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I.ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА 

А/ Отчет на приходите по бюджета на Министерство на икономиката  и 

индустрията (Приложение № 1) 

 
Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета 

ПРИХОДИ 

(в лева) 
Закон Уточнен план 

Отчет I-во 

полугодие на             

2022 г. 

Общо приходи: 25 006 000 25 026 000 13 051 704 

Данъчни приходи       

Неданъчни приходи 25 006 000 25 026 000 13 051 704 

Приходи и доходи от собственост 5 204 000 5 204 000 2 299 681 

Държавни такси 18 815 000 18 815 000 10 217 186 

Глоби, санкции и наказателни лихви 2 629 000 2 629 000 2 248 361 

Приходи от концесии       

Други -867 000 -867 000 -1 491 756 

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -775 000 -755 000 -222 668 

Постъпления от прдажба на нефинансови активи     900 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми       

 

Изпълнението на приходите към 30.06.2022 г. на Министерство на икономиката и 

индустрията съобразно заложеният годишен план възлиза на 52%. Изпълнението се 

дължи на отчетените за периода приходи по § 25-00 „Държавни такси”, при който е 

налице 54% изпълнение на годишния план, в т.ч. по ВРБ както следва:  

 

ВРБ ОСНОВАНИЕ %  

НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ЦУ Такси по Закона за експортния контрол на 

продукти, свързани с отбраната и на изделия и 

технологии с двойна употреба, събирани в ЦУ 

 

62 

ДКСБТ Тарифата за таксите, събирани от ДКСБТ /приета 

с ПМС № 299 от 23.07.1997 г. /обн.ДВ бр.60 от 

29.07.1997 г./ с последно изм.и доп. с ПМС № 

96/19.04.2013 г., обн.ДВ бр.40/30.04.2013 г. и 

приета на основание чл.10, ал.3 от ЗСБТ. 

 

19 

ДАМТН Тарифа 11 от Закона за държавните такси 

 

50 

БИМ Тарифа за таксите, които се събират от БИМ, 

приета с ПМС № 95 от 19.04.2013 г. (ДВ бр.40 от 

30.04.2013 г.) 

 

58 

ПВ Тарифата на таксите, които се събират от ПВ, 

приета с ПМС 242/ 1999 г. / посл.изм.2011 г./ 

54 

 

Изпълнението на § 24-00 „Приходи и доходи от собственост” за 2021 г. възлиза 

на 44%, в т.ч. по §§ 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” 

МИИ отчита изпълнение на 48%, а по §§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество” – 

37%. Приходите по §§ 24-04 са реализирани от следните ВРБ: БИМ – 46%; БСА – 49%; 

ПВ – 30% на основание вътрешни Ценоразписи за предоставените от организациите 

услуги, утвърдени от техните ръководители.  

По § 28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви” общото изпълнение за 

системата е в размер на 86%, в т.ч. както следва: ЦУ – 305%; КЗП – 42%; ДКСБТ – 

37%; ДАМТН – 47%;БСА – 0%, ПВ – 32%. Следните организации имат отчетени 

приходи по посоченият параграф без да имат утвърден план по него: ЦПРБМ - 2 118 лв. 

и БИМ – 758 лв. Отчетените по параграфа приходи представляват глоби и санкции 
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наложени от бюджетните организации при установени от техните контролни органи 

нарушения на разпоредбите на специалните закони, на които се основава дейността 

им.  

Отчетените средства в размер на (-) 1 491 756 лв. по § 36-00 „Други приходи” се 

дължат основно на осчетоводените с отрицателен знак приходи по §§ 36-18 „Коректив 

на касови постъпления” представляващи събрани вземания от НАП, които не постъпват 

касово по сметките на бюджетните организации. 

По § 37-00 „Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите (нето)” е 

отчетна сума в размер на (-) 222 668 лв, представляваща изплатените през 2022 г. 

средства за ДДС и за данък върху приходите за 2021 г. 

За първото полугодие на 2022 г. са събрани приходи от постъпления от 

продажба на ДМА в размер на  900 лв. отчетени по §§ 40-24 „Постъпления от продажба 

на транспортни средства”, които са реализирани от КЗП. 

 

Б/ Отчет на разходите по бюджета на Министерство на икономиката и 

индустрията по области на политики и бюджетни програми (Приложение № 

2а) 

 
Приложение № 2а – Отчет на разходите по бюджета на Министерство на икономиката и индустрията по 

области на политики/функционални области и бюджетни програми  

Класификационен 

код* 

РАЗХОДИ  

(в лева) 
Закон 

Уточнен 

план 

Отчет I-во 

полугодие 

на 2022 г. 

  

Общо разходи по бюджета на 

Министерство на икономиката и 

индустрията 112 431 200 112 559 776 33 520 124 

2000.01.00 

Политика в областта на устойчивото 

икономическо развитие и 

конкурентоспособност 89 485 800 89 589 576 23 861 999 

 2000.01.01 

Бюджетна програма "Облекчаване на 

регулации, опростяване на процедури по 

предоставяне на административни услуги" 3 914 800 3 914 800 1 438 616 

 2000.01.02 

Бюджетна програма "Насърчаване на 

малките и средните предприятия и 

индустрията" 1 141 200 1 202 359 320 025 

 2000.01.03 

Бюджетна програма "Закрила на обектите 

на индустриална собственост" 3 758 500 3 758 500 1 147 411 

 2000.01.04 

Бюджетна програма "Инфраструктура по 

качеството в подкрепа развитието на 

икономиката" 32 807 400 32 770 017 12 845 388 

 2000.01.05 

Бюджетна програма "Подобряване на 

възможностите за участие в единния 

европейски пазар" 895 500 895 500 371 731 

 2000.01.06 

Бюджетна програма "Преструктуриране и 

ефективно управление на държавната 

собственост" 41 176 600 41 256 600 5 012 335 

 2000.01.07 

Бюджетна програма "Защита на 

потребителите" 5 791 800 5 791 800 2 726 493 

          

2000.02.00 

Политика в областта на ефективното 

външноикономическо сътрудничество 13 781 200 13 781 200 5 968 913 

 2000.02.01 

Бюджетна програма "Реализация на 

експортния потенциал и участие в 

търговската политика на Европейския съюз" 13 781 200 13 781 200 5 968 913 

          

2000.03.00 Бюджетна програма „Администрация“ 9 164 200 9 189 000 3 689 212 

* Класификационен код съгласно Решение № 52 на Министерския съвет от 2022 г.  

 



 

 

В/ Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните области на политики (Приложение № 2б)  

 

 
Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните области на политики/функционални области 

 
Код* 

ОБЛАСТИ НА 
ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ 
И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ  

Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  

на Министерство на икономиката 
и индустрията 

(в лева)  Общо 
разходи 

По бюджета на 
ПРБ 

По други 
бюджети и 
сметки за 

средства от ЕС 
Общо 

ведомствени 
По бюджета на 

ПРБ 

По други 
бюджети и 
сметки за 

средства от 
ЕС 

Общо 
администри 

рани 
По бюджета 

 на ПРБ 

По други 
бюджети и 
сметки за 

средства от ЕС 

2000.00.00 Общо разходи 34 857 213 33 520 124 1 337 089 31 967 336 30 630 247 1 337 089 2 889 877 2 889 877 
 

2000.01.00 

Област на политика 
устойчивото икономическо 
развитие и 
конкурентоспособност 25 199 088 23 861 999 1 337 089 22 309 211 20 972 122 1 337 089 2 889 877 2 889 877 

 

 
2000.01.01 

Бюджетна програма 
"Облекчаване на регулации, 
опростяване на процедури по 
предоставяне на 
административни услуги" 1 438 616 1 438 616 0 1 438 616 1 438 616   0     

 
2000.01.02 

Бюджетна програма 
"Насърчаване на малките и 
средните предприятия и 
индустрията" 320 025 320 025 0 258 866 258 866   61 159 61 159   

 
2000.01.03 

Бюджетна програма "Закрила на 
обектите на индустриална 
собственост" 1 282 205 1 147 411 134 794 1 282 205 1 147 411 134 794 0     

 
2000.01.04 

Бюджетна програма 
"Инфраструктура по качеството 
в подкрепа развитието на 
икономиката" 13 977 791 12 845 388 1 132 403 13 053 791 11 921 388 1 132 403 924 000 924 000   

 
2000.01.05 

Бюджетна програма 
"Подобряване на възможностите 
за участие в единния европейски 
пазар" 371 731 371 731 0 371 731 371 731   0     

 
2000.01.06 

Бюджетна програма 
"Преструктуриране и ефективно 
управление на държавната 
собственост" 5 012 335 5 012 335 0 3 107 617 3 107 617   1 904 718 1 904 718   

 
2000.01.07 

Бюджетна програма "Защита на 
потребителите" 2 796 385 2 726 493 69 892 2 796 385 2 726 493 69 892  
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2000.02.00 

Област на политика 
ефективното 
външноикономическо 
сътрудничество 5 968 913 5 968 913  5 968 913 5 968 913 

 
 0 

 

 
2000.02.01 

Бюджетна програма "Реализация 
на експортния потенциал и 
участие в търговската политика 
на Европейския съюз" 5 968 913 5 968 913 5 968 913 5 968 913 5 968 913 

 
   

 
                      

2000.03.00 
Бюджетна програма 

"Администрация" 3 689 212 3 689 212 0 3 689 212 3 689 212   0     



 

Г/ Финансиране на консолидираните разходи (Приложение № 3) 

 

Приложение № 3 –Финансиране на консолидираните разходи 

    Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в 

програмния бюджет 

(в лева) 

Закон Уточнен план 

Отчет I-во 

полугодие на           

2022 г. 

