
   
 
 
 
 

 

                       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министър  на  икономиката  и  индустрията   

 
 

гр. София 1052, ул. "Славянска" №8 
Тел: +3592 940 71 

Факс: (+3592) 987 21 90, (+3592)  981 99 70, (+3592)  981 50 39 
e-mail: e-docs@mi.government.bg 

 
 
 
 
                                        З А П О В Е Д 
  
                                  №  РД – 16 - 120/29.03.2022 г. 
 
        На основание чл. 172, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 170 от Закона за защита 
на потребителите, чл. 8 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 2014 г.; бр. 26 от 2015 г.; бр. 22 от 2017 г.; бр. 76 от 2020 г.), 
Постановление № 31 на Министерски съвет от 17 март 2022 г. за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 23 от 2022 г.), 
във връзка с чл. 19 от Закона за държавния бюджет на Република България  за 2022 
г., както и с цел подпомагане дейността  на представителните сдружения на 
потребителите, 
 

 
ОТКРИВАМ: 

 
ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ 

НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА 2022 г. 
 

I. Начална дата за откриване на процедура по финансиране на 
представителните сдружения на потребителите: 11 април 2022 г. 

 
II. Общата сума за финансиране на представителните сдружения на 

потребителите е в размер на 70 000 (седемдесет хиляди) лева. 
 

III. Условия за участие в процедурата: 
 

Право на финансиране в процедурата имат сдружения на потребителите, 
които са признати за представителни със заповед на министъра на икономиката и 
индустрията и отговарят на условията, съгласно чл. 3 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 (Наредбата) и са 
подали заявление за участие в процедурата по чл. 9 от Наредбата, ведно с 
необходимите документи, посочени в чл. 10 от Наредбата, а именно: 
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1. Заявление за участие в процедурата по образец, съгласно приложение № 

2 към Наредбата; 
2. Декларация от представляващия сдружението, че съответното сдружение 

отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 6 от Наредбата, по образец 
съгласно приложение № 5; 

3. Декларация от представляващия сдружението и от членовете на органите 
за управление за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 3, ал. 2 от Наредбата по 
образец съгласно приложение № 6;  

4. Информация за функционираща приемна в областен град на страната: 
адрес, работно време, телефони за контакт и имена на лицето, отговарящо за 
приемната и опис на предоставените съвети на потребителите през последната една 
година. 

5. Заверен с подпис годишен доклад за осъществяваните дейности и за 
постигнатите резултати за защита на правата и интересите на потребителите през 
предходната 2021 година. Годишният доклад за осъществяваните дейности и за 
постигнатите резултати за защита на правата и интересите на потребителите през 
предходната година съдържа подробна информация за показателите, посочени в    
чл. 11б и 11в от Наредбата и се представя във форма образец, съгласно приложение 
№ 3, като към него се прилагат следните документи: 

• копие на заведените от сдруженията искови молби за защита на 
колективните интереси на потребителите през предходната година и доказателства 
за извършени действия по висящи производства през предходната година (молби, 
жалби, протоколи от проведени заседания и т.н.); 

• екземпляр от изготвените от сдруженията информационни материали за 
целите на проведените от тях информационни дейности и/или кампании; 

• екземпляр от издаваните от сдруженията списания и специализирани 
издания и/или публикации на потребителска тематика; 

• копие от подадените от сдружението сигнали, жалби и предложения до 
контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите; 

• копие от внесените за обсъждане от представители на съответното 
сдружение предложения, проекти и становища в заседания на консултативни 
органи; 

• копие на направените от сдруженията предложения и становища по 
теми, документи и проекти на нормативни актове, имащи отношение към защита на 
потребителите; 

• списък на приемните за предоставяне на съвети и информация на 
потребителите с посочени адреси, работно време, телефони за контакт и имена на 
лицето, отговарящо за приемната, и опис на предоставените от съответната приемна 
съвети на потребителите, доказващ реалното й функциониране; 

• документи, удостоверяващи проведените образователни дейности 
и/или кампании, придружени със снимков материал и/или копия на отпечатаните 
информационни материали; 

• документи, удостоверяващи извършените сравнителни тестове и 
проучвания на стоки и услуги, предлагани на българския пазар. 

