
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. 
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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 мерките по програмата през отчетния период е представено 

в Приложение № 1. 

 

Обобщените резултати от изпълнението на мерките по програмата са 

следните: 

 

1. Подобряване на административното регулиране 

В изпълнение на националната цел за намаляване на административната 

тежест, произтичаща от задълженията за информиране с 20 сто до края на 2012 г., е 

приет План за действие с мерки, които се отчитат от отговорните институции всеки 

три месеца и се обобщават от Министерството на икономиката енергетиката и 

туризма (МИЕТ). Съгласно РМС № 235 от 23 април 2010 г. обобщените отчети се 

внасят в Министерския съвет от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. 

Обобщеният отчет на Плана с мерки за 2011 г. е следният: 

 от 130 планирани мерки - 91 са изпълнени, 37 са забавени, но са в процес 

на изпълнение и две са отложени; 

 най-голямо забавяне в приемането на законодателни промени има в 

системата на земеделието и храните, което се дължи на забавеното приемане на 

четири законопроекта от Народното събрание. Най-голямо забавяне за създаване 

на техническа възможност за подаване на сведения по електронен път, поради 

липса на финансови средства, има в Министерството на вътрешните работи (МВР), 

Министерството на здравеопазването (МЗ) и Националната служба по зърното 

(НСЗ). 

През юни 2011 г. приключи вторият етап на обществена поръчка с предмет 

"Измерване на административната тежест, произтичаща от задълженията за 

информиране на бизнеса и предложения за нейното намаляване". На база на 
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получените резултати в момента се изготвя допълнение към Плана за действие с 

времева рамка 2012-2014 г., който се предвижда да бъде внесен в Министерския 

съвет (МС) през юни 2012 г. В рамките на обществената поръчка са измерени 20 

закона, 239 подзаконови акта към тях и 193 свързани акта от законодателството на 

Европейския съюз. Оценени са 918 задължения за информиране и са направени 

302 предложения за намаляване на административната тежест с 20 на сто или с 312 

млн. лв. годишно. Предложенията са изпратени за предварително съгласуване с 

отговорните институции. По спорните въпроси са проведени срещи на експертно 

ниво и за най-важните от тях е получено съгласие за изпълнението им. 

През отчетния период 16 закона са приведени в съответствие със Закона за 

ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност (ЗОАРАКСД), съответно със Закона за електронното 

управление (ЗЕУ), като 8 от тях са приети от Народното събрание (НС). Чрез 

нормативни промени на централно ниво е постигнато облекчаване на 27 

регулаторни режима, като за 22 от тях предстои приемането им от Народното 

събрание. Тези промени водят до намаляване на сроковете по прилагане на 

режими, децентрализация на административните процедури, съвместяване на 

режими, трансформиране на разрешителното от срочно към безсрочно, 

трансформиране на разрешителен режим в регистрационен и въвеждане на 

мълчаливо съгласие за регистрационни режими. 

       В изпълнение на мярка 1.3.1. “Идентифициране и предлагане на отмяна на 

нецелесъобразни регулаторни режими, които не произтичат от европейското право” 

през 2011 г. са отменени 19 режима – един лицензионен, 7 регистрационни и 11 

разрешителни. Отмяната за 9 от режимите е в сила, а за останалите 10 предстои 

приемане от Народното събрание.  

Основни законодателни инициативи, свързани с постигането на посочените по-

горе резултати са: 

 На 19 май 2011 г. е прието изменение на Закона за стоковите борси и 

тържищата, което въвежда облекчаване на режимите за лицензиране на стокова 

борса и регистрация на тържище чрез намаляване на изискуемите документи и 

възможност за предоставяне на уведомления за промяна в обстоятелствата по 

електронен път. Законът въвежда нов субект на регулация, а именно пазарите на 
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едро на храни. Такава регулация е необходима от гледна точка на наложените 

обществени взаимоотношения и е в синхрон с политиката за разумно регулиране, 

ориентирана предимно към крайния потребител. В тази връзка Държавната комисия 

по стоковите борси и тържищата изготвя анализ на нормативните актове, отнасящи 

се до организираните пазари на едро; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност, в сила от 20 май 2011 г. С него се разширява полето на  „мълчаливото 