Общо консолидирани разходи: 114 450 100 114 607 376 34 857 213 

Общо финансиране: 114 450 100 114 607 376 34 857 213 

   Бюджет на ПРБ 112 431 200 112 559 776 33 520 124 

   Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: 2 018 900 2 047 600 1 337 089 

Централен бюджет, в т.ч.:       

     Държавни инвестиционни заеми       

Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) 750 700 750 700 1 123 121 

1. ОП „ Иновации и конкурентоспособност“ 750 700 750 700 1 123 121 

2. ОП „Добро управление“         

3. ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2021-

2027       

Други програми и инициативи, по които Република 

България е страна-партньор 1 268 200 1 296 900 213 968 

1. Договор сътрудничество с EUIPO (СЕСИС), 

проекти по фонд за коопериране и по програма за 

сближаване на практиките 923 300 952 000 134 794 

2. Проект 20SCP01 Smart PhoRa по EMPIR   27 000 27 000 1 388 

3. Проект „19RPT02“ 16 000 16 000 1 725 

4. Проект „18RPT01 SRT-r02“ 17 100 17 100   

5. Проект „18RPT03  MetForTC“ 19 300 19 300 5 023 

6. Проект „Съвместни действия по надзора на пазара 

2018 “ – JAHARP 2018 4 500 4 500 62 

7. Проект „Съвместни действия по надзора на пазара 

в ЕС за  енергийно етикетиране и екопроектиране“ 

(EEPLIANT 2, EEPLIANT 3) 19 700 19 700 1 084 

8. Проект „Съвместни действия по надзор на пазара 

2020“ – JAHARP 2020 10 400 10 400   

9. Проект „Европейски потребителски център 

България“ - грантов договор № 875293 ЕСС-Net BG SGA 

2020 207 100 207 100 69 892 

10. Проект "Кординирани дейности по безопасност на 

продуктите CASP 2021" и Проект „CASP 2020” 8 500 8 500   

11. Участие в контактни точки по системата (RAPEX) 3 500 3 500   

12. Участие в мрежа за безопасност на потребителите 

(CSN) 2 400 2 400   

13.  Участие в експертна група за етикетиране на 

гуми при ЕК (ADCO – tures) 2 400 2 400   

14. Проект „Дейности по безопасност на продуктите 

CAPS 2022“ 7 000 7 000   

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ       

Други бюджетни организации, включени в 

консолидираната фискална програма       

Други, в т.ч. предоставени трансфери за други 

бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на 

ПРБ       

 

 

 



 

II. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО БЮДЖЕТА ПО РЕДА НА ЗАКОНА 

ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ 

 

Приложение № 4 – Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета 

       

№ 

по 

ред 

Наименование 

на акта 
Нормативно основание Мотиви 

Наименование на 

бюджетните 

програми 

Ефект върху 

бюджета 

(увеличение / 

намаление на 

разходите по 

програми) 

Влияние 

върху 

показате

лите за 

изпълне

ние 

  

(ПМС/акт на 

министъра на 

финансите/акт на 

ПРБ) 

(Чл. 109, 110, 112, 113 от 

ЗПФ, чл. 74, 77 и 110 от 

ЗДБРБ за 2022 г.) 

(Дават се кратки аргументи 

за извършените промени) 

(Бюджетни програми, 

които засяга актът  

новосъздадени 

администрирани 

разходни параграфи - 

наименование и сума) 

(Произтичащи от 

акта промени на 

показателите по 

бюджета, в лева  

(+/-) 

(Произтич

ащо от 

акта 

въздейств

ие върху 

целевите 

стойности 

на 

показател

ите за 

изпълнени

е, ако има 

такова) 

1. 

Уведомление до 

МФ  писмо Наш № 

04-19-

146/26.04.2022 г.  

- на основание 

Доклад наш № 12-

00-376/27.04.2022 

г. 

На основание чл. 112, ал. 2 

и ал. 8 от Закона за 

публичните финанси и и т. 

13 от Раздел IX 

„Извършване на промени по 

реда на Закона за 

публичните финанси” от 

Указания ДР № 

2/22.03.2022 г. на 

Необходимост от 

вътрешнокомпенсирани 

промени по бюджета на 

Агенция за публичните 

предприятия и контрол 

Бюджетна програма 

„Преструктуриране и 

ефективно управление 

на държавната 

собственост” 

Показател „Платени 

данъци, такси и 

административни 

санкции” + 900 000 

лв.                        

Показател „Издръжка 

и други текущи 

разходи”                 

(-) 900 000 лв. 

не оказва 
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Министерство на финансите 

относно изпълнението на 

държавния бюджет и на 

сметките за средства от 

Европейския съюз за 2022 

година и утвърден от 

главния секретар доклад за 

вътрешнокомпенсирани 

промени по бюджета на 

МИИ. 

  

Максимален размер 

на ангажиментите за 

разходи, които могат 

да бъдат поети през 

2022 г. (-) 900 000 

лв.                                                                                                                    

Максимален размер 

на новите 

задължения за 

разходи, които могат 

да бъдат натрупани 

през 2022 г.              

(-) 900 000 лв. 

2. 

Писмо на МФ № 

04-13-

107/04.05.2022 г. 

На основание чл. 110, ал. 4 

от Закона за публичните 

финанси и чл. 77, ал. 5, т. 

6 и ал. 6 от Закона за 

държавния бюджет на 

Република България за 

2022 г., във връзка с т. 7.4. 

и т. 11 от Раздел IX 

„Извършване на промени по 

реда на Закона за 

публичните финанси” от 

Указания ДР № 

Получените трансфери за 

първото тримесечие от 

Министерството на труда и 

социалната политика по 

програмите и мерките за 

заетост от Националния 

план за действие по 

заетостта за 2022 г. 

Бюджетна програма 

„Инфраструктура по 

качеството в подкрепа 

развитието на 

икономиката” 

Показател 

„Персонал”                

+ 5 541 лв.  

не оказва 
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2/22.03.2022 г. на 

Министерство на финансите 

относно изпълнението на 

държавния бюджет и на 

сметките за средства от 

Европейския съюз за 2022 

година, както и предвид 

получените трансфери за 

първото тримесечие от 

Министерството на труда и 

социалната политика по 

програмите и мерките за 

заетост от Националния 

план за действие по 

заетостта за 2022 г. 

  

Показател 

„Трансфери между 

бюджети (нето)” - 

трансфери от МТСП 

по програми за 

осигуряване на 

заетост (+/-)            

+ 5 541 лв. 

3. 

Уведомление до 

МФ  писмо Наш № 

04-19-

160/10.05.2022 г.  

В изпълнение на чл. 109, 

ал. 5 от Закона за 

публичните финанси, чл. 

25, ал. 1 и ал. 2 от 

Постановление № 31 на 

Министерски съвет от 17 

март 2022 г. за 

изпълнението на 

Средствата са 

предназначени за 

покриване на разходите за 

обслужването от банките на 

операциите на 

Министерство на 

икономиката и индустрията 

по събирането на приходи и 

Бюджетна програма 

„Администрация” 

Показател „Издръжка 

и други текущи 

разходи” + 4 800 лв. 

не оказва 
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държавния бюджет на 

Република България за 

2022 г., приложение № 5 

към ПМС № 31 от 2022 г., 

във връзка с предоставяне 

на допълнителни 

средствата за покриване на 

разходите за обслужването 

от банките на операциите 

на Министерство на 

икономиката и индустрията 

по събирането на приходи и 

други постъпления чрез 

картови плащания по чл. 4, 

ал.1 от Закона за 

ограничаване на 

плащанията в брой. 

други постъпления чрез 

картови плащания по чл. 4, 

ал.1 от Закона за 

ограничаване на 

плащанията в брой 

  

Показател 

„Трансфери между 

бюджета на 

бюджетна 

организация и ЦБ 

(нето)”  + 4 800 лв.                              

Максимален размер 

на ангажиментите за 

разходи, които могат 

да бъдат поети през 

2022 г. + 4 800 лв.                                                                                                                  

Максимален размер 

на новите 

задължения за 

разходи, които могат 

да бъдат натрупани 

през 2022 г. + 4 800 

лв. 

4. 

Писмо на МФ № 

04-17-

107/03.06.2022 г. 

На основание чл. 110, ал. 6 

и ал. 10  от Закона за 

публичните финанси 

Необходимостта от 

осигуряване на финансов 

ресурс за изплащане на 

неверифицирани разходи 

по Договор BG05SFOP001-

2.019-0012/27.05.2020 г. 

„Повишаване на 

Бюджетна програма 

„Инфраструктура по 

качеството в подкрепа 

развитието на 

икономиката” 

Показател „Издръжка 

и други текущи 

разходи”   (-) 42 924 

лв. 

не оказва 
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специализираните знания и 

умения на служителите в 

териториалните звена на 

БИМ”, финансиран по 

Оперативна програма 

„Добро управление” 2014 – 

2020 г., изпълняван от 

Български институт по 

метрология. 

  

Показател 

„Трансфери между 

бюджети и сметки за 

средствата от 

Европейския съюз 

(нето)”,  

„Предоставени 

трансфери (-)”              

(-) 42 924 лв.                      

Максимален размер 

на ангажиментите за 

разходи, които могат 

да бъдат поети през 

2022 г. (-) 42 924 лв.                                                                                                                    

Максимален размер 

на новите 

задължения за 

разходи, които могат 

да бъдат натрупани 

през 2022 г.            

(-) 42 924 лв.        

5. 

Писмо на МФ № 

91-00-

298/15.06.2022 г. 

На основание чл. 110, ал. 4 

и ал. 10 от Закона за 

публичните финанси, в 

изпълнение на чл. 155, ал. 

4 от Закона за концесиите, 

чл. 6, ал. 3 от 

Предложената промяна е 

във връзка с получен 

трансфер от Агенция за 

публичните предприятия и 

контрол за извършване на 

разходи за концесионна 

Бюджетна програма 

„Преструктуриране и 

ефективно управление 

на държавната 

собственост” 

Показател „Издръжка 

и други текущи 

разходи”  + 80 000 

лв. 

не оказва 
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Постановление № 31 на 

Министерски съвет от 17 

март 2022 г. за 

изпълнението на 

държавния бюджет на 

Република България за 

2022 г., във връзка с 

предоставен трансфер за 

концесионна дейност от 

бюджета на Министерството 

на финансите по бюджета 

на Министерството на 

икономиката и индустрията 

(Агенция за публичните 

предприятия и контрол). 

дейност. Средствата са 

предвидени в одобрена от 

министъра на финансите 

План – сметка за разходите 

за концесионна дейност 

през 2022 г. на АППК. 

  

Показател 

„Трансфери между 

бюджети (нето)”, 

получени трансфери 

(+)   + 80 000 лв. 

Максимален размер 

на ангажиментите за 

разходи, които могат 

да бъдат поети през 

2022 г. + 80 000 лв.                                                                                                                  

Максимален размер 

на новите 

задължения за 

разходи, които могат 

да бъдат натрупани 

през 2022 г.            

+ 80 000 лв. 

6. 

Уведомление до 

МФ  писмо Наш № 

04-19-

192/20.06.2022 г.  

- на основание 

Доклад наш № 92-

00-597/20.06.2022 

г. 

На основание чл. 112, ал. 2 

и ал. 8 от Закона за 

публичните финанси и и т. 

