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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т 

ПРОЕКТ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    № 

 

от ...........................2022 г. 

 

ЗА приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката и 

индустрията и на Министерството на иновациите и растежа 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т 

П О С Т А Н О В И: 

Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството на икономиката и 

индустрията. 

Чл.2. Приема Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа. 

Чл.3. (1) Министърът на икономиката и индустрията е първостепенен 

разпоредител с бюджет. 

(2) Бюджетните организации, ръководителите на които са второстепенни 

разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията 

имат следната обща численост на персонала: 

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. 

Чл. 5. (1) Министърът на иновациите и растежа е първостепенен разпоредител с 

бюджет. 

(2) Бюджетните организации, ръководителите на които са второстепенни 

разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на иновациите и растежа имат 

следната обща численост на персонала: 

1. Българската агенция за инвестиции– 27; 

2. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия-52. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§1. Устройственият правилник на Министерството на икономиката, приет с 

ПМС № 447 от 2014 г. (Oбн., ДВ, бр. 108 от 2014 г., изм., бр. 32 и 100 от 2015 г.; изм. и 

доп., бр. 36 и 98 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 49, 65 и 106 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 18, 

27 и 42 от 2019 г.; изм., бр. 103 и доп. бр. 110 от 2020 г.; изм. и  доп., бр. 20, 27 и 64 

от 2021 г.) се отменя. 

§ 2. В Постановление №447 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на 

Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на 

енергетиката и на Министерството на туризма (Oбн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм., бр. 
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82, 86  и 100 от 2015 г.; изм., бр. 67 2016 г., изм., бр. 65 от 2019 г.; изм., бр. 20 и 64 от 

2021 г.) чл.1 и 4 се отменят.  

§ 3. (1) Държавната агенция за научни изследвания и иновации се закрива. 

(2) Министерството на иновациите и растежа е правоприемник на Държавната 

агенция за научни изследвания и иновации. 

(3) Имуществото, активите, пасивите, архивът, както и другите права и 

задължения на Държавната агенция за научни изследвания и иновации се поемат от 

Министерството на иновациите и растежа.   

(4) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Държавната 

агенция за научни изследвания и иновации преминават към Министерството на 

иновациите и растежа съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за 

държавния служител.  
(5) Извън случаите по ал. 3 служебните и трудовите правоотношения на 

служителите от закритата Държавна агенция за научни изследвания и иновации при 

постигане на определената численост на персонала в Министерството на иновациите и 

растежа се уреждат от министъра на иновациите и растежа при условията и по реда на 

чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, съответно по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2 от 

Закона за държавния служител. 

§ 4. Постановление № 256 на МС от 14.09.2020 г. за създаване на Държавна 

агенция за научни изследвания и иновации (Обн., ДВ, бр. 82 от 18.09.2020 г.) се 

отменя. 

§ 5. Постановление № 70 на МС от 02.03.2021 г. за приемане на Устройствен 

правилник на Държавната агенция за научни изследвания и иновации ( Обн. - ДВ, бр. 

20 от 2021 г., изм. и доп., бр. 27 и 64 от 2021 г.) се отменя. 

§ 6. Устройственият правилник на Държавната агенция за научни изследвания и 

иновации (Приет с ПМС № 70 от 02.03.2021 г., обн., ДВ, бр. 20 от 2021 г., изм. и доп., 

бр. 27 и 64 от 2021 г.) се отменя.  

§ 7 (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на постановлението министърът на 

икономиката и индустрията и министърът на иновациите и растежа да внесат в 

Министерския съвет проекти на постановления за изменение на устройствените 

правилници на второстепенните разпоредители с бюджет към тях, а министърът на 

икономиката и индустрията да измени Устройствения правилник на Центъра на 

промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация  (обн. - ДВ, бр. 

76 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 79 и 102 от 2013 г.; изм., бр. 35 от 2015 г.; изм. и доп., 

бр. 11 от 2016 г.; изм., бр. 58 от 2019 г.).  

(2) В срока по ал. 1 председателят на Патентното ведомство да измени 

Устройствения правилник на Патентното ведомство (обн., ДВ, бр. 61 от 2018 г.; изм. и 

доп., бр. 2, 9 ,85 и 87 от 2019 г.; изм., бр. 80 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 62 и 99 от 

2021 г.) 

§ 8. В 14-дневен срок от влизането в сила на постановлението министърът на 

икономиката и индустрията и министърът на иновациите и растежа да внесат 

предложения за промени в съответните нормативни актове, произтичащи от 

преобразуването съгласно Решение на Народното събрание от 13 декември 2021 г. за 

приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр.106 

от 15.12.2021 г., изм., бр. 110 от 2021 г.). 

§ 9. (1) Министърът на икономиката и индустрията и министърът на 

иновациите и растежа да организират предаването и приемането на документацията по 

неприключените преписки и архива, създаден във връзка с дейностите, които 

преминават към Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на 

иновациите и растежа. 
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(2) Счетоводният архив и ведомостите за заплати на служителите  на 

преобразуваното Министерство на икономиката се съхраняват в Министерството на 

икономиката и индустрията. 

