиран подход 

при определяне размера на таксите и начина за разходване на събраните 

средства. 

          Администрацията на Министерския съвет подготвя проект, който е 

предвидено да бъде финансиран със средства от Европейския социален фонд 

чрез Оперативна програма “Административен капацитет” на тема “Политика за 

таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро 

управление”. С реализацията на проекта ще се изпълни изцяло мярка 1.4.1. и 

ще се подпомогне значително изготвянето на проект на нов Закон за таксите 

(мярка 1.4.2.) 

 

         Подцел 1.6. Подобряване на административното регулиране на местно 

ниво 

За изпълнението и отчитането на мярка 1.6.5. “Идентифициране на 

незаконосъобразни регулаторни режими, прилагани от общинските власти и 

предложения за отмяна” е поискана информация и лице за контакт от всички 

областни администрации. Въз основа на получената информация, 

Междуведомствената работна експертна група за мониторинг, в лицето на 

дирекция “Икономическа и социална политика”, изготви обобщен отчет на 

данните, постъпили от областните управители, представен в приложение, 

представен в Приложение № 2 от настоящия отчет. 

          

         Специфична цел 2. Оценка на въздействието на нормативни актове 

         Подцел 2.1. Въвеждане на оценката на въздействие на нормативните 

актове 

          Ведомствата са предприели различен подход за въвеждане на 

инструмента “оценка на въздействие”, видно от представените отчети. - в 

Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването изрично са 

определени функции, свързани с изготвянето на оценка на въздействието на 
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нормативните актове, в Министерството на икономиката, енергетиката и 

туризма е въведен механизъм за извършване на оценка на въздействието 

включващ експерти от различни звена, в зависимост от материята на 

нормативния акт, а Министерството на правосъдието е извършило 68 

мониторингови проверки по приложението на Наказателно-процесуалния 

кодекс, Гражданския процесуален кодекс, Закона за частните съдебни 

изпълнители и Закона за съдебната власт, като са изготвени доклади, 

съдържащи последваща оценка на въздействието на нормативните актове. 

Останалите ведомства прилагат методи, подобни на изброените, в зависимост 

от функционалната компетентност на звената в администрациите им и 

поставените цели. 

 

         Подцел 2.2. Извършване на оценка на въздействието на нормативни 

актове 

Изготвен бе проект на Списък със закони, на които да се извърши оценка 

на въздействието през 2011 г. (Приложение 1). В списъка бяха включени 

закони, имащи съществено влияние върху бизнес средата в страната.  

Списъкът бе съгласуван с всички министерства, национално 

представителните организации на работодателите и Икономическия и социален 

съвет, като бяха взети предвид всички направени целесъобразни предложения. 

Механизмът за действие на програмата предвижда този списък да бъде 

одобрен от Съвета за икономическа политика, с прекратени функции от 2011г., 

поради което същият е приложен към Отчета, за одобряване от Министерския 

съвет. 

      

         Подцел 2.4. Подобряване на диалога със заинтересуваните страни 

         В изпълнение на тази цел разработените и одобрени от Съвета за 

административна реформа (САР) “Стандарти за провеждане на обществени 

консултации” при разработването на законодателни актове и политики, са 

достъпни на Портала за обществени консултации.  

         Изградената функционалност на Портала за обществени консултации 

позволява на регистрираните потребители да се абонират за известяване при 

нови консултации. Все още нормативно не е въведено изискването за 

задължително публикуване на всички проекти на нормативни актове и 
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стратегически документи на Портала за обществени консултации. По 

отношение на популяризирането на портала е проведена съвместна 

инициатива с Българския център за нестопанско право – порталът се 

популяризира чрез онлайн бюлетин сред членовете на Информационния 

портал за НПО в България. 

 

         Специфична цел 3. Подобряване на административното обслужване  

чрез въвеждане на електронното управление 

         С Решение № 958 на Министерския съвет от декември 2010 г. е приета 

Обща стратегия за електронното управление в Република България 2011-2015 

г. Изготвен е и проект на пътна карта за нейното изпълнение.  

         Дейността по отношение на проекта за изменение и допълнение на 

Закона за електронното управление (ЗЕУ) с оглед определяне на структура в 

МТИТС за осъществяване на постоянен контрол и мониторинг по спазване на 

изискванията на ЗЕУ се отлага за края на 2011 г.  