съгласие” за регистрационните режими, въвеждат се принципите на определяне на 

разходоориентиран размер на таксите, въвежда се задължението за поддържане на 

специални раздели към публичните регистри, в които да се следи движението на 

преписките по регулаторните режими, въвежда се наказание за административните 

органи, които не изпълняват разпоредбите на ЗОАРАКСД; 

 През 2011 г. е приет Закон за експортния контрол на продукти, свързани с 

отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (16 март 2011 г.) и 

Правилник за прилагането му (15 юли 2011 г.). Законът и правилникът влизат в сила 

от 30 юни 2012 г. като транспонират Директива 2009/43/ЕО и въвеждат редица 

облекчения в някои регулаторни режими: премахване на лицензионния режим при 

трансфера на продукти, свързани с отбраната в Общността, който се заменя с 

регистрационен; процедура за сертифициране на получатели на продукти, свързани 

с отбраната, от други държави-членки, с което сертифицираните получатели ще 

могат да се възползват от облекчена процедура за включването им в генерални 

разрешения за трансфер, публикувани от останалите държави-членки. Въвеждат се 

индивидуални, глобални и генерални разрешения за трансфер, като отпада 

разрешителният режим при някои специфични случаи и се заменя с 

регистрационен. Въвежда се и възможност за издаване на глобални разрешения за 

износ и внос на продукти, свързани с отбраната; 

  Подготвен е на етап съгласуване проект на нов Закон за туризма, който 

създава правна възможност за подаване на заявления за регистрация, 

категоризация и за промяна на обстоятелствата, вписани в Националния 

туристически регистър, по електронен път. Законопроектът предвижда и 

намаляване на броя на изискуемите документи при кандидатстване за регистрация 

и категоризация. Предвидена е отмяна на режими и децентрализация, а именно:  
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 - прехвърляне на категоризацията на самостоятелните заведения за хранене и 

развлечение една, две и три звезди като правомощие от министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма към кмета на съответната община; 

- отпадане на изискването за категоризация на плажовете (морски, речни и 

езерни и към плувни басейни); 

- прехвърляне на категоризацията на места за настаняване - хотели две звезди, 

като правомощие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма към кмета 

на съответната община; 

 С изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда се 

оптимизира механизмът за наблюдение и намаляване на нивата на емисии на 

парникови газове. 

 С изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух 

се съкращават сроковете на административните процедури. 

 Със ЗИД на Закона за защита на растенията  са облекчени 3 регулаторни 

режима, за които са съкратени сроковете за издаване на разрешителни 

(разрешение за търговия на едро или дребно с продукти за растителна защита;  

разрешение за преопаковане на продукти за растителна защита; разрешение за 

фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу 

вредители);  

 Със ЗИД на Закона за тютюна и тютюневите изделия е отменено 

издаването на разрешително за купувачи на тютюн;  

 Със Закона за горите са отменени  4 регулаторни режима: един 

регистрационен режим за предоставяне на контролна лесовъдска марка и три 

разрешителни режима - за съгласуване правото на строеж върху поземлени имоти в 

горските територии, за утвърждаване на лесоустройствени програми, планове и 

проекти на гори и земи от горския поземлен фонд и за съгласуване на проекти за 

рекултивация на нарушени терени; 

  С проекта на ЗИД на Закона за рибарството и аквакултурите се 

предвижда намаляване на изискуемите документи, представяни от стопанските 

субекти, за следните регулаторни режими: разрешителен режим „Издаване на 

разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на 

ресурс от риба и други водни организми”; регистрационен режим „Регистрация на 

лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми” и 
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регистрационен режим „Регистрация на центровете за първа продажба или 

регистрирани купувачи”; 

 С проекта на ЗИД на Закона за съхранение и търговия със зърно се 

предвижда ограничаване на административното регулиране на следните 

регулаторни режими:  лицензионен режим „Лицензиране на публични складове за 

зърно” - съкращаване на срока за лицензиране и намаляване на изискуемите 

документи и регистрационен режим „Регистрация на зърнохранилищата” - 

намаляване на изискуемите документи; 

