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1. Проблем/проблеми за решаване:  

С Решение на Народното събрание от 13 декември 2021 г. за приемане на структура на 

Министерския съвет на Република България, Министерство на икономиката се разделя на 

Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа (обн., ДВ, 

бр. 106 от 2021 г., изм. ДВ, бр. 110 от 2021 г.) 

С Решение № 892 на Министерския съвет от 30.12.2021 г. за предприемане на действия за 

подготовката на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната 

власт са одобрени предприемането на действия за изработване на съответните промени в закони, 

нормативни актове и други актове на Министерския съвет за осъществяването на структурните и 

други промени в централната администрация на изпълнителната власт, произтичащи от приетата 

структура на Министерския съвет на Република България и Споразумението за съвместно 

управление на Република България за периода 2021 – 2025 г. Част от тези действия пряко засягат 

Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на иновациите и растежа – т.1.4 

и т. 1.10. 

Налице е необходимост от приемане на устройствени актове на Министерството на 

икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа и премахване 
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несъответствието между функциите и структурата на преобразуваното Министерство на 

икономиката с цитираните по-горе Решения на Народното събрание на Република България и на 

Министерския съвет на Република България.  

Налице е необходимост и от определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по 

бюджета на Министерството на икономиката и индустрията и на министерството на иновациите и 

растежа. 

Съгласно т. 1.4. от Решение № 892 на Министерския съвет от 30.12.2021 г. за предприемане 

на действия за подготовката на структурни и други промени в централната администрация на 

изпълнителната власт, Държавната агенция за научни изследвания и иновации, Българската 

агенция за инвестиции, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и 

дирекция „Насърчителни мерки и проекти“ на разделеното Министерство на икономиката 

преминават към Министерството на иновациите и растежа. 

1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното 

възникване. По възможност посочете числови стойности. 

 

С т. 3 от Решение на Народното събрание от 13 декември 2021 г. за приемане на структура 

на Министерския съвет на Република България, Министерство на икономиката се преобразува чрез 

разделяне на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и 

растежа (обн., ДВ, бр. 106 от 2021 г., изм. ДВ, бр. 110 от 2021 г.).  

Извършеният експертен анализ на функциите на преобразуваното Министерство на 

икономиката и на Държавната агенция за научни изследвания и иновации доведе до 

необходимостта от прецизиране, систематизиране и по-добре дефиниране на функциите на 

основните административни звена в Министерството на икономиката и индустрията и на 

Министерството на иновациите и растежа, прецизиране, актуализиране и концентриране на 

техните функции и актуализиране на числеността им спрямо обема на възложените дейности и 

задачи, нормите за численост на звената на пряко подчинение на министрите в съответствие с 

нормативна уредба. 

В момента числеността на преобразуваното Министерство на икономиката е 625 щ.бр., а на 

Държавната агенция за научни изследвания – 130 щ.бр. Същевременно в изпълнение на Закона за 

администрацията, Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Наредбата за структурата и 

минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и 

взаимодействието им със специализираните контролни органи и двете министерства следва да 

имат структурирани Политически кабинет, звено за вътрешен одит, Инспекторат по чл. 46 от Закона 

за администрацията при спазване на нормативите за численост. Поради тази причина общата 

численост на двете министерства надхвърля 755 щ.бр. Следва да се има предвид, че числеността 

на двете министерства без щата за сътрудници по управление на европейски проекти и програми 

е 706 щ.бр., което е в съответствие с § 16, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона 

за администрацията (ЗА). Предлаганата численост, в проекта на актове, е 399 щ.бр. за 

Министерството на икономиката и индустрията и 403 щ.бр. за Министерството на иновациите и 

растежа в т.ч. 96 щ.бр. за сътрудници по управление на европейски проекти и програми. 

Разпоредбата на § 16, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗА позволява за 

осигуряването на дейностите по изпълнението и/или управлението на проекти или програми, 

финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други 

международни финансови институции и донори, с бенефициент - администрация на 
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изпълнителната власт за срока на съответната дейност по проекта или програмата да може да се 

назначават служители по срочно трудово правоотношение, ако техните възнаграждения са 

допустими за финансиране изцяло със средства от съответния проект или програма. Осигуряването 

на дейностите по изпълнението и/или управлението на програми се осъществява чрез увеличение 

на числеността на персонала на администрациите на изпълнителната власт.  