13 от Раздел IX 

„Извършване на промени по 

реда на Закона за 

публичните финанси” от 

Указания ДР № 

2/22.03.2022 г. на 

Министерство на финансите 

относно изпълнението на 

държавния бюджет и на 

сметките за средства от 

Европейския съюз за 2022 

година и утвърден от 

главния секретар доклад за 

вътрешнокомпенсирани 

промени по бюджета на 

МИИ 

Необходимост от 

вътрешнокомпенсирани 

промени по бюджетите на 

Държавна комисия по 

стоковите борси и 

тържищата и Български 

институт по метрология. 

Бюджетна програма 

„Облекчаване на 

регулации, опростяване 

на процедури по 

предоставяне на 

административни 

услуги” 

Показател „Платени 

данъци, такси и 

административни 

санкции”  + 1 300 

лв.                  

Показател „Лихви”  

+ 61 лв.                  

Показател „Издръжка 

и други текущи 

разходи”                        

(-) 1 361 лв.   
не оказва 

Бюджетна програма 

„Инфраструктура по 

качеството в подкрепа 

развитието на 

икономиката” 

Показател „Платени 

данъци, такси и 

административни 

санкции”  + 15 880 

лв.                  

Показател „Лихви”  

+ 20 лв.                  

Показател „Издръжка 

и други текущи 
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разходи”   (-) 15 900 

лв.   

  

Максимален размер 

на ангажиментите за 

разходи, които могат 

да бъдат поети през 

2022 г. (-) 17 180 лв.                                                                                                                    

Максимален размер 

на новите 

задължения за 

разходи, които могат 

да бъдат натрупани 

през 2022 г.             

(-) 17 180 лв.       

7. 

Уведомление до 

МФ  писмо Наш № 

04-19-

204/29.06.2022 г.  

В изпълнение на чл. 109, 

ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

публичните финанси, чл. 73 

от Закона за държавния 

бюджет на Република 

България за 2022 г. и чл. 

11, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от 

Постановление № 31 на 

Министерски съвет от 17 

март 2022 г. за 

изпълнението на 

държавния бюджет на 

Република България за 

2022 г., и във връзка с 

извършени разходи по 

държавни инвестиционни 

заеми 

Отчетени средства по 

държавни инвестиционни 

заеми от МИИ 

Бюджетна програма 

„Насърчаване на 

малките и средните 

предприятия и 

индустрията”  

Показател „Лихви”  

+ 61 159 лв. 

не оказва 

  

Показател 

„Трансфери между 

бюджета на 

бюджетна 

организация и ЦБ 

(нето)” + 250 875 лв.                                                                                                                                                                 

Показател „Заеми от 

чужбина - нето (+/-

)”,  „Погашения по 

заеми (-)”                     

(-) 189 716 лв. 

8. 

Писмо на МФ № 

04-11-

154/29.06.2022 г. 

На основание чл. 110, ал. 4 

от Закона за публичните 

финанси, в изпълнение на 

Решение 27/10.05.2022 г. 

на Междуведомствения 

Извършената промяна по 

бюджета на Министерството 

на икономиката и 

индустрията ще осигури 

средства за изграждане на 

Бюджетна програма 

„Администрация” 

Показател 

„Придобиване на 

дълготрайни активи 

и основен ремонт”   

+ 20 000 лв.        

не оказва 
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съвет по Комплексната 

автоматизирана система за 

управление на страната 

при извънредно положение, 

военно положение или 

положение на война (КАС). 

КАС 

  

Показател 

„Трансфери между 

бюджета на 

бюджетна 

организация и ЦБ 

(нето)”                       

+ 20 000 лв.                              

Максимален размер 

на ангажиментите за 

разходи, които могат 

да бъдат поети през 

2022 г. + 20 000 лв.                                                                                                                  

Максимален размер 

на новите 

задължения за 

разходи, които могат 

да бъдат натрупани 

през 2022 г.            

+ 20 000 лв. 

 

 

 

 



 

III. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В 

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА 

 

1. Централно управление на Министерство на икономиката и индустрията 

1.1. С Решение на Народното събрание от 13.12.2021 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. 

С Постановление № 20 на Министерския съвет от 25.02.2022 г. е приет 

Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията (УП на 

МИИ). Съгласно чл. 11, ал. 2 от УП на МИИ, общата численост на персонала в 

организационните структури и административните звена на Министерството е 399 

щатни бройки. Разпределението на общата численост, посочена в Приложението към 

чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3 от УП на МИИ е както следва: 

 

Численост на персонала в организационните структури и 

административните звена в Министерството на икономиката и индустрията – 

399 щатни бройки 

  

 

Политически кабинет  11 

в т.ч.: 
 

Заместник-министри 3 

Началник на политическия кабинет 1 

Парламентарен секретар 1 

съветници, експертни и технически сътрудници  6 

главен секретар  1 

Инспекторат 10 

дирекция "Вътрешен одит" 6 

звено "Сигурност на информацията" 4 

финансови контрольори 2 

Обща администрация  106 

в т.ч.: 
 

дирекция "Финанси и управление на собствеността"  36 

дирекция "Правна"  22 

дирекция "Връзки с обществеността и протокол"  9 

дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие" 8 

дирекция "Административно обслужване"  16 

дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване и 

управление при кризисни ситуации" 
15 

Специализирана администрация  259 

в т.ч.: 
 

дирекция "Икономическа политика"  23 

дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното 

участие" 
25 

дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност"  21 

дирекция "Техническа хармонизация"  28 

дирекция "Политика за потребителите"  11 

дирекция "Външноикономическа политика"  28 

дирекция "Външноикономическо сътрудничество" 69 

дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"  15 

дирекция "Регулиране на икономически дейности" 39 

  

Устройственият правилник  на МИИ е в сила от 1 март 2022 г. 
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2. Второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на икономиката 

и индустрията  

2.1. Съгласно чл. 3, ал. 2 от Постановление № 20 на Министерския съвет от 

25.02.2022 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на 

икономиката и индустрията и Министерството на иновациите и растежа, второстепенни 

разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията, 

имат следната обща численост на персонала: 

 
1. Изпълнителна 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. 

 

Постановлението влиза в сила от 1 март 2022 г.  

 

2.2. С § 4 от Заключителните разпоредби на Постановление № 63 на 

Министерския съвет от 26 април 2022 г. за приемане на Устройствен правилник на 

Министерството на туризма се извършват промени в Устройствения правилник на 

Българския институт по метрология, приет с ПМС № 287/2018 г., като общата численост 

на персонала в организационните структури и административните звена в института се 

намалява от 287 щ.бр. на 286 щ.бр. 

Промяната е в сила от 3 май 2022 г. 

2.3. С § 5 от Заключителните разпоредби на Постановление № 63 на 

Министерския съвет от 26 април 2022 г. за приемане на Устройствен правилник на 

Министерството на туризма се извършват промени в Устройствения правилник на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с ПМС № 47/2003 г., 

като общата численост на персонала в организационните структури и 

административните звена в института се намалява от 468 щ.бр. на 463 щ.бр. 

Промяната е в сила от 3 май 2022 г. 
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IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА 

УСТОЙЧИВОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и 

оперативни цели, допринасящи за нейното постигане: 

 

Стратегическа цел „Повишаване на потенциала за икономически растеж и 

подобряване на възможностите за участие в единния пазар и пазарите на трети 

страни”. 

Министерството на икономиката и индустрията провежда комплексна политика за 

подобряване на икономическата среда, конкурентоспособността на промишлеността, 

постигане на устойчив икономически растеж и намаляване разликите в социално-

икономическото развитие на страната. В тази връзка се предприемат мерки за 

подобряване средата за работа на икономическите субекти и привличане на повече 

инвестиции.  

 В последните години България следва политика, осигуряваща 

макроикономическата си и финансова стабилност, което е предпоставка за растеж, но 

икономиката остава ограничена от нестабилната международна обстановка. 

 В периода 2015 г. – 2019 г. българската икономика отчита годишен ръст в размер 

на 3.4% - 4.0%. През 2020 г. в резултат на кризата с COVID-19 БВП отчете намаление 

от 4.4% спрямо предходната година. През 2021 г. бе отчетен ръст на БВП с 4.2% на 

годишна база. По експресни оценки на НСИ, през първото тримесечие на 2022 г. ръстът 

на БВП е 4.5% на годишна база, а през второ тримесечие на 2022 г. с 4.8%. 

 България не остава изключение по отношение на инфлацията, която се отчита на 

глобално ниво. През 2021 г. този показател достигна 3.3%, а през периода януари-юни 

2022 г. 9.3%. 

 В резултат на кризата от COVID-19 през 2020 г. безработицата в страната нарасна 

до 6.7%. В края на 2021 г. безработицата отчете намаление, като достигна 4.8%. В 

края на юни 2022 г. безработицата е 4.2%.  

 През 2020 г. в резултат на кризата с COVID-19 индексът на промишленото 

производство намаля с 5.9% на годишна база. През 2021 г. в резултат на 

възстановяването на икономиката промишленото производство отчита ръст от 8.9%. 

Ръстът на промишленото производство през първо полугодие на 2022 г. е 17.8% на 

годишна база. 

 Външнотърговският стокообмен също бе засегнат от кризата. През 2020 г. 

експортът отчете спад от 6.3%, а вносът с 8.9% на годишна база. По данни на НСИ, 

през 2021 г. износът се възстановява с 24.9% на годишна база, а вносът с 27.6%. През 

първото полугодие на 2022 г. износът нараства на годишна база с 42.5%, а вносът с 

45.2%. 

 През 2020 г. преките чуждестранни инвестиции в България бележат ръст, когато 

достигат 2 996.5 млн. евро или 4.9% от БВП. През 2021 г. в страната са постъпили 

преки чуждестранни инвестиции на стойност 1 265.1 млн. евро, което е 1.9% от БВП на 

страната. През първото полугодие на 2022 г. преките инвестиции са на стойност 289.2 

млн. евро или 0.4% от БВП. 

 

 

Оперативна цел 1 „Подобряване на бизнес средата, усъвършенстване на 

нормативната уредба, свързана с регулаторни режими и намаляване на 

административната и регулаторна тежест, създаване на обща система на таксите, 

събирани от централната и местна власт” 

С финансовата и експертна подкрепа на Европейската комисия беше разработен 

„Бизнес наръчник за малки и средни предприятия”. Наръчникът е достъпен на интернет 

страницата на Министерството на икономиката и индустрията предоставя обстойна 

информация за бизнес средата в България. В него са описани над 120 административни 

режима, които се прилагат най-често, както и такива, които представляват сложност за 

разбиране и прилагане от малкия бизнес. Те са структурирани в следните четири 

категории според жизнения цикъл на предприятията: стартиране на бизнес; бизнес 

операции; промяна в структурата и прекратяване на дейността на предприятията. 

