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З А К О Н 

ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ


§ 1. /1/  В чл. 23 се създава нова ал. 5: “Когато прилага мярка по ал. 1, т. 2, 3 и 4 контролиращият орган уведомява писмено засегнатото лице за започване на производството, за обстоятелствата, които дават основание за налагането на мярката и дава срок за представяне на обяснения, доказателства и възражения, който не може да е по-кратък от 14 дни.
/2/ Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 2. Създава се нова глава четвърта А:
“Глава четвърта А
Административен контрол върху стопанска дейност, осъществяван от национално представена браншова организация”
§ 3. Създава се чл. 29а: 
“Чл. 29а. /1/ Национално представена браншова организация, членовете на която извършват стопанска дейност, за която се прилага регистрационен режим, може да осъществява административен контрол върху тях, когато са и делегирани такива правомощия.
/2/ Национално представена браншова организация е тази, за която са налице едновременно следните условия:
1. в нея членуват не по-малко от 33 на сто от лицата, извършващи съответната стопанска дейност, за която се прилага регистрационен режим;
2. броят на тези членове е не по-малък от 50;
3. тази организация е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и
4. са изпълнени изискванията на друг закон.
/3/ Административен орган, който е отговорен за прилагането на регистрационен режим може да делегира свои правомощия за административен контрол, наричани по-нататък контролни правомощия, на организация по ал. 1 при условията и по реда на тази глава, доколкото друго не е установено в закона, съдържащ регистрационния режим. Отговорен за прилагането на режима е този орган, който има правомощия, съответни на тези по чл. 14, ал.1 и чл. 23, ал. 1, т. 4 и 5 и може да овластява лица от съответната администрация с правомощия за проверка по документи и на място.  
/4/ Контролни правомощия може да се делегират и на повече от една организация, която отговаря на изискванията по ал. 2 и чл. 29б, ал. 1.

§ 4.  Създава  се чл. 29б: 
“Чл. 29б. /1/ Административният орган по чл. 29, ал.3 може да делегира свои контролни правомощия, съответни на тези по чл. 14, ал.1, чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 19, ал.1 и 2, чл. 20, ал. 1-3 и чл. 23, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5. 
/2/ Делегирането може да се извърши само когато са налице едновременно следните условия:
1. делегирането не е забранено в закона, който съдържа съответния регистрационен режим;
2. общото събрание на организацията по чл. 29а, ал.1, в което са участвали не по-малко от ¾ от нейните членове е изразило съгласие за поемане на контролни правомощия, съответно от органа по т.  3 и от лицата по т. 4;   
3. правомощията за проверка по документи и на място ще се упражняват от достатъчно на брой физически лица, работещи за организацията по чл. 29а, ал.1, които притежават неоходимия професионален опит и квалификация  и писмено декларират съгласието си да ги упражняват; 
4. правомощията, съответни на тези по чл. 14, ал.1, чл. 15, ал.1 и 3и  чл. 23, ал. 1, т. 1, 3 и 4 ще се упражняват от колегиален управителен или контролен орган на организацията по чл. 29а, ал.1, чийто  членове са не по-малко от трима и не повече от деветима, притежават необходимия професионален опит и квалификация и писмено декларират съгласието си да ги упражняват; 
5. организацията по чл. 29а, ал.1 е приела правила за осъществяване на контрол върху членовете си, които:
а) осигуряват спазването на изискванията на закона, съдържащ съответния регистрационен режим;
б) съдържат разпоредби за обхвата, продължителността и честотата на проверките по документи и на място, за задължителност на разпорежданията на органа по т. 4 за лицата по т. 3, както и за разкриването и преодоляването на конфликти на интереси, засягащи всички физически лица, които участват в упражняването на контрола;   
6. организацията по чл. 29а, ал.1 притежава достатъчно средства, както и програмно-информационно и материално-техническо оборудване, необходими за ефективното упражняване на делегираните правомощия;
7. изпълнени са специалните изисквания, установени със закона, съдържащ съответния регистрационен режим или с друг закон.
/3/ Административният орган по чл. 29а, ал. 3 може да ограничи по своя преценка делегирането само до правомощия за проверка по документи и на място.
/4/ Когато са делегирани правомощия по чл. 14, ал.1, чл. 15, ал.1 и 3,  чл. 23, ал.1, т. 1, 3 и 4, актовете на органа по ал. 1, т. 4, издадени в изпълнение на тези правомощия, са индивидуални административни актове.
/5/ Актовете по ал. 4 могат да се обжалват пред административния орган по чл.29а, ал. 3 по реда на глава трета, раздел първи от Закона за административното производство.        
/6/ При делегирани контролни правомощия по ал. 4 на органа, който ги упражнява се предоставя и правото да събира регистрационна такса. Размерът на таксата не може да надхвърля размера преди делегирането.  
/7/ Делегирани контролни правомощия не могат да се предоставят за упражняване на други органи и лица.
/8/ Паралелно с делегирането на правомощия за проверка  по документи и на място едноличен административен орган по чл. 29а, ал.3, съответно ръководител на колегиален административен орган  по чл. 29а, ал.3 може по негова преценка да овласти с правомощия  за съставяне на актове за административни нарушения лица по чл. 29б, ал.2, т. 3, които писмено декларират съгласието си да ги упражняват. 
/9/ Административнонаказващи правомощия по смисъла на чл. 32, ал.1, изр. 2 не могат да се делегират.” 