В началото на 2022 г. предстоят процедури по Програма „Икономическа трансформация“ 

(ПИТ). Тяхното програмиране, оценка и изпълнение на мерките в ПИТ ще съвпадне по време със 

същите дейности, които трябва да се извършат и по отношение на новия програмен период по 

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Това доведе до 

идентифициране на висок риск от невъзможност за справяне с обема на предстоящите дейности и 

задачи и необходимостта от допълнителен човешки ресурс и в тази връзка предвиждане на по-

голяма численост на Министерството на иновациите и растежа по отношение сътрудниците по 

УЕПП. 

В изпълнение на т. 1.4. от Решение № 892 на Министерския съвет от 30.12.2021 г. за 

предприемане на действия за подготовката на структурни и други промени в централната 

администрация на изпълнителната власт функциите, правата, задълженията, активите и пасивите 

на Държавната агенция за научни изследвания и иновации следва да се поемат от Министерството 

на иновациите и растежа, а Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия следва да премине към министъра на иновациите 

и растежа при запазване на общата им численост съответно от 27 щ.бр. и 52 щ.бр. Следователно 

общата численост на системата на иновациите и растежа е 482 щ.бр. 

Бюджетните организации, ръководителите на които са второстепенни разпоредители с 

бюджет по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията остават: 

1. Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" – 39; 

2.  Агенцията за публични предприятия и контрол – 65; 

3.  Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – 468; 

4.  Патентното ведомство – 114; 

5.  Комисията за защита на потребителите – 180; 

6.  Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – 29; 

7. Центърът на промишлеността на Република България в Москва – 11; 

8. Българският институт по метрология – 287. 

Следователно общата численост на системата на икономиката и индустрията е от 1 592 щ.бр. 

Липсата на администрация към съответните министри създава сериозен риск от забава 

изпълнението на техните ангажименти и неясното по отношение на тяхната отраслова 

компетентност. Липсата на организационно управленска структура на Министерството на 

икономиката и индустрията и Министерството на иновациите и растежа забавя структурирането и 

функционирането на предвидените в нормативните актове програми, междуведомствени съвети и 

комисии към министрите, което от своя страна създава пречки в изпълнението на техните 

задължения и неспазване на сроковете за изпълнение и/или произнасяне. 
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Числеността на системата на икономиката и индустрията е в размер на 1 592 щ.бр. (в т.ч. 

министерството на икономиката и индустрията и 8 второстепенни разпоредители с бюджет по 

бюджета на министерството). Числеността на системата на иновациите и растежа е в размер на 482 

щ.бр. (в т.ч. министерството на иновациите и растежа и 2 второстепенни разпоредители с бюджет 

по бюджета на министерството). В тази връзка числеността на Инспектората към министъра на 

икономиката и индустрията следва да бъде от не по-малко от десет инспектори, включително 

ръководител, а числеността на Инспектората към министъра на иновациите и растежа от не по-

малко от петима инспектори, включително ръководител. При бюджет на съответната организация 

над 50 до 100 млн. лв., включително управляваните средства по фондове и програми на 

Европейския съюз, съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор звеното за вътрешен 

одит следва да бъде от не по-малко от 6 вътрешни одитори, включително ръководителя на 

вътрешния одит. 

1.2. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане 

на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между 

няколко органа и др.). 

Разрешаването на описаните проблеми не може да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство, тъй като то не е в съответствие с Решение на Народното събрание от 13 декември 

2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. 

Предлаганият проект на Постановление на Министерския съвет и на предлаганите 

устройствени актове на Министерството на икономиката и Министерството на иновациите и 

растежа целят постигне на пълно съответствие с Решение на Народното събрание от 13 декември 

2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България и с Решение № 892 

на Министерския съвет от 30.12.2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни 

и други промени в централната администрация на изпълнителната власт и създават стабилна 

основа за приемане на всички необходими закони и подзаконови нормативни актове и други 

актове на Министерския съвет в съответните срокове. 

Всички функциите на основните административни звена на двете министерства са напълно 

синхронизирани и адаптирани към извършените нормативни промени до настоящия момент и 

осигуряват нормативното разделение на функциите на преобразуваното Министерство на 

икономиката между Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на 

иновациите и растежа и поемането на функциите на Държавната агенция за научни изследвания и 

иновации от Министерството на иновациите и растежа. 

1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на 

проблема/проблемите. 