Инициативата цели повишаване на информираността на бизнеса относно регулации, 
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идентифицирани, като затрудняващи МСП при прилагането им. Административните 

режими са описани със съответните препратки към формуляри и друга полезна 

информация, публикувана от компетентните органи. Извършената през 2021 г. 

актуализация на описанията за административни режими на български и английски 

език на официалната интернет страница на Министерството на икономиката и 

индустрията гарантира достоверност и високо качество на представената информация. 

За тази цел се предвижда последваща актуализация в периода 2022 – 2023 г. 

 

 

Оперативна цел 2 „Повишаване на конкурентоспособността чрез осигуряване на 

подкрепа за МСП и индустрията в усилията им да бъдат по-конкурентоспособни, 

дигитализирани, устойчиви и експортно ориентирани” 

 В рамките на проект, финансиран по линия на Програмата за подкрепа на 

структурните реформи през 2020 г. е разработена Национална стратегия за МСП 2021-

2027 г. Новият дългосрочен стратегически документ определя единни политически 

приоритети и мерки в подкрепа на МСП и подобряване на бизнес средата. Стратегията 

съчетава европейската политика в подкрепа на МСП от Акта за малкия бизнес и 

Програмата за действие на европейските МСП и конкретно насочените към нуждите на 

бизнеса мерки и политики за насърчаване на предприемачеството, повишаване на 

конкурентоспособността, повишаване на квалификацията и дигиталните умения, 

подобряване на бизнес средата. Национална стратегия за МСП 2021-2027 г. е приета с 

Решение № 281 на Министерския съвет от 01.04.2021 г. Разработена и одобрена е 

Годишна програма за 2021 г. за прилагане Национална стратегия за МСП. Към момента 

е изготвен отчета на Годишната програма за 2021 г. Отчетът на Годишната програма 

включва изпълнението на мерките и дейностите заложени Национална стратегия за 

МСП, структурирани шест основни приоритета, както и приоритетната област „Политики 

в отговор на кризата с COVID-19”. Отчетът обхваща изпълнението на 31 дейности в 22 

мерки реализирани от 11 институции, за периода 1 януари – 31 декември 2021 г. В 

процес на подготовка е Годишна програма за 2022 г. за прилагане Национална 

стратегия за МСП, която включва 51 мерки от Националната стратегия, които ще бъдат 

изпълнявани през настоящата година от МИИ и всички заинтересовани страни, съгласно 

плана за изпълнение на Стратегията. 

 

 

Оперативна цел 3 „Осигуряване на ефективна защита на потребителите”  

Заложените дейности и мерки за постигане на Оперативна цел „Осигуряване на 

ефективна защита на потребителите” са свързани, както с хармонизиране на 

българското законодателство за защита на потребителите с изискванията на 

европейското законодателство и успешното изпълнение на задачите, произтичащи от 

членството на Република България в ЕС, така и с ефективното прилагане на 

законодателството за защита на икономическите интереси и права на потребителите и 

осигуряване на тяхната безопасност, чрез подобряване функционирането на системата 

за надзор на пазара. 

 Изпълнението на предвидените дейности и мерки е отчетено чрез посочените 

стойности и показатели. Министерство на икономиката и индустрията, съвместно с 

Комисия за защита на потребителите осъществява предвидените по програма „Защита 

на потребителите” дейности, като за първото полугодие на 2022 г. дейностите, 

подлежащи на изпълнение се осъществяват в определените за това срокове. Предвид 

хода на изпълнение може да се очаква успешно постигне на необходимата степен на 

изпълнение на заложените в програмата цели. 

 
 
 
Б) Описание на степента на достигане на очакваните ползи/ефекти за обществото и 
резултати, относими към съответната област на политика: 

 Отчет на показателите за полза/ефект 
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Приложение № 5 – Отчет на показателите за полза/ефект 

2000.01.00 Област на политика 

устойчиво икономическо развитие и 

конкурентоспособност 
Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Отчет  

I-во 

полугодие 

на 2022 г. Показатели за полза/ефект 

1. Ръст на индекса на промишленото 

производство 
% YoY 1    17.7% 

2. Ръст на добавената стойност по факторни 

разходи на МСП 
% YoY 7.9 Н.п. 

 

 Източник: по точка 1 Национален статистически институт и изчисления на 

Министерство на икономиката и индустрията; по точка 2 данните на ЕК – SBA SME fact 

Sheet 2021 г. и изчисления на Министерство на икономиката и индустрията 

 
 

 Кратко описание на показателите за полза/ефект 

Провежданата политика е насочена към повишаване на добавената стойност, 

създавана в икономиката и ръст на промишленото производство. Целите на 

икономическата политика са стимулиране на износа, повишаване на икономическата 

активност и съответно заетостта в страната, като крайната цел е подобряване на 

благосъстоянието на живот. 

Ефектът от провежданата политика е силно повлиян от настъпилата здравна 

криза и международната обстановка, вследствие военния конфликт в Украйна, въпреки 

което индустрията отчита по висок ръст от предвиденото. 

За преодоляване на негативния ефект от настъпилата криза, политиката е 

насочена към подобряване на условията за инвестиции, стимулиране на иновациите, 

високите технологии и предприемаческата активност. 

 

   

 Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта 

Провежданата политика от Министерство на икономиката и индустрията е част от 

цялостна правителствена политика, при взаимодействие с Министерство на финансите, 

Министерство на иновациите и растежа, Министерство на труда и социалната политика, 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на 

образованието и науката и др. централни и териториални органи на изпълнителната 

власт, с организации от бизнес средите, академичната общност, социални партньори, и 

браншовите организации, представени и в съответните Програми. 

 

 

 

 Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект 

      SBA SME fact Sheet 2021, МИИ, НСИ 

 

 

 

В) Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика 

Директорите на Дирекция „Икономическа политика”, Дирекция „Регистриране, 

лицензиране и контрол”, Дирекция „Международно контролирана търговия и 

сигурност”, Дирекция „Регулиране на икономически дейности”, Дирекция „Техническа 

хармонизация”, Дирекция „Политика за потребителите” и Дирекция „Индустриални 

отношения и управление на държавното участие”. 
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Г) Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния 

период 

   

  През отчетния период са извършени следните промени в нормативната уредба: 

 нов УПМИИ; 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 на МС от 27.03.2015 г. за създаване на Национален 

икономически съвет посл. изм.и доп., бр. 18 от 04.03.2022 г., в сила от 04.03.2022  

 ЗЗП - ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на 

потребителите (Обн.,ДВ, бр. 20 от 11.03.2022 г.,в сила от 28.05.2022 г. 

 други, свързани с разделянето на МИ на МИИ и МИР като:  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 на МС от 29.03.2022 г. за създаване на Съвет за 

електронно управление при Министерския съвет, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 на МС от 

05.08.2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа, ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 6 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща 

информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз в Република България, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 на МС от 14.04.2010 

г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на 

средствата от Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 

11.04.2017 г.), НАРЕДБА № РД-06-3 от 23.02.2022 г. за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд в черната и цветната металургия, Обн., 

ДВ, бр. 19 от 08.03.2022 г.,в сила от 10.09.2022 г. 

https://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=4344012&query=KCLo6u7t7uzo6uDy4CDoIOjt5PPx8vDo%2F%2FLgIik%3D&dictionary=
https://web.lakorda.com/lakorda/?opendocframe=1&db=0&id=4344012&query=KCLo6u7t7uzo6uDy4CDoIOjt5PPx8vDo%2F%2FLgIik%3D&dictionary=
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V. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА 

ЕФЕКТИВНОТО ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и 

оперативни цели, допринасящи за нейното постигане: 

 

Стратегическа цел „Подобряване на експортния потенциал и провеждане на 

ефективно външноикономическо сътрудничество” 

Разширяване и усъвършенстване на договорно-правната база в търговско-

икономическата сфера, в условия на продължаващата пандемия.  

 Оперативна цел „Подобряване на условията за достъп на български стоки и 

услуги до пазарите на трети страни” 

През отчетния период бяха реализирани редица срещи и мероприятия за 

провеждане на ефективно икономическо сътрудничество на държавно и 

институционално равнище, с цел подобряване достъпа на български стоки и услуги до 

нови пазари. 

 Оперативна цел „Повишаване на информираността и подпомагане на 

българския бизнес и гражданското общество по въпросите на търговската политика” 

През отчетния период бяха положени активни усилия за обезпечаване на 

бизнеса чрез предоставени от СТИВ икономически и секторни анализи на външни 

пазари по страни и региони. 

 Оперативна цел „Подпомагане на интернационализацията на българските 

предприятия” 

През отчетния период бе оказано съдействие на редица заинтересовани 

български компании-износители да установят контакти с потенциални вносители на 

български продукти. 

 Оперативна цел „Популяризиране на условията за бизнес и инвестиции в 

страната” 

През отчетния период на бизнеса бе предоставена информация за международни 

форуми, изложения и панаири, в които биха могли да участват с цел популяризиране 

на продуктите, които предлагат и проектите, за които търсят инвеститори. 

 

 Политиката за ефективно външноикономическо сътрудничество e решаваща за 

устойчивото икономическо развитие на страната и подобряване на 

конкурентоспособността на българските предприятия. Постигането на ръст на износа и 

привличането на инвестиции са важни за технологичната модернизация и обновяването 

на производството, за развитието на иновативни продукти и услуги. 

 Износът на стоки и услуги и преките чуждестранни инвестиции са едни от 

основните източници за осигуряване устойчив растеж, основан на експортното 

ориентиране и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. 

 През първото полугодие на 2022 г., въпреки предизвикателствата в условията на 

усложнена глобална икономическа среда и здравна обстановка, бяха проведени редица 

мероприятия за поддържане на интензитета на диалога с водещите ни икономически 

партньори от ЕС, страните от Западните Балкани, страните от Източна Европа и 

Централна Азия, Азия, Близкия изток и Северна Африка, Северна и Южна Америка, с 

цел запазване на пазарния достъп на български стоки и услуги до чужди пазари и 

привличане на потенциални инвеститори. Проведени бяха видеоконферентни 

разговори, онлайн срещи, онлайн бизнес форуми и срещи на представителите на 

бизнеса с потенциални партньори. На българския бизнес бе предоставена информация 

за онлайн изложения, конференции и уебинари, обявени международни търгове, в 

които биха могли да участват заинтересовани български фирми. 