          Във връзка с дейностите по реинженеринг на процесите и актуализиране 

на вътрешните правила, регламентиращи предоставянето на електронни 

административни услуги, през отчетния период са постигнати следните 

конкретни резултати: 

Министерство на финансите (Национална агенция по приходите) – 

изготвени нови процедури за издаване, подновяване и прекратяване на 

електронни подписи; процедури за разработка на ИС; процедури за описание и 

достъп до информационните активи; 

Министерство но правосъдието – разработена и внедрена 

централизирана информационна система за предоставяне на електронни 

административни услуги (подаване, обработка и предоставяне на обобщена 

информация по електронен път за дейността на съдилищата, държавните и 

частните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията); 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – осъществява 

еднопосочни електронни услуги по администрираните в системата му режими и 

поддържа публични регистри. 

        В шест ведомства устройствените правилници са изменени и допълнени 

като са разписани функции и са определени служители/звена, отговорни за 

изпълнение на изискванията за оперативна съвместимост и информационна 
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сигурност: Министерство на регионалното развитие и благоустройството; 

Национална агенция по приходите; Министерство на образованието, младежта 

и науката; Министерство на труда и социалната политика; Изпълнителна 

агенция “Железопътна администрация”; Министерство на здравеопазването. 

         През отчетния период от Националната агенция по приходите са 

подготвени и внедрени общо 11 електронни услуги, а съществуващите 

електронни услуги са актуализирани.  

       

Основните изводи и препоръки въз основа на представените от 

ведомствата отчети са както следва: 

1. По отношение на подцел 1.1. Постигане на националната цел за 

намаляване на административната тежест, произтичаща от задължения за 

информиране с 20 процента до края на 2012г. / национални закони/, са 

идентифицирани следните проблеми:  

-  липса на активно съдействие от институциите, определяне на 

експерти - трудност при установяването на връзка с отговорните институции и 

определянето на подходящи експерти или определянето само на един експерт 

по множество закони, които не са от неговата компетентност и др.; 

- липса на информация - в част от случаите исканата със законова 

разпоредба информация не е налична в нито една институция. Например - на 

национално ниво не се събира информация за броя на постъпилите заявления 

за връщане на недължимо платени държавни такси по Закона за държавните 

такси. 

- проблеми при тримесечното отчитане на Плана за действие за 

намаляване на административната тежест - отчетността се осъществява 

съгласно изискванията на РМС № 235 от 23 април 2010 г. На всеки три месеца 

МИЕТ събира актуална информация за изпълнението му от отговорните 

институции и внася в МС обобщен доклад за отчитане на постигнатото за 

съответния период. Независимо, че има отчетност, липсва механизъм за 

мониторинг и контрол на изпълнението на мерките, тъй като ведомствата са 

равнопоставени и всяко отговаря за собственото си изпълнение, а МИЕТ има 

само координираща и обобщаваща функция. 

 13



 14

Изложените проблеми са важни, особено в контекста на това, че се 

предвижда след края на 2012 г. Програмата за действие на ЕК за намаляване 

на ненужната административна тежест да стане постоянна.  

2.  По отношение на специфична цел 2. Извършване на оценка на 

въздействието на нормативни актове – нормативното въвеждане на оценка на 

въздействието трябва да се постигне с изменение и допълнение на Закона за 

нормативните актове (ЗНА). Последният проект на Закон за изменение и 

допълнение на ЗНА беше включен като мярка в Националната програма за 

реформи със срок на изпълнение 2010 г., но мярката не беше изпълнена. В 

тази връзка при разработването на Програмата за по-добро регулиране 2010-

2013 г. е включен като мярка 2.1.1. за 2011 г. Законът не фигурира в 

Законодателната програма на правителството за първото полугодие на 2011 г. 

Трябва да се вземе под внимание, че нормативното уреждане на въпросите, 

свързани с въвеждане на оценката на въздействие на нормативни актове е 

пряк ангажимент, произтичащ от членството на страната в Европейския съюз.  

3.  Във връзка с изпълнението на подцел 1.3. Отменяне и ограничаване на 

обхвата на режими, мерки 1.3.1. и 1.3.2. е необходимо да се активира диалогът 

с национално представителните организации на работодателите и 

Икономическия и социален съвет. Имайки предвид факта, че програмата е 

ориентирана към потребителите на административни услуги, липсата на 

конкретни и мотивирани предложения, свързани с изпълнението на 

горепосочените мерки, я лишава от експертизата на заинтересуваните страни. 

Липсата на външна експертиза предпоставя риск от необхващане на 

съществени за бизнеса регулации,  което би могло да се отрази на ефективното 

и ефикасно изпълнение на нейните цели. 

 