Съгласно чл. 34 от Закона за администрацията, при осъществяване на своите правомощия 

органите на изпълнителната власт се подпомагат от администрация. Министерството е 

администрация, която подпомага дейността на министъра и следователно с настоящия акт на МС и 

УП на двете министерства се създават администрациите на министъра на икономиката и 

индустрията и на министъра на иновациите и растежа като се определя и тяхната отраслова 

компетентност, функции и численост. 

Министерският съвет с постановление създава, преобразува и закрива административни 

структури, които не са предвидени от Конституцията. Държавната агенция за научни изследвания и 

иновации е създадена с акт на Министерския съвет - Постановление № 256 на МС от 14.09.2020 г. 
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за създаване на Държавна агенция за научни изследвания и иновации и следователно нейното 

закриване следва да се извърши с акт от същия орган. 

С проекта на Постановление се уреждат и всички права и задължения на преобразуваното 

Министерство на икономиката и закриване на Държавната агенция за научни изследвания и 

иновации , както и трудовите и служебни правоотношение със служителите на Министерството на 

икономиката и на Държавната агенция за научни изследвания и иновации по реда на чл. 123 от 

Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител. 

1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-

висока степен или актове от правото на ЕС. 

Неприложимо. 

1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или 

анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Неприложимо. 

2. Цели: 

С проекта на акт се цели изпълнение на Решение на Народното събрание от 13 декември 

2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, Министерство на 

икономиката се разделя на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на 

иновациите и растежа (обн., ДВ, бр. 106 от 2021 г., изм. ДВ, бр. 110 от 2021 г.) и Решение № 892 на 

Министерския съвет от 30.12.2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни и 

други промени в централната администрация на изпълнителната власт. 

Да се създадат стабилни административни структури към съответните министри за 

изпълнение на предстоящите задачи пред Правителството на Република България по отношение на 

тяхната отраслова компетентност. 

Да се използва наличния административен капацитет и щатна численост на 

преобразуваното Министерство на икономиката и на закритата Държавната агенция за научни 

изследвания и иновации при спазване на нормативно регламентираната численост на звената и 

структурите и да се осигури оптимален баланс между функции и численост. 

Да се осигури своевременен административен капацитет на Министерството на иновациите 

и растежа по реда и при условията на §16, ал. 7 от ПЗР на Закона за администрацията за покриване 

на предстоящи дейности по Програма „Икономическа трансформация“ и Програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. 

Да се определят второстепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на 

Министерството на икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа. 

3. Заинтересовани страни:  

Заинтересованите страни от приемането на настоящото постановление на устройствените 

актове на двете министерства са служителите в Министерството на икономиката и в Държавната 

агенция за научни изследвания и иновации, както и на административните структури от по-ниска 

степен към министъра на икономиката и индустрията и към министъра на иновациите и растежа. 

Гражданите, потенциалните бенефициенти по оперативните програми, публичните 

предприятия, браншовите и неправителствени организации, другите органи на изпълнителната, 

законодателната и съдебната власт. 
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Пряко заинтересовани страни: 

Служителите от Министерството на икономиката и на Държавната агенция за научни 

изследвания и иновации. 

Бенефициенти по Програма „Икономическа трансформация“ и по Програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. 

Косвено заинтересовани страни: 

- Служителите от второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството 
на икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа; 

- Потенциалните ползватели на услугите на двете министерства – граждани, бизнес, 
браншови и неправителствени организации; 

- Държавни органи. 

Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по 
извършване на частичната предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по 

чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие 
(бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, 

държавни органи/общини и др.). 

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията: 

4.1. По проблем 1: Липса на устройствени актове на Министерството на икономиката 

и индустрията и Министерството на иновациите и растежа и на необходимите администрации към 

министъра на икономиката и индустрията и министъра на иновациите и растежа. 

Вариант 1 „Без действие“: 

Описание: 

В случай че не бъде приет проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на 

Устройствени правилници на Министерството на икономиката и индустрията и на Министерството 

на иновациите и растежа ще остане пълното несъответствие с действащи нормативни актове от по-

висока степен. 

Избирането на тази вариант на действие би оказало негативно влияние и би влошило 

координацията между държавните органи, гражданите, бизнеса, браншови и неправителствени 

организации по отношение компетентностите на министъра на икономиката и индустрията и 

министъра на иновациите и растежа. 