§ 5. Създава се чл. 29в: 
“Чл. 29в. /1/ Браншова организация, която иска да й бъдат делегирани контролни правомощия от административен орган по чл. 29а, ал. 3 подава заявление, към което прилага учредителните и други документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 29а, ал. 2 и чл. 29б, ал.1.
/2/ Административният орган по чл. 29а, ал.3 проверява изчерпателно по документи, както и на място наличието на условията по чл. 29а, ал. 2 и по чл. 29б, ал.1 и се произнася в четиримесечен срок. В рамките на този срок, преди да се произнесе по заявлението, административният орган взема становището на Комисията за защита на конкуренцията, както и на висшестоящия административен орган и организира публично обсъждане на обществената оправданост и целесъобразност на делегирането на контролни правомощия, включително и по Интернет. 
/3/ Комисията за защита на конкуренцията се произнася за липсата или наличието на условия за възможно ограничаване на конкуренцията. Висшестоящият административен орган се произнася за целесъобразността на делегирането на контролни правомощия. Ако Комисията за защита на конкуренцията и висшестоящият административен орган не отговорят в двумесечен срок от постъпването на искането в деловодството им, се смята, че са съгласни с решението на административния орган по чл. 29а, ал.3, независимо от неговото съдържание.     
/4/ Административният орган по чл. 29а, ал. 3 отказва делегирането на контролни правомощия, когато не са налице условията по чл. 29а, ал.2 или по чл. 29б, ал.1. Делегирането може да бъде отказано и когато този орган прецени, че осъществяването на тези правомощия от организацията по чл. 29а, ал.2 може да ограничи конкуренцията или няма да бъде ефективно. Отказът е мотивиран и не подлежи на административно и съдебно обжалване по реда на Закона за административното производство.
/5/ Организация по чл. 29а, ал.1, на която е отказано делегирането на контролни правомощия, може да поиска отново такова делегиране след изтичането на 18 месеца.   
/6/ Решението, с което се делегират контролни правомощия съдържа:
1. посочване на организацията по чл. 29а, ал. 1;
2. констатиране наличието на условията по  чл. 29а, ал. 2 и по чл. 29б, ал.1;
3. мотивиране на целесъобразността на делегирането, включително на извода за липсата на условия за възможно ограничаване на конкуренцията;
4. точно описание на делегираните правомощия по съдържание, обсег и адресати;
5. посочване на органите на организацията, както и на физическите лица, които ще упражняват делегираните правомощия;
6.  в случаите на чл. 29б, ал.6 - посочване на правомощията по съставяне на актове за административни нарушения и лицата, които ще ги упражняват. 
/7/ Решението  по ал. 6 се публикува в “Държавен вестник”. Административният орган по чл. 29а, ал. 3 предприема и други мерки за публично оповестяване на делегирането, включително и чрез Интернет.
/8/ Ако друго не е установено в закона, съдържащ съответния регистрационен режим, делегирането на контролни правомощия е безсрочно.
/9/ Административният орган по чл. 29а, ал.3 може да упражни делегираните контролни правомощия, без да прекратява делегирането, винаги, когато прецени че това е необходимо, за да провери и оцени законосъобразността и ефективността на тяхното осъщсствяване от организацията по чл. 29а, ал. 1. При упражняване на делегираните правомощия този орган спазва изискването на чл. 21.” 