 С проекта на Закон за виното и спиртните напитки се предвижда 

отпадането на изискването за двойно регистриране на гроздопроизводителите и 

винопроизводителите в Национална лозаро-винарска камара и Изпълнителната 

агенция по лозата и виното;  

 С проекта на ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност се 

предвижда да бъдат облекчени следните регулаторни режими: регистрационен 

режим „Регистрация на ветеринарно-лечебните заведения” - при извършването на 

регистрация на ветеринарно-лечебните заведения ще бъдат намалени изискуемите 

документи; лицензионен режим „Лицензиране на търговията на едро с 

ветеринарномедицински продукти” - да премине в регистрационен; лицензионен 

режим „Лицензиране на търговията на дребно с ветеринарномедицински продукти” - 

да премине в регистрационен; 

 С проекта на ЗИД на Закона на тютюна и тютюневите изделия се 

предвиждат следните промени за отмяна и облекчаване на регулаторни режими: 

регистрационен режим „Регистрация на тютюнопроизводителите и на площите за 

отглеждане на тютюн” - ще бъде отменен; регистрационен режим „Регистрация на 

физическите и юридически лица, които произвеждат тютюневи семена” - ще се 

извършва само от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация (ИАСАС) 

и семеконтрол. Към настоящия момент регистрацията се извършва от ИАСАС и от 

Фонд „Тютюн”; 

 С проекта на ЗИД на Закона за горите се предвижда да отпадне 

регистрационният режим за заверяване на удостоверенията за износ на 

необработен дървен материал и диворастящи гъби.  

Законопроектите се изготвят от междуведомствени работни групи, в които се 

включват широк кръг от заинтересувани държавни ведомства, Националното 



 

 7 

сдружение на общините, областни и общински администрации, представители на 

браншови организации и бизнеса. Проектите се обсъждат в рамките на 

консултативни съвети, работни срещи с представители на браншовите организации, 

семинари. Освен това, проектите се публикуват за обществено обсъждане на 

интернет страниците на съответните ведомства и на Портала за обществени 

консултации. 

Конкретни примери за проведен диалог с широката гражданска общественост 

са: 

- семинар на тема “Оценка на крайния потребител и крайната употреба. 

Опознай външнотърговския си партньор – най-добри практики” с над 60 

представители на дружества, извършващи външнотърговски дейности с 

оръжия и изделия и технологии с двойна употреба; 

- конференция на тема “Политиката за намаляване на административната 

тежест за бизнеса на европейско и национално ниво”, на която 

представителите на неправителствения сектор дадоха висока оценка на 

усилията на МИЕТ по отношение на намаляването на административната 

тежест за гражданите и бизнеса; 

- шест регионални семинара на тема “Управление на енергийната 

ефективност" с активното участие на представители на държавната и 

местната власт на територията на районите за икономическо планиране, 

както и на всички задължени лица по Закона за енергийна ефективност - 

собственици на промишлени системи, търговци с енергия и други 

заинтересувани лица от съответния район. На семинарите са обсъдени 

въпроси относно изпълнението на задълженията по Закона за енергийна 

ефективност и възможностите за изпълнение на мерки и проекти за постигане 

на целите за енергийни спестявания. 

   По отношение на мерките от Програмата за по-добро регулиране, свързани с 

таксите, е извършено следното:   

 Аналитичен преглед на таксите, събирани в рамките на Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма. В изпълнение на чл. 7а от ЗОАРАКСД 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма съвместно с 

Министерството на финансите разработиха методиката по чл. 7а от ЗОАРАКСД за 
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определяне на разходоориентиран размер на таксите и разходването им. 