Служебните и трудови правоотношения със служителите на преобразуваното Министерство 

на икономиката и закритата Държавна агенция за научни изследвания и иновации няма да бъдат 

уредени, а министрите няма да разполагат със съответната администрация, която да осигури 

изпълнението на законовите им функции и задължения. 

Разпределението на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на 

преобразуваното Министерство на икономиката няма да бъде извършено. 

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

При неприемане на проекта на Постановление Министерския съвет за приемане на Устройствени 

правилници на Министерството на икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите 

и растежа положителни въздействия за заинтересованите страни не се очакват. 

 (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 
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Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

Негативните въздействия за заинтересованите страни са следните: 

А. За служителите на Министерството на икономиката.  

Неуредени трудови и служебни правоотношения, несигурност и ниска мотивация за работа, забава 

изпълнението на трудови и служебни задължения, неспазване на срокове за произнасяне, поради 

липса на компетентност или пълномощия.  

Изпълнението на оперативните програми ще бъде силно затруднено. 

Б. За потенциални бенефициенти: 

Ниска удовлетвореност от изпълнението на оперативните програми, забавяне на програмирането 

им и затруднен достъп до финансиране за потенциалните бенефициенти. 

В. За служителите на ВРБ - няма да има негативни въздействия. 

Г. За потенциалните ползватели на услугите на двете министерства – граждани, бизнес, браншови 

и неправителствени организации – затруднения в ориентацията към кого да насочват 

кореспонденция, предложения, сигнали, искания за предоставяне на административни услуги и др. 

Д. За държавните органи – затруднения в координацията и комуникацията 

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

Специфични въздействия: 

Въздействия върху малките и средните предприятия: Пряко негативно 

въздействие върху предприятията, тъй като те няма да бъдат адекватно и своевременно 

обслужвани и ще има ниска удовлетвореност от изпълнението на Програма „Икономическа 

трансформация“ и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. 

Административна тежест:  

Неприложимо 

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални 
и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете 

кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни. 

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест 

(задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.) 

Вариант 2 „Приемане на предложения проект на акт“: 

Описание: 

В случай бъде приет проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на 

Устройствени правилници на Министерството на икономиката и индустрията и на Министерството 

на иновациите и растежа ще се осигури пълното съответствие с действащи нормативни актове от 

по-висока степен. 

Ще се осигури навременно изпълнение на задълженията на министъра на икономиката и 

индустрията и на министъра на иновациите и растежа, с оглед тяхната отраслова компетентност, 

като същевременно се използва оптимално всички материални и нематериални ресурси. 

Избирането на тази вариант на действие би оказало позитивно влияние и би подобрило 

координацията между държавните органи, гражданите, бизнеса, браншови и неправителствени 

организации по отношение компетентностите на министъра на икономиката и индустрията и 

министъра на иновациите и растежа. 
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Служебните и трудови правоотношения със служителите на преобразуваното Министерство 

на икономиката и закритата Държавна агенция за научни изследвания и иновации ще да бъдат 

уредени, а министрите ще разполагат със съответната администрация, която да осигури 

изпълнението на законовите им функции и задължения. Ще се подобри ефективността на 

административните процеси и повишаване качеството на предоставяните административни услуги. 

Разпределението на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на 

преобразуваното Министерство на икономиката ще бъде извършено с оглед приетото решение на 

Министерския съвет. 

При избирането на Вариант 2 „Приемане на предложения проект на акт“ устройствените 
правилници ще отговаря на нормативните изискванията, съобразно промяната в нормативната 
уредба и се повиши удовлетвореността на съответните бенефициенти по оперативните програми 
от компетентността на министъра на иновациите и растежа. 

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

При този вариант на действие ще има положителни въздействия за заинтересованите страни, както 

следва: 

А. За служителите на Министерството на икономиката.  

Адекватност на функциите спрямо възлаганите задачи и възможност за развитие и израстване. 

Съразмерност между натовареност и численост на звената. 

Уредени трудови и служебни правоотношения, сигурност и висока мотивация за работа, качествено 

изпълнението на трудови и служебни задължения, спазване на срокове за произнасяне.  

Изпълнението на оперативните програми ще бъде осигурено. 

Б. За потенциални бенефициенти: 

Висока удовлетвореност от изпълнението на оперативните програми, ограничаване забавянето на 

програмирането им и улеснен достъп до финансиране за потенциалните бенефициенти. 