§ 6. Създава се чл. 29г: 
“Чл. 29г. /1/ Административният орган по чл. 29а, ал.3 издава общи методически указания за осъществяване на делегираните контролни правомощия, и съответно на правомощията по чл. 29б, ал.6, които са задължителни за органите и физическите лица, които ги упражняват.
/2/ Административният орган по чл. 29а, ал.3 осъществява контрол за изпълнението на указанията по алинея 1, както и за начина, по който се упражняват делегираните контролни правомощия. За целта този орган изисква периодични отчети, извършва проверки на място и предписва мерки за отстраняване на нарушенията в определен от него срок. 
/3/ Административният орган по чл. 29а, ал.3 оттегля делегирането на контролни правомощия, когато установи, че:
1. са представени неверни данни, които са послужили като основание за делегирането;
2. правомощията не се упражняват  или се упражняват неефективно;
3. са извършени системни нарушения на чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 5, чл. 6, чл. 7, ал.1, чл. 15, чл. 17, 21, чл. 22 и чл. 23, ал. 4 от този закон, както и на закона, съдържащ съответния регистрационен режим;
4. упражняването на правомощията, в нарушение на чл. 3, ал. 2, води до ограничаване на конкуренцията;
5. регистрационната такса се събира в нарушение на изискването по чл. 29б, ал.6; 
6. системно неизпълнение  на правилата по чл. 29б, ал.2, т.5,  на указанията по алинея 1 или на предписани мерки по ал. 2.
/4/ В случаите по ал. 3, т. 2, 3, 4, 5 и 6 административният орган по чл. 29а, ал.1 може да оттегли делегирането само на част от контролните правомощия.
  /5/ При оттегляне делегирането  на всички контролни правомощия се прекратява и овластяването с правомощията по чл. 29б, ал.6. Овластяването с правомощия по чл. 29б, ал. 6 може да се прекрати независимо от оттеглянето на делегирането по ал.3, когато тези правомощия се упражняват незаконосъобразно, не се упражняват или се упражняват неефективно, като в този случай се прилага алинея 6, изр. 2 .  
 /6/ Административният орган по чл. 29а, ал.3 уведомява организацията по чл.29а, ал. 1 за започване на производството по оттегляне на делегирането на контролните правомощия, за обстоятелствата, които дават основание за оттеглянето и дава срок за представяне на обяснения, доказателства и възражения, който не може да по-кратък от 14 дни.
/7/ Решението за оттегляне на делегирането на контролни правомощия е мотивирано и се публикува в “Държавен вестник”. В случаите по ал. 3, т. 2, 3, 4 и 5 административният орган по чл. 29а, ал. 3, преди да оттегли делегирането, трябва да е предписал мерки за отстраняване на нарушенията със срок, който не може да бъде по-кратък от 1 месец. Административният орган по чл. 29а, ал.3 предприема и други мерки за публично оповестяване на оттеглянето, включително и чрез Интернет.
/8/ Решението по ал. 6 не подлежи на административно и съдебно обжалване по реда на Закона за административното производство.” 

§ 7. Създава се чл. 29д: 
“Чл. 29д. /1/ Административен орган по чл. 29а, ал.3, който е делегирал свои контролни правомощия, изготвя всяка година до 31 март доклад, съдържащ анализ и оценка на законосъобразността и ефективността на тяхното  упражняване. Докладът се предоставя на Комисията за защита на конкуренцията, на висшестоящия административен орган и се оповестява публично, включително по Интернет.
/2/ Докладът по ал.1 не може да съдържа сведения, които са търговска или друга защитена от закон тайна.”