Методиката е приета с Постановление №1 на Министерския съвет от 2012 г.; 

 Стартира изпълнението на проект „Политика за таксите в съответствие с 

обществените отношения – условие за добро управление”, изготвен от дирекция 

“Стратегическо развитие и координация” от администрацията на Министерския 

съвет. Проектът е финансиран от предоставена безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е „Добро управление 

посредством нова политика за таксите, осигуряваща избягване на неоправдано 

финансово натоварване върху гражданите и бизнеса и реализация на ефективна и 

ефикасна социално-икономическа политика посредством такси, определени на 

основата на изградена система от принципи и ясни правила”. Специфичните цели 

по проекта са:   

- разработване на концепция за нова политика по отношение на таксите; 

-  подобряване на ефективността и ефикасността на политиката по отношение 

на таксите;  

- осъществяване на ефективна координация в администрацията и на 

партньорство с бизнеса и неправителствения сектор по въпросите, свързани 

с политиката за таксите;  

- осигуряване на прозрачност и условия за мониторинг и контрол върху 

изпълнението на политиката за таксите.  

В изпълнение на мярката, свързана с анализиране на практиките в 

саморегулиращите се сектори, Министерството на икономиката, енергетиката и 

туризма възложи изготвянето на последваща оценка на въздействието на Закона за 

независимите оценители. Саморегулацията на сектора е въведена със Закона за 

независимите оценители от 2008 г. и през март 2009 г. е конституирана Камара на 

независимите оценители. 

Във връзка с проучването и разработването на възможности за промяна на 

формите на регулирането е изготвен проект на ЗИД на Закона за кадастъра и 

имотния регистър, с който се прехвърля функцията по даване на правоспособност 

на физическите лица по геодезия от страна на държавата към браншова 

организация – Камарата на инженерите по геодезия (аутсорсване на режим). 
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Съгласно представените от областните администрации отчети по мярка 1.6.5. 

„Идентифициране на незаконосъобразни регулаторни режими, прилагани от 

общинските власти и предложения за отмяна” през 2011 г. практиката на регулиране 

на местно ниво има следните характеристики: 

- отменени са 6 бр. незаконосъобразни режима, от които - 1 лицензионен, 4 

разрешителни и 1 регистрационен; 

- отменени са 4 бр. незаконосъобразни изисквания, свързани с определени 

търговски дейности; 

- очаква се отмяна с решение на Административния съд - Враца на 1 

разрешителен режим, 1 регистрационен режим и 1 незаконосъобразно 

изискване за заплащане на такса; 

- продължава действието на 1 незаконосъобразен разрешителен режим, 

прилаган от пет общини на област Ямбол, като администрацията на областта 

посочва в отчета си, че продължаващото действие на режима се дължи на 

промени и празноти в нормативната уредба за регулаторните режими. 

Действия по отмяна на незаконосъобразни актове са били предприети в 5 

области, като са оспорени 32 акта на общински съвети. Обобщена справка за 

отчетите на областните администрации по Програмата за по-добро регулиране 2010 

– 2013 г. е представена в Приложение № 3. 

За сравнение през периода 2005 – 2010 г. областните управители са 

предприели общо 113 действия (връщане за преразглеждане или оспорване пред 

съответния административен съд) във връзка с актове на общини, които са 

незаконосъобразни и са от значение за бизнес средата в България. Действия по 

отмяна на незаконосъобразни актове са били предприети в 23 области като са 

оспорени 214 акта на общински съвети.  Справка относно упражнените правомощия 

на областните  управители  по чл. 31, ал. 1, т. 5, респ. по чл. 32, ал. 2 от Закона за 

администрацията за периода 2005 г. – 2010 г. е представена в Приложение № 2. 

През 2011 г. дирекция „Стратегическо развитие и координация” и Съвета за 

административна реформа от администрацията на Министерския съвет 

подпомогнаха екипа на Световната банка при осъществяването на проект, свързан 

с анализиране прилагането на режими на местно ниво в 15 пилотни общини. 

Експерти от администрацията консултираха подбора на общините и режимите и 

изготвянето на анкетните карти за проучването.  
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2. Оценка на въздействието на нормативните актове 

По мярка 2.1.1, предвиждаща въвеждане на изискването за оценка на 

въздействието на нормативните актове в Закона за нормативните актове през 2008 

г. бе изготвен проект на нов Закон за нормативните актове, с който подробно се 

урежда цялата процедура по оценка на въздействието на нормативните актове. 