 Продължи активното участие на България в процеса на изработване, приемане и 

прилагане на Общата търговска политика на ЕС и отстояването на българските 

интереси в рамките на водените от ЕС двустранни търговски преговори с Австралия и 

Нова Зеландия, преговорите в Световната търговска организация, при търсенето на 

решения на съществуващите проблеми в търговията ЕС-САЩ, сътрудничеството ЕС-САЩ 

в рамките на Съвета по търговия и технологии и в Световната търговска организация, 

прилагането и надграждането на търговските споразумения между ЕС и трети страни, и 

други. 
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 През периода бяха изготвени оценки за състоянието на засегнати сектори и 

позиции във връзка с прилаганите инструменти на търговската защита при внос/износ 

в/от Европейския съюз. 

 

 

 

Б) Описание на степента на достигане на очакваните ползи/ефекти за 

обществото и резултати, относими към съответната област на политика 

 

 Отчет на показателите за полза/ефект  

Приложение № 5 – Отчет на показателите за полза/ефект 

2000.02.00 Област на политика 

ефективно външноикономическо 

сътрудничество 
Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Отчет  

I-во 

полугодие 

на 2022 г. Показатели за полза/ефект 

1. Износ на стоки 
 

%* 
2.2 38.8 

2. Внос на стоки 
 

%* 
4.7 42.3 

 

* Изменението в % се изчислява на база регистрираната абсолютна стойност на 

показателя за предходната година. При отсъствието на знак (+/-), предхождащ 

относителното изменение на показателя за съответната година, се приема, че 

промяната в % е в положителна посока. 

 

 Кратко описание на показателите за полза/ефект 

През периода януари - май 2022 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки 

за 37 067.2 млн. лв., което е с 38.8% повече в сравнение със същия период на 

предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 41 

702.5 млн. лв. и нараства с 42.3%. 

 

 Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта 

Министерства и институции, с оглед функционалната им компетентност. 

 

 Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект 

Национален статистически институт. 

 
В) Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика 

Директорите на Дирекция „Външноикономическа политика” и Дирекция 

„Външноикономическо сътрудничестно”. 

 

 
Г) Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период 

През отчетния период не са настъпвали промени в действащите законови и 

подзаконови нормативни актове. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА - 2000.01.01 

„ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РЕГУЛАЦИИ, ОПРОСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ”  

 

А)Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели: 

 

1. Модерно и ефективно административно обслужване в полза на 

бизнеса и оптимизиране на лицензионните, разрешителните и 

регистрационните режими 

Структурите в МИИ, които са отговорни за изпълнението на Програма 

„Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на 

административни услуги”, работят последователно за предоставяне на модерно и 

ефективно административно обслужване в полза на бизнеса. Ръководни принципи са 

прозрачност, равнопоставеност, ефективност, високо качество. Осигурени са пълен 

достъп до актуална информация за всяка конкретна услуга чрез публикуване на сайта 

на министерството и в специализирани страници, спазването на ясно разписани 

процедури и правила, ефективна организация за своевременно и качествено 

предоставяне на услугите.  

Направени са решителни крачки в посока облекчаване на административната 

тежест за бизнеса: прилагането на комплексното административно обслужване, 

промени в нормативната база по отношение на изискваните документи и осигуряването 

им по служебен път, включително чрез достъп до служебни регистри. Резултатът за 

бизнеса е намаляване на разходите, на времеви и човешки ресурс. 

Министерство на икономиката и индустрията осигури предоставянето на услуги с 

високо качество по прозрачен и ефективен начин в законоустановените срокове 

въпреки усложненията в условия на епидемия, като дейността отговаря на очакванията 

на бизнеса за предоставяне на качествено административно обслужване. 

2. Изпълнение на ангажиментите на Република България като участник в 

международни режими и организации 

Министерство на икономиката и индустрията своевременно прилага правото на 

ЕС в рамките на своите компетенции. Пряк резултат от усъвършенстването на 

нормативната уредба е създаването на по-благоприятни условия за бизнеса чрез 

отпадането, облекчаването и оптимизирането на административните процедури, 

внасяне на допълнителна яснота по отношение на правилата за прилагането на мерките 

по контрола на дейностите с продукти, свързани с отбраната, и изделия с двойна 

употреба. Прозрачността и обменът на информация са сред основните принципи, 

приети от международната общност в областта на експортния контрол. Прозрачността 

спомага за общото разбиране на целите на експортния контрол, включително 

функционирането на националните системи за експортен контрол и на международните 

организации. 

В изпълнение на задължения, произтичащи от членството на България в НАТО и 

ЕС, МИИ осигурява националното представителство в работни органи на НАТО, 

участието по компетентност при формирането и изпълнението на Общата политика за 

сигурност и отбрана на ЕС, както и по изпълнението на Европейската програма за 

промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP). Последователно се работи за 

насърчаване и подпомагане на българските фирми, индустриални и 

научноизследователски организации от сферата на отбраната и сигурността да участват 

съвместно с бизнеса на страните членки на ЕС в проекти по EDIDP, в широк кръг 

индустриални дейности и инициативи, програми и проекти в НАТО в областта на 

изследванията, разработването на решения, производството и доставката на продукти и 

услуги, свързани с отбраната. 

 3. Постигане на ефективен контрол и надзор върху създаването и 

дейността на стоковите борси – борсови членове, брокери, стоковите тържища, 

пазарите на производителите и самостоятелните обекти.  

 Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) осъществява 

ефективен контрол върху създаването и дейността на стоковите борси, стоковите 

тържища, пазарите на производителите, самостоятелните обекти и брокерите на 

стокови борси в България, както и провеждане на контрол върху дейността на 

незаконно функциониращи обекти по смисъла на Закона за стоковите борси и 
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тържищата. Комисията събира, обобщава, анализира и разпространява информация за 

цените на едро на основни хранителни стоки, в съответствие с чл. 60 от Закона за 

стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). 

 Към полугодието на 2022 г. ДКСБТ извърши: 1862 проверки, при които са 

съставени 55 акта за установяване на административни нарушения и 1807 констативни 

протокола. Въз основа на образуваните административнонаказателни преписки са 

издадени 25 броя наказателни постановления, от които 2 брой НП срещу юридическо 

лице и 23 броя НП срещу физически лица, 10 броя предупреждения за маловажен 

случай по чл. 28 от ЗАНН и 2 броя споразумения.   

 Постъпили суми от глоби и имуществени санкции в размер на 24 123 лв., от 

които: 5 598 лв. /23,21 %/ чрез частен съдебен изпълнител; 18 525 лв. /76,79 %/ от 

санкционирани лица.   

 Държавната комисия по стоковите борси и тържищата вписва 74 промени на 

заявените обстоятелства за стокова борса, борсов член, брокер на стокова борса, 

стоково тържище, пазар на производителите и самостоятелен обект. 

4. Анализ на развитието на българската икономика, предоставяне на 

специализирана икономическа информация и изработване на предложения за 

икономически мерки и политики. 

 На база на статистическите данни са подготвени аналитични материали за 

българската икономика и икономическата политика на българското правителство. 

Бюлетините за макроикономическото състояние на страната са публикувани 

ежемесечно на интернет страницата на Министерство на икономиката и индустрията. 

 5. Постигане на сигурност и предвидимост в търговията с нефт и 

продукти от нефтен произход. 

Дирекция „Регулиране на икономически дейности” прилага Закона за 

административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и 

продукти от нефтен произход, с който е въведен регистрационен режим за лицата 

осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукт от нефтен 

произход. Продължава подаването на заявления за първоначална регистрация от 

лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукт от нефтен 

произход, както и на заявления за промяна на вече вписани обстоятелства. На интернет 

страницата на МИИ се поддържа актуален регистър на лицата осъществяващи 

икономически дейности, свързани с нефт и продукт от нефтен произход води до 

публичност и прозрачност за лицата и гражданите. 

 

Б)Продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи), предоставяни по 

програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за 

тяхното предоставяне: 

1. Оптимизиране на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на 

изделия и технологии с двойна употреба:  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Изпълнение на ангажиментите на Р България в областта на експортния 

контрол на продукти, свързани с отбраната, изделия и технологии с двойна употреба и 

неразпространението на оръжията за масово унищожение (ОМУ) в рамките на ЕС и 

международните организации и режими за експортен контрол и неразпространение на 

ОМУ – организация на инспекции, участие в дейността на работните им органи, 

информационен обмен и подготовка на позиции; Обработка на информация и 

подготовка на нотификации, декларации и доклади за осъществени дейности с 

продукти, свързани с отбраната и изделия и технологии с двойна употреба и 

предоставянето им по линия на ЕС, ООН, ОССЕ, ОЗХО, международните режими и 

организации в областта на експортния контрол и др.; 

 Дейности в изпълнение на поетите от Р България ангажименти в областта на 

експортния контрол в рамките на EС: 

Участия в дейността на работни групи и комитети на ЕС: 

– Участие в 8 заседания на Работната група към Съвета на ЕС по изделия с 

двойна употреба – DUWP;  

– Участие в 3 заседания на Координационната група, създадена съгласно чл. 24 

на Регламент 2021/821 на Съвета на ЕС, към Европейската комисия (ЕК); 
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– Участие в онлайн заседание на Координационна група за борба с изтезанията, 

съгласно Регламент 2019/125 на Европейската комисия; 

– Участие във втория модул на уебинар на тема „Програма по биологична 

сигурност и предотвратяване на неразпространението на биологични оръжия”; 

– Прегледани и съгласувани рамкови позиции, изпратени по компетентност в 

рамките на работната група № 25 „Търговска и външноикономическа политика” към 

Съвета по европейски въпроси по компетентност; 

– Извършени консултации с експерти от ЕК по въпроси, свързани с експортния 

контрол на изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ) и продукти, свързани с 

отбраната (ПСО). 

