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З А П О В Е Д  

№ РД-16 -1000 / 13.07.2017 г. 
 
 
 

На основание чл. 172, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 196, ал. 1, т. 3 от Закона за 

защита на потребителите, чл. 16 от Наредба № РД-16-1117 от 01.10.2010 г. за условията и 

реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на 

потребителите от държавата (Обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., посл. изм., бр. 26 от 

07.04.2015 г.) и във връзка с подадени заявления в откритата със Заповед № РД-16-

299/02.03.2017 г. на министъра на икономиката процедура за финансиране на 

сдруженията на потребителите за 2017 г., 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. На основание чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на 

финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата 

разпределям предвидените по бюджета на Министерството на икономиката средства за 

подпомагане на представителните сдружения на потребителите за извършваната от тях 

дейност за защита на потребителите за 2017 г. на класираното в процедурата за 

финансиране представително сдружение - Българска национална асоциация 

„Активни потребители“, в размер на 56 700 (петдесет и шест хиляди и седемстотин) 

лева. 

ІІ. В срок до 31.01.2018 г., посоченото в т. І сдружение на потребителите, да 

изпрати до министъра на икономиката доклад за отчитане на извършените дейности и 

финансови разходи за защита на потребителите, годишен отчет за касово изпълнение на 

средствата, придружени с обяснителна записка по видове разходи по форма и образец, 

утвърдени със Заповед РД-16-30/13.01.2017 г. на министъра на икономиката и копия на 

разходо-оправдателни и платежни документи поотделно за всяка дейност. Към 
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документите да се приложи декларация, че отчетените дейности за съответната година не 

са били финансирани или съфинсирани със средства от други източници. 

 

ІІІ.  На одобрение подлежат извършените разходи от сдружението по т. ІІ, 

изброени в чл. 19 Наредбата № РД-16-1117 от 01.10.2010 г. за условията и реда за 

предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от 

държавата (Наредбата), а именно: 

1. за проучвания и изпитвания на стоки и услуги на пазара;  

2. разходи за хонорари на сътрудници на сдруженията за извършване на 

консултантски услуги във връзка с дейността относно:  

а) договори с общи условия, предлагани на потребителите;  

б) нелоялни практики, прилагани от страна на търговци спрямо потребители;  

в)нарушения на законодателството за защита на потребителите и права на потребителите;  

3. за командировки в страната и в чужбина, пряко свързани със защитата на 

потребителите (доказва се с командировъчна заповед, удостоверяваща целевия характер 

на разхода);  

4. за държавни такси и разноски за производствата по водене дела по чл. 186, 188 

и 189 от Закона за защита на потребителите;  

5. провеждане на информационни дейности и/или кампании, пряко свързани със 

защитата на потребителите - наем на зали, техника, материали и изготвяне на 

презентации;  

6. отпечатване и разпространение на издаваните от сдруженията списания и 

специализирани издания и/или публикации на потребителска тематика;  

7. възнаграждения и командировъчни разходи на членовете на помирителните 

комисии;  

8. поддръжка и актуализация на интернет страница на сдружението;  

9. пощенски разходи, пряко свързани с дейностите за защита на потребителите;  

10. провеждане на образователни дейности и/или кампании, пряко свързани със 

защита на потребителите - наем на зали, техника, материали, изготвяне на презентации и 

др.;  

11. издръжка на сдруженията, в т.ч. разходи за издръжка на приемни за 

предоставяне на съвети и информация на потребителите, както следва:  

а) наем на помещения, използвани от сдруженията на потребителите за осъществяване на 

извършваните от тях дейности;  

б) разходи за заплати на служители, работещи по трудов договор в сдруженията на 

потребителите, в т.ч. и разходи за социално осигуряване, заплащани от работодателя;  

в) разходи за оборудване с офис техника: компютри, принтери, тонери, скенери, факс, 

телефон и др.;  

г) разходи за телефон, интернет, електричество, парно отопление;  

д) административни разходи: канцеларски материали и др.  
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е) абонамент за използване на правно-информационни системи; 

12. членски внос за участие в международни организации. 

 

IV. Определям за допустими разходите по чл. 19, ал. 1, т. 11 от Наредбата в размер 

на 20 % от предоставените средства на сдруженията.  

 

V. Одобряването на разходваните средства, предоставени на сдружението на 

потребителите по т. I се извършва от Комисия, назначена от министъра на икономиката. 

 

VI. В случай, че сдружението на потребителите по т. І,  не е разходвало и/или 

отчело отпуснатите от държавата средства за 2017 г. по начина и в сроковете, съгласно 

Наредбата, е длъжно да възстанови получените суми в бюджета на Министерството на 

икономиката в срок до 31.03.2018 г. 

 

VІІ.  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар. 

 

  Настоящата заповед да се доведе до знанието на главния секретар, директорите на 

дирекции „ТХПП”, „ФУС” и „Правна” за сведение и изпълнение. 

 

  Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й 

пред Върховния административен съд на Република България. 

 

 

 

 

 
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 
Министър на икономиката 