§ 8. Създава се чл. 31а: 
“Чл. 31а. /1/ Който не изпълни указания по чл. 29г, ал. 1 или предписани мерки по ал. 2 се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.
/2/ Ако нарушението е извършено повторно, глобата е в размер на 1000 до 3000 лв.” 




МОТИВИ

Един от значимите обществени въпроси, които възникват в процеса на развитието на пазарната икономика и на съответстващото й законодателство, е този за мястото и ролята на браншовите организации. В ред сектори на икономиката вече съществуват мощни организации, които ефективно отстояват законните интереси на своите членове и имат утвърдена репутация в обществото. На някои от тези организации /например в областтта на производството и търговията с храни,  на лозарството и винарството/ специални закони предоставят функции да контролират своите членове за спазването на нормативни изисквания. Липсва, обаче, общоприет нормативен модел за делегирането на контролни правомощия на браншови организации. А създаването на такъв модел е следваща реална стъпка към ограничаване на административното регулиране и контрол върху стопанската дейност и разширяване на икономическата свобода. От друга страна реалното функциониране на такъв модел може да насърчи и създаването и утвърждаването на добри практики на саморегулиране и самоконтрол на бизнеса в страната.          
Целта на законопроекта е именно да се създаде общ нормативен модел на делегирането на правомощия за административен контрол на браншови организации, който модел да допълни уредбата, съдържаща се в такъв общ закон като Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/. Този модел ще се прилага, доколкото в специален закон не е установено друго. Със създаването и прилагането на този модел в бъдеще се цели, на първо място, ограничаване на пряката намеса на държавата в икономиката чрез разтоварването на административните органи от оперативната “опека” на контролирани стопански дейности. Освен това се цели и насърчаването на ефективни и мощни браншови организации. Нормативното уреждане на общ модел има и това предимство, че ще освободи законодателя от едно характерно затруднение – да извършва делегирането на контролни правомощия на поименно посочени браншови организации чрез законови норми. Такова законово поименно делегиране е крайно тромаво и негъвкаво средство, тъй като овластява практически безсрочно съответната браншова организация и не позволява прекратяване на делегирането, освен с изменение на съответния закон. А в една конкурентна, пазарна среда това прави законодателният избор на съответната браншова организация труден и оспорим. 
Законопроектът предвижда възможност за делегиране на правомощия за административен контрол по смисъла на чл. 1, ал. 4 от ЗОАРАКСД,  които са свързани с прилагането на регистрационен режим за стопанска дейност. При регистрационния режим административните органи действат при обвързана компетентност, не могат да вземат решения по целесъобразност, възможностите за произвол и злоупотреба с власт са рязко ограничени и поради това делегирането на контролни правомощия е свързано с по-малко рискове. Не е обществено оправдано, поне засега, предвиждането на обща възможност за делегирането на лицензионни правомощия, именно поради обстоятелството, че те са дискреционни, поради това рискът от злоупотребата с тях,  най-вече за антиконкурентни цели, е значително по-голям, съответно и контролът върху начина на тяхното осъществяване е много по-труден.
Законопроектът предвижда, че адресат на делегирани правомощия за административен контрол може да бъде само браншова организация, която отговаря на минимални изисквания за национална представителност с оглед на обхвата на лицата, които осъществяват съответната стопанска дейност. Контролни правомощия може  да се делегират и на повече от една организация и това е желателно развитие на този процес, тъй като може да насърчи осъществяването на добри контролни практики от браншови организации на конкурентна основа.
Законопроектът урежда минималните изисквания, които трябва да са налице, за да се извърши делегирането, сред които особено важно е липсата на забрана в съответния специален закон за такова делегиране. Друго ключово изискване е това за решението на общото събрание на браншовата организация за поемането на контролни правомощия. Това решение, взето с изискваното “тежко” квалифицираното мнозинство е необходимо, за да придаде на поемания административния контрол вече и качеството на форма на самоконтрол на съответния бизнес, осъществяван от членовете на браншовата организация и така да го “легитимира” не само от юридико-икономическа, но и от морално-политическа гледна точка.  