В. За служителите на ВРБ по бюджета на МИ - няма да има въздействие. 

Г. За потенциалните ползватели на услугите на двете министерства – граждани, бизнес, браншови 

и неправителствени организации – ясното в ориентацията към кого да насочват кореспонденция, 

предложения, сигнали, искания за предоставяне на административни услуги и др. 

Д. За държавните органи – подобряване на координацията и комуникацията 

 (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия: 

Няма. 

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 

Специфични въздействия: 

Въздействия върху малките и средните предприятия:  Висока удовлетвореност 

от изпълнението на оперативните и другите програми – адекватно и своевременно 

административно обслужване. 

Административна тежест: ще се намали 

 (въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест) 
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1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални 
и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете 

кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни. 

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест 

(задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.) 

 

5. Сравняване на вариантите: 

Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска. 

5.1. По проблем 1: 

 

Вариант 1 

 „Без действие“ 

Вариант 2 

„Приемане на 

предложения 

проект на акт“: 

Вариант 

2 

Вариант 

n 

Е
ф

е
к
т
и

в
н

о
с
т
 

С проекта на акт се 

цели изпълнение на 

Решение на Народното 

събрание от 13 декември 

2021 г. за приемане на 

структура на 

Министерския съвет на 

Република България, 

Министерство на 

икономиката се разделя 

на Министерство на 

икономиката и 

индустрията и 

Министерство на 

иновациите и растежа 

(обн., ДВ, бр. 106 от 2021 

г., изм. ДВ, бр. 110 от 

2021 г.) и Решение № 892 

на Министерския съвет от 

30.12.2021 г. за 

предприемане на 

действия за подготовката 

на структурни и други 

промени в централната 

администрация на 

изпълнителната власт. 

Да се създадат 

стабилни 

административни 

структури към 

съответните министри за 

изпълнение на 

предстоящите задачи 

пред Правителството на 

Република България по 

В случай че не бъде 

приет проект на 

Постановление на 

Министерския съвет за 

приемане на 

Устройствени 

правилници на 

Министерството на 

икономиката и 

индустрията и на 

Министерството на 

иновациите и растежа ще 

остане пълното 

несъответствие с 

действащи нормативни 

актове от по-висока 

степен. 

Избирането на тази 

вариант на действие би 

оказало негативно 

влияние и би влошило 

координацията между 

държавните органи, 

гражданите, бизнеса, 

браншови и 

неправителствени 

организации по 

отношение 

компетентностите на 

министъра на 

икономиката и 

индустрията и министъра 

на иновациите и растежа. 

В случай бъде 

приет проект на 

Постановление на 

Министерския съвет за 

приемане на 

Устройствени 

правилници на 

Министерството на 

икономиката и 

индустрията и на 

Министерството на 

иновациите и растежа 

ще се осигури пълното 

съответствие с 

действащи 

нормативни актове от 

по-висока степен. 

Ще се осигури 

навременно 

изпълнение на 

задълженията на 

министъра на 

икономиката и 

индустрията и на 

министъра на 

иновациите и растежа, 

с оглед тяхната 

отраслова 

компетентност, като 

същевременно се 

използва оптимално 

всички материални и 

нематериални 

ресурси. 

Избирането на 

тази вариант на 

- - 
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отношение на тяхната 

отраслова 

компетентност. 

Да се използва 

наличния 

административен 

капацитет и щатна 

численост на 

преобразуваното 

Министерство на 

икономиката и на 

закритата Държавната 

агенция за научни 

изследвания и иновации 

при спазване на 

нормативно 

регламентираната 

численост на звената и 

структурите и да се 

осигури оптимален 

баланс между функции и 

численост. 

Да се осигури 

своевременен 

административен 

капацитет на 

Министерството на 

иновациите и растежа по 

реда и при условията на 

§16, ал. 7 от ПЗР на 

Закона за 

администрацията за 

покриване на 

предстоящи дейности по 

Програма „Икономическа 

трансформация“ и 

Програма 

„Конкурентоспособност и 

иновации в 

предприятията“ 2021-

2027. 

Да се определят 

второстепенните 

разпоредители с бюджет 

по бюджетите на 

Министерството на 

икономиката и 

индустрията и на 

Служебните и трудови 

правоотношения със 

служителите на 

преобразуваното 

Министерство на 

икономиката и закритата 

Държавна агенция за 

научни изследвания и 

иновации няма да бъдат 

уредени, а министрите 

няма да разполагат със 

съответната 

администрация, която да 

осигури изпълнението на 

законовите им функции и 

задължения. 