 Дейности в изпълнение на задължения на Република България, произтичащи 

от членството на страната ни в международните организации и режими за експортен 

контрол и неразпространение на ОМУ - Васенаарска договореност, Австралийска група, 

Режим за контрол на ракетните технологии, Група на ядрените доставчици, 

Организация за забрана на химическото оръжие (ОЗХО): 

 Участие в проведена онлайн Двадесет и първа годишна среща на 

Националните органи на държавите-членове на Организацията за забрана на 

химическото оръжие от Източноевропейската регионална група; 

 Изготвени, одобрени и нотифицирани обобщени данни за осъществения износ 

на изделия и технологии с двойна употреба през второто шестмесечие на 2021 г. във 

връзка със задълженията на Р България по линия на Васенаарската договореност; 

 Изготвена и одобрена Годишната декларация на Р България за извършените 

през 2021 г. дейности с токсични химически вещества и техните прекурсори, посочени 

в приложенията на Конвенцията за забрана на разработването, производството, 

натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожение; 

 Обобщаване на данни за разрешения и осъществен през 2021 г. износ на 

продукти, свързани с отбраната, по категориите от Общия списък на оръжията на ЕС; 

 Обобщаване на данни за отчета за износ и внос на конвенционални оръжия 

през 2021 г. по линия на Регистъра на ООН за конвенционалните оръжия; 

 Обобщаване на данни за отчета за износ и внос на конвенционални оръжия 

през 2021 г. по линия на документа на Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа (ОССЕ) за малките оръжия и леките въоръжения; 

 Обобщаване на данни за отчета за износ и внос на конвенционални оръжия 

през 2021 г. по линия на Договора за търговия с оръжие (ДТО). 

1.2. Експертно, информационно и административно обезпечаване на дейността 

на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ 

към министъра на икономиката и индустрията, вкл. дейността й като национален орган 

по Конвенцията за забрана на химическото оръжие – подготовка и организиране на 

заседания, издаване на разрешения, регистрации и сертификати, водене на публичен 

регистър, администриране (поддържане и техническо обслужване) на компютъризирана 

мрежова система за междуведомствено съгласуване и информационен обмен и др. 

   Съгласно ЗЕКПСОИТДУ и Правилника за неговото прилагане: 

 Организирани и проведени са 8 редовни заседания на Междуведомствената 

комисия, на които са разгледани заявления за издаване на разрешения за 

външнотърговски сделки с ПСО и ИТДУ, както и други въпроси от нейната 

компетентност; изготвени 10 протокола за вземане на неприсъствени решения по 

подадени заявления за издаване на разрешения за външнотърговски сделки с ПСО и 

ИТДУ;  

 Издадени са: 

  517 бр. разрешения за външнотърговски сделки с ПСО и ИТДУ (износ, внос, 

трансфер, брокерска сделка, транзит, превоз, участие в изложения); 

  изготвени писма до фирми по линия на Междуведомствената комисия - 348 

бр.; 

  предоставени са 8 бр. бланки на удостоверения за осъществена доставка на 

ПСО; 

  74 бр. международни сертификата за внос на ПСО; 

  2 бр. удостоверение за извършване на дейност по ЗЗХО.  
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  Изготвени и изпратени уведомления до МВР, ДАНС и Агенция Митници в 

съответствие с чл. 53, ал. 5 и чл. 56, ал. 1 от ЗЕКПСОИТДУ относно издадените, 

продължените, изменените и отнетите разрешения и удостоверения; 

 Обработени са 44 декларации от фирми за трансфер на химически вещества 

от Приложение № 2 и № 3 на ЗЗХО; 

 Изготвени са 56 отговора на запитване от МВнР, сектор „Разрешения на 

полети, кораби и сухопътни транспорти”, съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби 

на Правилника за прилагане на ЗЕКПСОИТДУ; 

1.3. Експертно и информационно подпомагане дейността на Междуведомствения 

съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. 

В отчетния период са обработени 52 бр. заявления и са изготвени становища до 

Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурност на доставките по 

подадени заявления. 

1.4. Своевременно хармонизиране и актуализиране на национално 

законодателство в областта на експортния контрол. 

  През отчетния период са изготвени и приети следните нормативни и 

административни актове:  

 Изготвен Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване проект на 

Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, 

свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба; 

 Заповед № РД-16-17/17.01.2022 г. на министъра на икономиката и 

индустрията за утвърждаване на членове на Междуведомствената комисия за експортен 

контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на 

икономиката и индустрията; 

 Заповед № РД-26-36/09.02.2022 г. на министъра на икономиката и 

индустрията за изменение на № РД-16-17/17.01.2022 г.; 

 Заповед № РД-16-37/09.02.2022 г. на министъра на икономиката и 

индустрията за оправомощаване на длъжностни лица да подписват документи, съгласно 

ЗЕКПСОИТДУ. 

 Заповеди № № РД-16-266/12.05.2022 г. и РД-16-469/23.06.2022 г. за 

изменение на Заповед № РД-16-17/17.01.2022 г. на министъра на икономиката и 

индустрията за утвърждаване на членове на Междуведомствената комисия за експортен 

контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на 

икономиката и индустрията; 

 Изготвен проект на заповед на министъра на икономиката и индустрията за 

определяне на работна група съгласно Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 

2014 година с всички последващи изменения и допълнения относно ограничителни 

мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна; 

 Изготвен проект на Решение на Министерския съвет за одобряване доклад на 

Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията 

за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за 

експортния контрол на продукти свързани с отбраната и на изделия и технологии с 

двойна употреба за 2021 г. 

1.5. Обработка на постъпили документи за издаване на удостоверения и 

сертификати министъра на икономиката и индустрията, съгласно Закона за експортния 

контрол на продукти свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна 

употреба. 

 Обработени и издадени са: 

 6 бр. удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия с двойна 

употреба; 

 4 бр. удостоверения за регистрация за извършване на брокерска дейност с 

изделия с двойна употреба; 

 108 бр. удостоверения за внос, износ и трансфер на ПСО; 

 15 бр. удостоверения за внос на ИТДУ. 

 Издадени са 589 становища за класифициране на изделия в отговор на 

постъпили запитвания на фирми; 

 Поддържа се публичен регистър с актуална информация за издадените 

удостоверения за регистрация за износ и трансфер на ИТДУ и за брокерска дейност с 

тях. 
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1.6.  Предоставяне на възможност на българския бизнес и 

научноизследователските организации за разширяване на дейността си в областта на 

производството на оръжия, боеприпаси, взривни вещества, и пиротехнически изделия, 

съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите 

изделия (ЗОБВВПИ). 

 Организиране и участие в едно заседание на междуведомствената комисия по 

чл. 19 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите 

изделия (ЗОБВВПИ); 

 Подготвени становища по 7 заявления за издаване на разрешение за 

производство на оръжия; 

 Издадени са 6 разрешения за производство на ОБВВПИ и по 1 заявление е 

отложено вземането на решение от междуведомствената комисия; 

 Участие в 4 проверки към междуведомствената комисия по чл. 19 от ЗОБВВПИ. 

1.7. Организиране и участие в семинари, конференции, информационни дни и 

работни срещи с представители на бизнес средите, браншови и неправителствени 

организации и междуинституционални мероприятия от националната система за 

експортен контрол. 

 Проведена среща с представители на Български енергиен холдинг по въпроси, 

свързани с прилагане на наложените санкции на Руската федерация. На срещата 

присъстваха и представители на ДАНС и Министерство на енергетиката и на АЕЦ 

Козлодуй; 

 Изготвени становища, справки и информации по постъпили запитвания от 

ведомства, както и е поддържана кореспонденция с физически и юридически лица в 

областта на експортния контрол; 

 Предоставяне на копия от заявления за издаване на разрешения по искане на 

ДАНС във връзка с функционалните задължения на ДАНС и на основание чл. 129 от 

ЗДАНС - 130 листа;  

 Предоставяне на копия от заявления за издаване на разрешения по искане на 

ДАНС във връзка с разпореждане на Районна прокуратура Видин  - 195 листа; 

 Предоставяне на копия от заявления за издаване на разрешения по искане на 

ГДБОП във връзка с извършваща се проверка и на основание чл. 4  от ЗМВР – 72 листа.  

 Участие в междуведомствена работна група по процедурата по съгласуване на 

заявления за класифициране на изделия и технологии. 

 Участие в курс „Практическо нормотворчество” - обучението включваше 

видовете нормативни актове, йерархия на нормативните актове, компетентност за 

издаване на нормативни актове. 

 Участие в курс „Колаборативни иновации в управлението на администрацията” 

– в курса бяха включени методите на участието, които са разработени да ангажират 

групи от хора в стратегически разговори, където колективната интелигентност да се 

прояви и използва за намиране на най-добрите решения; 

 Участие в ежегодно обучение по Закона за класифицираната информация. 

 Изготвени становища, справки и информации по постъпили запитвания от 

ведомства, както и е поддържана кореспонденция с физически и юридически лица в 

областта на експортния контрол: 

 изготвена справка за ДАНС по постъпили запитвания; 

 предоставяне на копия на документи на Прокуратурата на Република 

България;  

 В срок са изготвени писма и становища по постъпили запитвания от 

физически и юридически лица в областта на експортния контрол. 

 

 Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност” поддържа 

актуална рубрика „Експортен контрол” на сайта на МИИ и специализираната интернет 

страница на Междуведомствената комисия – www.exportcontrol.bg. 

 

2. Пълноценно използване на възможностите за индустриално 

сътрудничество в рамките на НАТО, на Общата политика за сигурност и 

отбрана на ЕС (ОПСО) и за двустранно индустриално сътрудничество в сферата 

на сигурността и отбраната 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

http://www.exportcontrol.bg/


28 

 

2.1. Осигуряване на ефективно национално представителство в дейността на 

органи и структури на НАТО и ЕС в областта на икономическите аспекти на сигурността 

и отбраната: 

 Реализирано участие като Национална точка за контакт в онлайн заседание на 

мрежата на Националните точки за контакт по изпълнението на Европейския фонд за 

отбрана (EDF) към Европейската комисия, 21 март 2022, Брюксел; 

 Реализирано участие като представител на МИИ в 5 онлайн заседания на 

Програмния комитет по изпълнение на Европейския фонд за отбраната (EDF) към 

Европейската комисия, 20 януари, 3 февруари, 24 февруари, 23 март, 31 март 2022 г., 

Брюксел; 

 Участие като представител на МИИ в Програмния комитет по EDF и 

Национална точка за контакт по EDF в среща с представители на Райметал Груп с цел 

представяне на възможностите на българската отбранителна индустрия и обсъждане на 

потенциала за съвместно участие в проекти, финансирани по Европейския фонд за 

отбрана, 7 февруари 2022, София; 

 Подготвена и изпратена до МО информация по теми от компетенциите на МИИ 

във връзка с Годишния преглед на отбраната на Европейския съюз (CARD) и 

посещението на делегация от Европейската агенция по отбрана, 21-22 февруари 2022 

г.; 

 Подготвени и изпратени до МВнР опорни точки във връзка с инициативата на 

Европейската комисия (ЕК) „Отбранителен пакет” и проведената в рамките на 

заседание на КОРЕПЕР-II дискусия, 2 март 2022 г. 