Независимо от наличието на тези изисквания делегирането се извършва по преценка на делегиращият административен орган, т.е. неговият акт има дискреционен характер и не може да се оспорва по съдебен ред.Това е необходимо условие, за да не се стигне до нeприемливия и дори абсурден от социално-политическа гледна точка  резултат, лица извън публичния сектор да  претендират за особени субективни права и така да си “присвояват” властническа компетентност, предоставена за упражняване на държавни органи.  
В законопроекта е уредена процедурата по делегирането на правомощия, като особено важно е изискването, с оглед на правната стабилност и публичната известност на делегирането, актът на  делегиращия орган да се публикува в “Държавен вестник”.    
Неизбежно следствие от делегирането е методическото ръководство и контролът, който делегиращият орган упражнява върху съответната браншова организация. Това е необходимо, тъй като тази организация упражнява “чужди” правомощия. Тук контролът има и тази задача да предотвратява възможната злоупотреба с делегираните правомощия за антиконкурентни цели. Трябва да се има предвид, че основният риск при делегирането е превръщането на овластената браншова организация в затворен “клуб”, който затруднява достъпа на “нови играчи” до съответния пазар чрез злоупотребата с предоставените властнически правомощия. Поради това е необходимо участието на Комисията за защита на конкуренцията, която трябва да изрази становище как делегирането ще се отрази на свободната и лоялна конкуренция. 
Освен този риск трябва да се имат предвид и други характерни рискове, свързани с упражняването на делегирания административен контрол. Това са липсата на обективност и безпристрастност поради професионалната близост между контролиращи и контролирани, лошата координация с държавната политика в съответния сектор и възможният “недостиг” на принуда. За неутрализирането на тези рискове освен посочените по-горе методическо ръководство и контрол върху браншовата организация, е необходимо като гаранция и предвиденото в проекта обжалване на издадените в упражнение на далегираните контролни правомощия административни актове пред делегиращия орган по реда на административното обжалване, уреден в Закона за административното производство.  
Предвижда се и процедура по оттегляне /пълно или частично/ на делегирането на контролни правомощия, в рамките на която на засегнатата браншова организация се дава възможност да защити своите интереси. И тук е необходимо, поради посочените по-горе съображения, актът на административния орган да бъде необжалваем, както и да се публикува в “Държавен вестник”.  
Делегирането на контролни правомощия изисква прозрачност и откритост на този процес и в тази насока законопроектът съдържа изрични изисквания за осъществяване на публична дискусия и за публично отчитане на резултатите от делегирането.
Законопроектът допълва ЗОАРАКСД с важни процесуални изисквания при прилагането на принудителни административни мерки като израз на последващ контрол и целят тук да осигурят по-добри процесуални възможности за защита на правата и законните интереси на засегнатите от мерките лица. Включването на тези процесуални изисквания е целесъобразно с оглед на широкия обхват на ЗОАРАКСД като общ закон. Особено значимо е изискването за писмено уведомяване на засегнатите лица за обстоятелствата, които дават основание за налагане на съответните мерки. Изискването за разкриване на тези обстоятелства пред засегнатото лице /disclosure requirement/ е предвидено в ред съвременни  чуждестранни административно-процесуални закони, у нас се съдържа в някои специални закони, но все още не е уредено в общия административно-процесуален закон – Закона за административното производство.  
Очакван положителен резултат от приемането на предлагания законопроект ще бъде, на първо място, засиления диалог и укрепване на доверието между частния сектор и държавата.  На второ място, ”припознаването” на делегираните правомощия като “свои”, като форма на самоконтрол от страна на членовете на съответната браншова организация, ще позволи ясно да се откроят предимствата, присъщи именно на самоконтрола в сферата на бизнеса – по-голяма гъвкавост, по-добро професионално познаване на контролираната дейност, по-ниски разходи и съответно спестяването на административни и финансови ресурси на публичния сектор. 
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