Разпределението на 

второстепенните 

разпоредители с бюджет 

по бюджета на 

преобразуваното 

Министерство на 

икономиката няма да 

бъде извършено 

действие би оказало 

позитивно влияние и 

би подобрило 

координацията между 

държавните органи, 

гражданите, бизнеса, 

браншови и 

неправителствени 

организации по 

отношение 

компетентностите на 

министъра на 

икономиката и 

индустрията и 

министъра на 

иновациите и растежа. 

Служебните и 

трудови 

правоотношения със 

служителите на 

преобразуваното 

Министерство на 

икономиката и 

закритата Държавна 

агенция за научни 

изследвания и 

иновации ще да бъдат 

уредени, а министрите 

ще разполагат със 

съответната 

администрация, която 

да осигури 

изпълнението на 

законовите им 

функции и 

задължения.  

Ще се подобри 

ефективността на 

административните 

процеси и повишаване 

качеството на 

предоставяните 

административни 

услуги. 

Разпределението 

на второстепенните 

разпоредители с 

бюджет по бюджета 

на преобразуваното 

Министерство на 
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Министерството на 

иновациите и растежа. 

 

икономиката ще бъде 

извършено с оглед 

приетото решение на 

Министерския съвет. 

 
Е
ф

и
к
а
с
н

о
с
т
 

Цел 1: 

Изпълнение на 

Решение на Народното 

събрание от 13 декември 

2021 г. за приемане на 

структура на 

Министерския съвет на 

Република България, 

Министерство на 

икономиката се разделя 

на Министерство на 

икономиката и 

индустрията и 

Министерство на 

иновациите и растежа 

(обн., ДВ, бр. 106 от 2021 

г., изм. ДВ, бр. 110 от 

2021 г.) и Решение № 892 

на Министерския съвет от 

30.12.2021 г. за 

предприемане на 

действия за подготовката 

на структурни и други 

промени в централната 

администрация на 

изпълнителната власт 

Да се използва 

наличния 

административен 

капацитет и щатна 

численост на 

преобразуваното 

Министерство на 

икономиката и на ДАНИИ 

за подобряване на 

политиките в областта на 

икономиката, 

Числеността на звената в 

министерството и ДАНИИ 

няма да бъде използвана 

оптимално, като 

функциите няма да 

отговарят на вече влезли 

в сила нормативни 

промени, което ще 

доведе до негативни 

последици за всички 

заинтересовани страни и 

ще забави или напълно 

възпрепятства 

изпълнението на 

нормативните актове – 

решения на НС и на МС. 

Изпълнението на 

процедурите по Програма 

„Икономическа 

трансформация“ 

едновременно с тези по 

Програма 

„Конкурентоспособност и 

иновации в 

предприятията“ 2021-

2027 ще бъдат силно 

затруднени. 

Ниска удовлетвореност от 

изпълнението на 

Програма „Икономическа 

трансформация“ и 

Програма 

„Конкурентоспособност и 

иновации в 

предприятията“ 2021-

2027. 

УП на МИИ и на МИР 
ще отговарят на 
изискванията, 
съобразно промяната 
в нормативната 
уредба и ще бъде 
укрепен капацитета на 
ГД ЕФК съобразно 
установената 
необходимост, което 
ще повиши 
удовлетвореността на 
съответните 
бенефициенти. 
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индустрията, иновациите, 

растежа и управлението 

на съответните програми. 

Да се създаде 

възможност за 

балансирано използване 

на всички налични 

ресурси. 

Да се укрепи 

капацитета на УО на 

оперативните програми в 

областта на 

конкурентоспособността, 

иновациите и научните 

изследвания - Програма 

„Икономическа 

трансформация“ и 

Програма 

„Конкурентоспособност и 

иновации в 

предприятията“ 2021-

2027. 