IV.  Срок и място за подаване на документите по т. III. : 
 
 Заявленията за участие, заедно с придружаващите ги документи, описани в        
т. III, следва да се подадат до 17:00 часа на 11 май 2022 г., включително, в 

https://web.apis.bg/p.php?i=441337#p43379653
https://web.apis.bg/p.php?i=441337#p43379653
https://web.apis.bg/p.php?i=441337#p43379653
https://web.apis.bg/p.php?i=441337#p43379653
https://web.apis.bg/p.php?i=441337#p43379653
https://web.apis.bg/p.php?i=441337#p43379653
https://web.apis.bg/p.php?i=441337#p43379663
https://web.apis.bg/p.php?i=441337#p43379664
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деловодството на Министерството на икономиката и индустрията, на адрес:            
гр. София, ул. „Славянска“ № 8. 
 
          Заявлението, заедно придружаващите го документи се подава, съгласно 
изискванията предвидени в разпоредбата на чл. 11 на Наредбата в запечатан 
непрозрачен плик от кандидата за финансиране лично или от упълномощен от него 
представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Когато 
заявлението е подадено по пощата, за дата на подаването му се счита датата на 
пощенското клеймо. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: 
 

• Адрес на получателя: Министерството на икономиката и индустрията с 
адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 8. 
 

• Име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес на кандидата за финансиране; 
 

• Следното означение: „За участие в процедура за финансиране на 
представителните сдружения на потребителите за 2022 г.“; 
 

• Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от 
комисията за оценяване и класиране“. 
 

Забележка: До изтичането на срока за подаване на заявленията, всеки 
кандидат може да допълни или оттегли заявлението си. Оттеглянето на заявлението 
прекратява по-нататъшното участие на кандидата в процедурата по финансиране. 
 

V. При приемане на документите по т. III деловодителят е длъжен да 
положи подписа си и да отбележи върху плика следните данни: регистрационен 
номер и дата на получаване, за което на приносителя се издава документ. 
Заявления, които са предоставени след изтичането на крайния срок или в 
незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик, не се приемат и се връщат 
незабавно на заявителите. 

 
VI. Място, ден и час на отваряне на заявленията за участие: 

 
Постъпилите заявления за участие ще бъдат отворени в административната 

сграда на Министерството на икономиката и индустрията, находяща се в гр. София, 
ул. „Славянска“  № 8 в 13:00 часа на 12 май 2022 г. от комисия, назначена за 
разглеждане, оценяване и класиране на подадените заявления за участие. 
 

VII. Крайна дата за приключване на процедурата по финансиране на 
сдруженията: 5 август 2022 г. 
 

VIII. След приключване на работата на комисията и издаване на заповед за 
разпределение на сумата по т. II, всички кандидати в процедурата по финансиране 
за 2022 г. да бъдат писмено уведомени за извършеното разпределение. 
Изпълнението на разпореждането по настоящата точка възлагам на директора на 
дирекция „Политика за потребителите“. 
 

IX. Настоящата заповед да се публикува на Интернет страницата на 
Министерството на икономиката и индустрията, раздел „Политики и стратегии“, 
подраздел „Защита на потребителите“, „Сдружения на потребителите“. 
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X. Изпълнението на възложеното по т. IX от заповедта възлагам на директора 

на дирекция „ИКОиУКС“.  
 
XI. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар. 
 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на главния секретар, директорите на 
дирекции „Политика за потребителите“, „Финанси и управление на собствеността", 
„Правна“, „ИКОиУКС“, „Връзки обществеността и протокол", и „Административно 
обслужване", за сведение и изпълнение. 
 
 
 
 
 
КОРНЕЛИЯ НИНОВА 
 
Заместник министър-председател по икономиката и индустрията 
и министър на икономиката и индустрията 
 
 
 