(3) Архивираните досиета по обществени поръчки, касаещи дейността на 

общата администрация и Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност" на преобразуваното Министерство на икономиката, които са 

предадени за съхранение в архива на Главна дирекция "Европейски фондове за 

конкурентоспособност", се съхраняват от Министерството на иновациите и растежа до 

изтичането на законоустановените срокове. 

§ 10. (1) Активите, пасивите, правата и задълженията, свързани с дейността 

на преобразуваното Министерство на икономиката, съгласно Решение на Народното 

събрание от 13 декември 2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на 

Република България (обн., ДВ, бр.106 от 15.12.2021 г., изм., бр. 110 от 2021 г.) 

преминават към Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на 

иновациите и растежа в срок до 30.04.2022 г. 
(2) Правата и задълженията на Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност" на преобразуваното Министерство на икономиката, в качеството 

й на управляващ и договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013, включително по 

договорите за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013, се поемат от 

Министерството на иновациите и растежа. 

(3) Правата и задълженията на Главна дирекция "Европейски фондове за 

конкурентоспособност" на преобразуваното Министерство на икономиката, в качеството 

й на конкретен бенефициент по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013, се поемат от Министерството на иновациите и растежа. 
(4) Откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за нуждите на 

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на преобразуваното 

Министерство на икономиката, се довършват от министъра на иновациите и растежа. 

 (5) Сключените договори изцяло за нуждите на Главна дирекция „Европейски 

фондове за конкурентоспособност" на преобразуваното Министерство на икономиката, 

чието изпълнение не е приключило, се поемат от министъра на иновациите и растежа.  

(6) Сключените договори, чието изпълнение не е приключило за дейностите, 

отчитани в програма „Администрация”, както и договорите, касаещи дейността на 

общата администрация на преобразуваното Министерство на икономиката се поемат от 

министъра на икономиката и индустрията и министъра на иновациите и растежа за 

съответната част от предмета на договора съобразно нуждите на съответния 

възложител, при запазване на общия обем, характер и стойност.  

 § 11. В седемдневен срок от обнародването на постановлението министърът на 

икономиката и индустрията и министърът на иновациите и растежа да назначат 

комисии, които да предприемат необходимите дейности за изпълнение на § 9 и § 10. 

§ 12. (1) Служебните и трудовите правоотношения на служителите на 

Министерството на икономиката, чиито функции преминават към Министерството на 

икономиката и индустрията и Министерството на иновациите и растежа, се уреждат по 

реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда.  

(2) Извън случаите по ал. 1 служебните и трудовите правоотношения на 

служителите от звената от общата администрация, дирекция „Вътрешен одит“, 

Инспектората, Звеното „Сигурност на информацията” и финансови контрольори на 

преобразуваното Министерство на икономиката за постигане на определената 

численост на персонала в Министерството на икономиката и индустрията и в 

Министерството на иновациите и растежа се уреждат от министъра на икономиката и 
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индустрията при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, 

съответно по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител. 

(3) Извън случаите по ал. 1 служебните и трудовите правоотношения на 

служителите от дирекция „Насърчителни мерки и проекти“ и Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност“ на преобразуваното Министерство на 

икономиката за постигане на определената численост на персонала в Министерството 

на иновациите и растежа се уреждат от министъра на иновациите и растежа при 

условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, съответно по реда на 

чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител. 

(4) Съдебните производства със страна министърът на икономиката, респ. 

Министерството на икономиката, образувани във връзка с функции  на звената по ал. 3 

и правоотношенията със служители в тях, се довършват от министъра на иновациите и 

растежа. 

§ 13. Министърът на икономиката и индустрията и министърът на иновациите и 

растежа в изпълнение на §3 и §12, към 15.02.2022 г да утвърдят длъжностните 

разписания, както и допълнителните разписания на длъжностите в преобразуваните 

администрации, на които се назначават лица по реда и при условията на ПМС № 66 от 

1996 г. и ПМС № 31 от 2019 г. 

§ 14. Постановлението се приема във връзка с Решение на Народното събрание 

от 13 декември 2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република 

България (обн., ДВ, бр.106 от 15.12.2021 г. , изм., бр. 110 от 2021 г.) 

§ 15. Постановлението влиза в сила от 15.02.2022 година, с изключение на 

разпоредбите, в които изрично е предвиден друг срок. 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       /КИРИЛ ПЕТКОВ/ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

       /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 

 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА: 

       /ЙОРДАН ТАТАРСКИ/ 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„ПРАВНА” НА МИНИСТЕРСТВОТО  

НА ИКОНОМИКАТА: 

         /ЗАРА ДОБРЕВА/ 

apis://NORM|2009|8|328|/
apis://NORM|4706|8|106|/
apis://NORM|2009|8|328|/
apis://NORM|4706|8|106|/