Проектът на този нов закон не бе приет от Министерския съвет и съответно не се 

стигна до обсъждането му в Народното събрание. Изводът е, че липсва нормативна 

уредба на изискването за оценка на въздействието на нормативните актове. 

Проектът на нов закон не е включен в законодателната програма на Министерския 

съвет за 2012 г. Вследствие неизпълнението на мярката не е разработена и приета 

и подзаконовата нормативна уредба в тази област. Описаните мерки следва да 

останат текущи. 

Ограничените бюджетни възможности са фактор по отношение 

разработването и институционализирането на процеса по извършване на оценки на 

въздействието. През 2011 г. са изготвени оценки на въздействието на Закона за 

устройство на територията и Закона за независимите оценители, както и 

предварителна оценка на въздействието на проекта на нов Закон за туризма.  

Предвидените за извършване през 2011 г. оценки на въздействието на Закона 

за Камарата на строителите и на Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране ще бъдат осъществени през 2012 г. 

 

3. Подобряване на административното обслужване чрез въвеждане на 

електронното управление 

Изготвен е стратегически документ „Обща стратегия за електронното 

управление в Република България 2011-2015”, приета с  Решение на МС № 958 от 

29 декември 2010 г. и проект на Пътна карта за нейното изпълнение.  

Разработени са проекти на секторни стратегии за електронно управление -  на 

социалната политика и трудовата заетост 2010-2015 г. и на сектор „Опазване на 

околната среда и устойчиво развитие” на Република България 2011-2015 г. 

С Постановление № 268 на Министерския съвет от 26.09.2011 г. е създаден 

Съвет за електронно управление при Министерския съвет като орган за 
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координация на дейностите и мерките за въвеждане и развитие на електронното 

управление, с което се подпомага Министерския съвет при осъществяването на 

политиката за електронно управление. Дирекция „Електронно управление” на 

МТИТС осъществява административното и организационно-техническото 

обслужване на съвета и подпомага експертно неговата дейност. Освен това, е 

създаден Координационен съвет за електронно управление на МТСП, който е 

постоянно действащ координационен и консултативен орган към министъра на 

труда и социалната политика. Съветът направлява и координира действията на 

структурните звена в МТСП и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити 

по отношение прилагането и развитието на електронното управление и 

информационните и комуникационни технологии в системата на министерството. 

По мярка 3.5. “Реинженеринг на процесите и актуализиране на вътрешните 

правила, регламентиращи предоставянето на електронни административни услуги 

от администрациите” ведомствата са постигнали редица резултати в сферата на 

идентифициране на услуги, които могат да се предоставят по електронен път; 

изграждане на системи за електронен документооборот; актуализиране на 

вътрешни правила и процедури, свързани с предоставянето на електронни услуги. 

Значителни резултати в тази посока са постигнати и чрез реализацията на проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз, като: “Разработване и внедряване 

на информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000”,  

„Развитие на административното обслужване по електронен път”, “Изграждане на 

достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в 

съответствие с принципите на електронното управление”, “Модерно и ефективно 

осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна 

информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно 

управление”. В системата на околната среда се изпълнява проект, финансиран от 

Норвежката програма за сътрудничество, „Информационна система за 

разрешителни и мониторинг при управление на водите”, като изградената по този 

проект система ще стартира през 2013 г.  

Дирекция  “Стратегическо развитие и координация” от администрацията на 

Министерския съвет изготви проект „Усъвършенстване на инвестиционната 

политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния 

процес и чрез развитие на електронното му управление”, който бе одобрен за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
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„Административен капацитет”. Основната цел на проекта е „Подобряване на 

инвестиционния климат в България чрез ефективно администриране и по-добро 

регулиране при разработването и реализацията на публичните инвестиционни 

проекти”. Специфичните цели на проекта са:  

- облекчаване на регулаторната тежест от регулирането на инвестиционния 

строителен процес, включващ устройственото планиране, инвестиционното 

проектиране и строителството; 

- подобряване на ефективността и повишаване на ефикасността при 

предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на 

електронни документи с графична част между административни органи, 

участващи в прилагането на регулаторни режими в устройственото 

планиране, инвестиционното проектиране и строителството. 

В Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, Министерството на финансите, 

Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването и 

Министерството на културата са извършени/предвидени изменения в 

устройствените правилници на администрациите за разписване на функции и 

определяне на служители/звена, отговорни за изпълнение на изискванията за 

оперативна съвместимост и информационна сигурност. 

В изпълнение на мярка 3.8. “Изготвяне на методология за приоритизиране на 

въвежданите електронни административни услуги” се реализира проект „Развитие 

на административното обслужване по електронен път”, който се изпълнява със 

закъснение и се очаква да приключи в началото на 2013 г. 

През 2011 г. е реализирано предоставянето на 16 броя нови електронни 

услуги, като други над 30 броя са идентифицирани, но за тях все още не е осигурено 

финансиране. 

През 2011 г. комплексът от електронни услуги на Националната агенция по 

приходите (НАП) е усъвършенстван във връзка с измененията на Закона за 

електронния документ и електронния подпис, като се осигури възможност за 

предоставяне на пълен и частичен достъп на лицата, заявили ползване на 

електронни услуги на НАП до информацията, подадена към НАП по електронен път, 

както и възможност за подаване на данни и ползване на удостоверения за 

квалифициран електронен подпис. 
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Извършен е анализ на възможностите за въвеждане на мултифункционален 

PKI чип в новите здравни карти. Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията инициира обществена поръчка за електронно EID с чип, 

което ще се използва в електронното правителство и в частност в електронното 

здравеопазване. 

С Постановление № 132 на Министерския съвет от 2011 г. е приета нова 

Наредба за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на 

Административния регистър, като по този начин е преодолян проблемът със 

съществуването на две наредби, регламентиращи един и същи предмет 

(съдържанието и поддържането на регистъра).  

Нормативните текстове, които регламентират съществуването и съдържанието 

на системите (Информационна система за попълване на отчетните доклади за 

състоянието на администрациите, Система за самооценка на административното 

обслужване, Административен регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за 

администрацията) са правени за всяка отделна система без да се отчита 

съществуването на останалите. Системите са реализирани в периода 2000-2004 г., 

като при тяхното разработване са използвани различни технологични решения и не 

е предвидена възможност за връзка и обмен на данни помежду им, дублира се 

попълвана информация, липсва адекватна правна регламентация за поддържаната 

в системата информация. В тази връзка се обсъжда възможността за реализиране 

на проект, който да позволи интегрирането на базите данни и създаването на 

условия за подобряване на дейностите по тяхното набиране/интегриране и 

ползване.  

 

Основните констатации са както следва: 

1. Политиката за по-добро регулиране се прилага последователно.  

2. През 2011 г. е извършен съществен напредък по отношение 

институционализирането на процесите за по-добро регулиране, 

създаването на стратегически документи и усъвършенстването на 

нормативната уредба, водеща до намаляване на административната 

тежест от регулиране.  

3. През 2011 г. се отчита преодоляване на проблема с масовото прилагане на 

незаконосъобразни регулаторни режими на местно ниво. 
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4. Необходимо е доразвиване и усъвършенстване на нормативната уредба, 

свързана с регулаторните режими с оглед осигуряване на легално и 

изчерпателно определение на „регулаторен режим”, разграничаващо 

режимите от „административните услуги”. По този начин ще се намали 

риска от включване на незаконосъобразни режими в нормативните актове, 

действащи на местно ниво.    

5. Забавеното изпълнение на някои мерки от програмата като въвеждането в 

действие на всички системи от Административния регистър, анализ на 

практиката в саморегулиращите се сектори, изготвяне на по-голям брой 

оценки на въздействие, цялостен аналитичен преглед на практиката по 

отношение на събираните такси и пр. се дължи както на дългите срокове на 

процедурите по финансирането на мерките, така и на все още неосигурено 

финансиране.   

 

  

 

  