 

С
ъ

г
л

а
с
у
в

а
н

о
с
т
 

Цел 1: 

Изпълнение на 

Решение на Народното 

събрание от 13 декември 

2021 г. за приемане на 

структура на 

Министерския съвет на 

Република България, 

Министерство на 

икономиката се разделя 

на Министерство на 

икономиката и 

индустрията и 

Министерство на 

иновациите и растежа 

(обн., ДВ, бр. 106 от 2021 

г., изм. ДВ, бр. 110 от 

2021 г.) и Решение № 892 

на Министерския съвет от 

30.12.2021 г. за 

предприемане на 

действия за подготовката 

на структурни и други 

В случай че не бъде 

приет проект на 

Постановление на 

Министерския съвет 

наличните ресурси на 

Министерството на 

икономиката и на ДАНИИ 

няма да бъдат използвана 

оптимално, а функциите 

няма да бъдат 

синхронизирани с 

действащи нормативни 

актове от по-висока 

степен. 

Избирането на 

тази вариант на действие 

би оказало негативно 

влияние и би влошило 

координацията между 

отделните 

заинтересовани страни и 

би създало дисбаланс 

С приемането 

на проекта ще се 

осигури оптимално 

използване на 

наличните ресурси и 

ще се осигури 

съгласуваност с 

извършената 

промяната в 

нормативната уредба 

от по-висока степен, 

като се укрепи 

капацитета на ГД ЕФК 

съобразно 

установената 

необходимост, което 

ще повиши 

удовлетвореността на 

съответните 

бенефициенти и 

функционалността и 

работния процес ще 

продължат да 
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промени в централната 

администрация на 

изпълнителната власт 

Да се използва 

наличния 

административен 

капацитет и щатна 

численост на 

преобразуваното 

Министерство на 

икономиката и на ДАНИИ 

за подобряване на 

политиките в областта на 

икономиката, 

индустрията, иновациите, 

растежа и управлението 

на съответните програми 

Да се създаде 

възможност за 

балансирано използване 

на всички налични 

ресурси. 

Да се укрепи капацитета 
на УО на оперативните 
програми в областта на 
конкурентоспособността, 
иновациите и научните 
изследвания - Програма 
„Икономическа 
трансформация“ и 
Програма 
„Конкурентоспособност и 
иновации в 
предприятията“ 2021-

2027.. 

 

между очаквано и 

получено обслужване. 

 

осигуряват адекватно 

възложените им 

функции по 

устройствен акт. 

 

 

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия. 

1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за 
сравняване на вариантите: 

ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението; 

ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите 
или при най-малко разходи; 

съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи. 

6. Избор на препоръчителен вариант: 
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По проблем 1: Липса на устройствени актове на Министерството на икономиката и 
индустрията и Министерството на иновациите и растежа и на необходимите администрации към 
министъра на икономиката и индустрията и министъра на иновациите и растежа. 

Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми. 

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и 

юридическите лица от прилагането на препоръчителния вариант 
(включително по отделните проблеми): 

 

 

 

…………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване 
на всеки проблем. 

1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 
7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност. 

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни 
режими и услуги от прилагането на препоръчителния вариант 

(включително по отделните проблеми)? 

 

…………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант. 

1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: 
лицензионен, регистрационен; за отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по 

какъв начин това съответства с постигането на целите). 

1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4  от Закона за 
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. 

1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за 
дейностите по предоставяне на услуги. 

1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по 
предоставяне на услуги. 

1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната. 

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния 

вариант (включително по отделните проблеми)? 

 

…………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
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Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата 
регистрова инфраструктура. 

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху 

микро-, малките и средните предприятия (МСП) (включително по 

отделните проблеми)? 

 

 

 

Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант. 

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант 

(включително по отделните проблеми): 

Няма. 

Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, 
напр. възникване на съдебни спорове и др. 

7. Консултации: 

 

 

……………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 
Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от 

консултациите, включително на ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др. 

 

 

 
……………………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и 
видовете консултационни процедури. 

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на 

Европейския съюз? 

 

 

…………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………. 

1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е 
извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.  

9.  Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на 

въздействието поради очаквани значителни последици? 
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(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове) 

10. Приложения: 

Проект на ПМС за приемане на Устройствени правилници на Министерството на 

икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа 
Приложете необходимата допълнителна информация и документи. 

11. Информационни източници: 
…………………………………………………………………………………………. 

Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на 
отделните варианти и при избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др. 

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, 
отговорна за извършването на частичната предварителна оценка на 

въздействието: 

Име и длъжност Иванка Раичкова, директор на дирекция “ЧРОР” 

Дата: 17.01.2022 г. 

Подпис: …………………………………. 

 

 