 Подготвена и изпратена информация по теми от „Отбранителния пакет”, 

включени в дневния ред на неформалното заседание на Европейския съвет, 10-11 март 

2022 г., Париж, Франция. 

 Реализирано участие като Национална точка за контакт в заседание на 

мрежата на Националните точки за контакт по изпълнението на Европейския фонд за 

отбрана (EDF) към Европейската комисия, 29 юни 2022, Брюксел, Белгия; 

 Реализирано участие като представител на МИИ в 4 заседания на Програмния 

комитет по изпълнение на Европейския фонд за отбраната (EDF) към Европейската 

комисия; 

 Реализирано участие като представител на МИИ в Програмния комитет по 

изпълнение на EDF и Национална точка за контакт по EDF в Информационен ден по 

въпросите на EDF, организиран от ЕК, 30.06-01.07.2022, Брюксел, Белгия; 

 Реализирано участие на националните представители от МИИ в лятното 

пленарно заседание на NIAG, м. юни т.г., Брюксел, Белгия; 

 Осигурено е системно информиране на заинтересуваните индустриални и 

научноизследователски среди с постъпващи документи за протичащите дейности и 

инициативи по линия на NIAG и други органи и структури на НАТО с индустриална 

насоченост; 

 Разпространена информация до заинтересовани български фирми и асоциации 

от отбранителния сектор във връзка с актуални проекти и инициативи за развитие на 

способности на Европейската агенция по отбрана (в т.ч. Defence Innovation Day, EDA 

Defence Innovation Prize 2022 и др.). 

2.2. Повишаване на националния капацитет (механизми, законодателство, 

структури, политики) за развитие на отбранителната индустрия и за индустриално 

сътрудничество в рамките на НАТО и ОПСО на ЕС; 

 Реализирано участие с презентация в заседание на работната група към 

Индустриалния форум по въпросите на Европейската програма за промишлено развитие 

в областта на отбраната (EDIDP) и Eвропейския фонд за отбрана (EDF), 28 март 2022 г., 

зала „Тържествена” на Централен военен клуб, гр. София; 

 Определен представител нa MИИ в Междуведомствената работна група 

относно готовността на системата за оказване на поддръжка от Р България, като страна 

домакин на съюзническите сили на НАТО; 

 Подготвителни дейности от компетенциите на МИИ във връзка с организацията 

и провеждането на XV международно изложение за отбранителни продукти и услуги 

„ХЕМУС 2022”. 
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 Участие в организацията и провеждането на XV издание на Международното 

изложение на отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022” и съпътстващите го 

мероприятия. 

 Участие с презентация в заседание на Индустриалния форум, 1 юни 2022, 

Пловдив. 

2.3. Организиране и разширяване на участието на българския бизнес и 

научноизследователските организации в международни процедури на НАТО, в проекти 

и програми за индустриално сътрудничество в областта на сигурността и отбраната: 

 Подготвени и разпространени обяви за 11 международни процедури на НАТО; 

 Издадени от министъра на икономиката и индустрията Декларации за 

съответствие за заявяване участието на 6 български дружества в 3 тръжни процедури; 

 Издадена от зам.- министъра на икономиката и индустрията Декларация за 

съответствие за номиниране на 1 българска фирма за сключване на Рамково 

споразумение с Агенцията на НАТО за поддръжка и снабдяване (NSPA);  

 Подготвени и изпратени 30 потвърдителни писма на фирми от базата данни по 

чл.13, ал.2 от Наредбата; 

 Организирани и проведени 2 заседания на експертната работна група в МИИ 

за разглеждане на нови заявления на фирми за включване в базата данни на 

потенциалните кандидати за участие в международни търгове на НАТО; включени 5 

нови дружествата в базата данни; 

 Консултиране и координиране на участието на заинтересовани български 

дружества в международни тръжни процедури на органи и структури на НАТО; 

 Подготвена и изпратена информация до заинтересовани български фирми във 

връзка с възможности за сътрудничество в контекста на Eвропейския фонд за отбрана; 

 Проведени срещи, разговори и консултации с български предприятия от 

отбранителния сектор с цел разясняване на реда и условията за участие в проекти, 

финансирани по Европейския фонд за отбрана (EDF); 

 Участие в работно заседание на междуведомствената комисия по чл. 9 от 

Закона за изпълнение на конвенциите за касетъчните боеприпаси и за забрана на 

противопехотни мини, по подадено заявление на българско дружество за унищожаване 

на противопехотни мини. 

 Организирани и проведени 3 заседания на експертната работна група в МИИ 

за разглеждане на заявления на фирми за включване в базата данни на потенциалните 

кандидати за участие в международни търгове на НАТО; включени 8 нови дружествата 

в базата данни; 

 Стартирана е процедурата по годишна актуализация на информацията от 

Базата данни на потенциалните кандидати за участие в международни търгове на 

НАТО; разгледани документи на 16 дружества;  

 Подготвени и изпратени 16 потвърдителни писма на фирми от базата данни по 

чл.13, ал.2 от Наредбата; 

 Консултиране и координиране на участието на заинтересовани български 

дружества в международни тръжни процедури на органи и структури на НАТО; 

 Подготвени и разпространени обяви за 14 международни процедури на НАТО; 

 Издадени от министъра на икономиката Декларации за съответствие за 

заявяване участието на 14 български дружества в 5 тръжни процедури;  

 Издадена от министъра на икономиката Декларация за съответствие за 

номиниране на 1 български фирми за включване в базата данни на потенциалните 

доставчици на Агенцията на НАТО за поддръжка и снабдяване (NSPA); 

 Проведени срещи и разговори с чуждестранни партньори за представяне на 

възможностите и потенциала на българската отбранителна индустрия и координиране 

на участието й в проекти по Европейския фонд за отбрана (EDF); 

 Подготвена и изпратена информация до заинтересовани български фирми във 

връзка с възможности за сътрудничество в контекста на Европейския фонд за отбрана; 

 Проведени срещи, разговори и консултации с български предприятия от 

отбранителния сектор с цел разясняване на реда и условията за участие в проекти, 

финансирани по Европейския фонд за отбрана (EDF); 

 Участие в оперативно заседание на Междуведомствения съвет по участието на 

Република България в НАТО и ОПСО на ЕС (МСУНО); 
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 Участие в работно заседание на междуведомствената комисия по чл. 9 от 

Закона за изпълнение на конвенциите за касетъчните боеприпаси и за забрана на 

противопехотни мини, по подадено заявление на българско дружество за унищожаване 

на противопехотни мини. 

 Участие в две командировки - една по чл. 19 от ЗОБВВПИ и една до 

предприятие от отбранителната индустрия във връзка с производствена авария. 

 Участие в командировка по чл. 9 от ЗИККБКЗИСПТППМТУ. 

  2.4. Представяне на Министерство на икономиката и индустрията и българския 

бизнес в двустранното индустриално сътрудничество в областта на сигурността и 

отбраната: 

 Подготвена и изпратена информация до български сдружения от сферата на 

отбранителната индустрия във връзка с международни изложения и проявени интереси 

от чуждестранни компании към българска специална продукция. Информацията се 

отнася за  Индия, Бразилия и Пакистан; 

 Изготвени и изпратени 6 писма до съответните адресати, касаещи 

посещението на чужди граждани, при изключение от въведената временна забрана за 

влизане на територията на Република България по повод реализиране на 

външнотърговски сделки; 

 Подготвена информация по 5 запитвания/срещи във връзка с индустриалното 

сътрудничество в сферата на отбранителната индустрия със САЩ, Мароко, Кралство 

Саудитска Арабия, Индия и Йордания. 

 Участие с презентация в Деветото заседание на Смесената българо-чешка 

Работна група за икономическо сътрудничество, 28 април 2022 г., Прага, Чехия; 

 Проведена среща с испанската делегация в рамките на Международното 

изложение „Хемус 2022” за обсъждане на възможностите за засилване на 

сътрудничеството между отбранителните индустрии на двете държави; 

 Подготвена и изпратена информация до български сдружения от сферата на 

отбранителната индустрия във връзка с международни изложения и проявени интереси 

от чуждестранни компании към българска специална продукция. Информацията касае 

САХО ЕКСПО 2022 – Истанбул и Изложението за въздухоплаване и отбрана IADE в 

Тунис. Отделно са отправени няколко запитвания за проявен интерес на тунизийската 

страна към продукция на нашата отбранителна индустрия; 

 Участие в заседание на междуведомствената комисия, създадена във връзка с 

подготовката за провеждане на Международното изложение Хемус 2022; 

 Подготвени материали по проекти на Решения на Министерски съвет, касаещи 

Министерството на отбраната – 11 становища, МВР – 2, Националния доверителен фонд 

-1, МЕУ – 1.  

 Подготвена информация по 7 запитвания/срещи, касаещи индустриалното 

сътрудничество в сферата на отбранителната индустрия по отношение на САЩ, Чехия, 

Япония, Корея, Пакистан, Ирак и Ливан. 

 

3. Производство на спирт, дестилати и спиртни напитки и подобряване на 

качеството на контролните дейности и регистрация с цел контрол на лицата, 

които осъществяват дейности по добиване, преработване и сделки с 

благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие в 

областта: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

3.1. Прилагане на Закона за виното и спиртните напитки и Регламент № 

110/2008 г. на ЕС и свързания с тях контрол. 

 Стриктен превантивен, текущ и последващ контрол във всичките му етапи по 

всички критерии, с оглед недопускане на пропуски или несъответствия в изготвяните от 

производителите и проверявани/заверени от експертите документи, за съответствие с 

изискванията на Европейското и българското законодателство.  

 Издадени са 15 констативни протоколи от извършвани проверки. Проверени и 

заверени са 14 технически спецификации за различни напитки и продукти. Извършени 

са 15 проверки на място в производствени обекти. Издадено е 1 бр. ново удостоверение 

на производители на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки. Издадена е 1 бр. 

заповед за заличаване от регистъра на производителите на етилов алкохол, дестилати 

и спиртни напитки. 
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3.2. Дейности, свързани с утвърждаване и контрол на спиртни напитки с 

географско указание 

Към отчетния период няма подадено заявление за утвърждаване на спиртни 

напитки с географско указание (ГУ).  

