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                                          З А П О В Е Д                          

 № РД-16-492 /30.03.2021 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. 19 и чл. 21 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 2010 г., изм. и доп. бр. 

5 от 2012 г., бр. 96 от 2014г., бр. 26 от 2015г., бр. 22 от 2017г. и бр. 76 от 2020 г.), 

чл. 34 и следващите от Вътрешните  правила за условията и реда за провеждане на 

процедурата за предоставяне на финансови средства на сдруженията на 

потребителите, утвърдени със Заповед № РД-16-1182/26.11.2020 г., , както и във 

връзка  със Заповед РД-16-1021/23.10.2020 г. на министъра на икономиката, с която 

се определят мерки и действия в Министерството на икономиката за срока на 

извънредната епидемична обстановка; т. 19 и т. 24 от Заповед № РД-01-

173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат временни 

противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 

22.03.2021 г. до 31.03.2021 г., 

 

 

НАРЕЖДАМ : 

 

 

I. В т. VI от Заповед № РД-16-773/25.08.2020 г. на министъра на икономиката 

думите „в срок до 31.03.2021 г.“ се заменят с „в срок до 20.05.2021 г.“. 

 

II. В Заповед № РД-16-1148/16.11.2020 г. на министъра на икономиката се 

правят следните изменения: 

 

1. В т. IV думите „до 31.03.2021 г. “ се заменят с „до 20.05.2021 г.“ 

 

 2. В т. V думите „считано от 31.03.2021 г. “се заменят със „считано от 

20.05.2021 г.“ 
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III. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на 

Министерство на икономиката. 

 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на главния секретар на 

министерството, директорите на дирекции „Техническа хармонизация и политика за 

потребителите”, „Финанси и управление на собствеността” и „Правна”, както и на 

лицата по т. І от Заповед № РД-16-1148/16.11.2020 г., за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ 

Министър на икономиката 

 

 