Подадени 2 бр. ракии с ГУ (Ямболска гроздова ракия и Стралджанска мускатова 

ракия) към ЕК за регистрация в Световната организация по интелектуална собственост, 

Женева.  

Проведено е заседание на инициатива „Приятели на ГУ”, на което е изготвен 

въпросник, който е основа за общ меморандум на 16-те държави-членки, участващи в 

инициативата, относно въпроси, свързани с бъдещето на ГУ в сектора на селското 

стопанство в ЕС. 

3.3. Вземане на средни проби от предназначени за реализация спирт, дестилати 

и спиртни напитки за анализ на физико-химичните показатели с цел установяване на 

съответствието им с изискванията на нормативната уредба и автентичния характер на 

продуктите 

Взети са 5 бр. средни проби за анализи на спиртни напитки по ЗВСН и са 

анализирани в акредитираната лаборатория на НИИС. Установено е, че показателите са 

в норма и отговарят на изискванията на нормативната уредба. 

3.4. Дейности свързани с производството на спирт, дестилати и спиртни напитки 

 издадени са 23 бр. изменения и допълнения в удостоверения за регистрация; 

 регистрирана е 1 нова фирма по ЗВСН; 

 1 бр. фирма е заличена от регистъра на производителите на етилов алкохол от 

земеделски произход, дестилати и спиртни напитки; 

 изготвени са 57 бр. писма за износ на етилов алкохол и спиртни напитки в 

страни извън ЕС; 

 обработени са 12 бр. справки за произведените, съхраняваните, 

реализираните и прогнозните количества на етилов алкохол от земеделски произход; 

 обработени са 71 бр. декларации за произведените, закупените/внесените, 

наличните и реализираните количества и асортимент на етилов алкохол от земеделски 

произход, дестилати и спиртни напитки; 

 заверени са 251 бр. дневници за водене на технологичния процес; 

 проверени са 265 бр. дневници за водене на технологичния процес; 

 списъците на официалните органи в държавата на произход за страни- 

нечленки на ЕС са допълнени с 3 бр. органи. 

3.5. Участие в заседания на Работна група „Достъп до пазари за алкохолни 

напитки” към ГД „Търговия”, Дирекция G-Търговски стратегии и анализи, достъп до 

пазари /Trade Strategy ant Analisis, Market Access/, отдел „Достъп до пазари, индустрия, 

енергетика и суровини” на ЕК. 

През отчетния период не са проведени заседания. 

3.6. Участие в Комитета по спиртни напитки към ЕК. 

През отчетния период e проведено едно заседание в Комитета по спиртни 

напитки към ЕК. 

3.7 Дейности свързани с регистрация на лицата, получили удостоверения за 

дейности с дестилационни съоръжения по Закона за виното и спиртните напитки. 

 Издадени са 7 бр. удостоверения за регистрация на лицата, които извършват 

внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне 

или предлагане на дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, 

дестилати и спиртни напитки. 

3.8. Прилагане разпоредбите на чл. 13 и чл. 13а от Валутния закон и Наредбата 

за условията за реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на 

лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни 

метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, приета с Постановление 

№ 181 на Министерския съвет от 2004 г. /обн. ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. бр. 104 от 

2005 г., бр. 76 от 2007 г., бр. 14 от 2012 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 18 от 2019 г./. 

Издадени са 197 броя удостоверения за регистрация на лицата, които 

осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и 

скъпоценни камъни. 
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4. Контрол върху законната употреба на химическите вещества - 

прекурсори на наркотични вещества: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

4.1. Изпълнение на ангажиментите на Република България като страна – член на 

ЕС и страна по Конвенцията на ООН от 1988 г. в областта на контрола на легалната 

търговия и производство на прекусори на наркотични вещества и участие в дейността 

на работните органи на ЕС и ЕК. 

 Изпълнени ангажименти и подготовка на позиции за участие в работата на 

работните органи на Съвета на ЕС и Международния съвет за контрол на наркотиците 

към Икономическия и социален съвет на ООН, свързани с контрола на прекурсори на 

наркотични вещества и в други международни форуми, свързани с проблемите с 

наркотиците на 100 %. 

 Сътрудничество с компетентни органи в областта на контрол на прекурсори и 

наркотици – ЕС, ООН и държави-членки на ЕС - 11 бр. 

 Предоставяне на информация по раздел II за Годишния въпросник по 

наркотични вещества за 2018 г. /Annual Report Questionnaire - ARQ/ - 1 бр. 

4.2. Административно регулиране и контрол на оператори с прекусори на 

наркотични вещества. 

 Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от категория 1 – 1 бр. 

 Подновяване на вече издадени лицензии за дейности с прекурсори - 3 бр. 

 Издаване на удостоверение за регистрация за дейности с прекурсори - 4 бр. 

 Издаване на допълнение към издадено удостоверение за регистрация за 

дейности с прекурсори – 3 бр. 

 Издаване на удостоверения за регистрация за дейности с оцетен анхидрид – 0 

бр. 

 Издаване на разрешителни за внос и износ на прекурсори на наркотични 

вещества – 91 бр.; 

 За отчетния период няма прекратени лицензи; 

 Поддържане и актуализиране на информация в Европейската база данни по 

прекурсори в изпълнение на ангажименти, произтичащи от Регламент 1258/2013. 

4.3. Осъществяване на периодични проверки на операторите с прекурсори на 

наркотични вещества и обработка на подадени отчети. 

 Извършени проверки на лицензирани оператори с прекурсори на наркотични 

вещества – 2 бр.; 

 Обработени са 65 бр. отчети във връзка с дейности с прекурсори на 

наркотичнивещества. 

4.4. Получаване и обработка на информация и изпращане на нотификации до 

компетентни органи в други държави. 

Информационен обмен с партньори от други държави - активно участие в онлайн 

дискусии, изпращане на позиции, попълване на въпросници. Изготвен и изпратен 

Годишен доклад – Форма Д, съдържащ обобщена информация за легалната търговия с 

прекурсори в Р България, както и случаи на залавяне при незаконен трафик. Докладът 

се изпраща до ЕК и до Международния съвет за контрол на наркотиците към ООН - 

Виена. Във връзка с разрешителния режим за внос и износ на прекурсори на 

наркотични вещества за периода са изпратени 47 нотификации до компетентни органи 

в други държави. 

4.5. Постоянен информационен обмен с партньори от други държави – активно 

участие в онлайн дискусии, изпращане на позиции, попълване на въпросници; 

 Предоставяне на информация по раздел II за Годишния въпросник по 

наркотични вещества за 2018 г. /Annual Report Questionnaire - ARQ/- 1 бр. 

 Сътрудничество с компетентни органи в областта на контрол на прекурсори и 

наркотици – ЕС, ООН и държави-членки на ЕС – 11 бр. 

4.6. Изготвен и изпратен Годишен доклад – Форма Д, съдържащ обобщена 

информация за легалната търговия с прекурсори в Р България, както и случаи на 

залавяне при незаконен трафик. Докладът се изпраща до ЕК и до Международния съвет 

за контрол на наркотиците към ООН – Виена. 

 Изготвяне на Годишен доклад, изпращан ежегодно до Международния съвет 

за контрол на наркотиците към Икономическия и социален съвет на ООН - 1 бр. 

4.7. Експертно, информационно и административно обезпечаване на дейността 
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на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите към министъра на 

икономиката и индустрията – подготовка и организиране на заседания, издаване на 

лицензии, разрешения, регистрации, водене на публичен регистър и др.  

 През отчетния период е проведено 1 заседание на Междуведомствената 

комисия за контрол на прекурсорите към министъра на икономиката и индустрията; 

 Извършена актуализация на интернет страницата на МИИ на информацията за 

бизнеса във връзка с актуалните промени в Европейското законодателство в областта 

на прекурсорите; 

 Предадени на разпореждане на МККП прекурсори – 3 броя протоколи. 

4.8. Издаване на разрешителни за внос и износ на прекурсори на наркотични 

вещества; 

Издаване на разрешителни за внос и износ на прекурсори на наркотични 

вещества – 91 бр. 

4.9. Организиране на унищожаването на иззети в полза на държавата 

прекурсори на наркотични вещества 

 Унищожени прекурсори, предоставени на разпореждане на 

Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите по реда на НПК и във връзка 

с чл. 98 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 0 кг. 

Унищожаването на прекурсори е в процес на организация.   

4.10. Участие в годишни и междусесийни срещи на Международния съвет за 

контрол на наркотиците към Икономическия и социален съвет на ООН и в други 

международни форуми, свързани с проблемите с прекурсори и наркотици. 

 Реализирано е участие в редовно заседание на Работна група по прекурсори 

към Европейската Комисия – 0 бр.  

 Непрекъснато се осъществява активна онлайн комуникация по въпросите на 

контрола на прекурсори на наркотични вещества. 

 Взето участие в състава на българската делегация в ежегодна годишна сесия 

на Комисията по наркотични вещества, служба на ООН по наркотици и престъпност - 1 

бр. 

 Поддържане и актуализиране на информация в Европейската база данни по 

прекурсори в изпълнение на ангажименти, произтичащи от Регламент 1258/2013. 

4.11. Поддържане и актуализиране на информация в Европейската база данни 

по прекурсори в изпълнение на ангажименти, произтичащи от Регламент 1258/2013. 

Сътрудничество с компетентни органи в областта на контрол на прекурсори и 

наркотици – ЕС, ООН и държави-членки на ЕС – 11 бр. 

4.12. Участие в годишна сесия на Комитета по наркотични вещества към ООН. 

Изпълнени ангажименти и подготовка на позиции за участие в работата на 

работните органи на Съвета на ЕС и Международния съвет за контрол на наркотиците 

към Икономическия и социален съвет на ООН, свързани с контрола на прекурсори на 

наркотични вещества и в други международни форуми, свързани с проблемите с 

наркотиците на 100 %. 

 

5. Администриране на режима за уведомяване преди внос и/или износ, 

превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в 

производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, кото 

съдържат 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон 

  Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

5.1. Осигуряване на проследяемост на сделките със смеси на тези вещества за 

предотвратяване използването им за нелегални цели. 

  През отчетния период са подадени 32 броя уведомления за смеси, 

предназначени за промишлеността, съдържащи 1,4-Бутандиол. 

5.2. Поддържане на актуален списък на лицата, осъществяващи дейности със 

смеси, съдържащи 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон. 

  През отчетния период се води актуален регистър на лицата, осъществяващи 

дейности със смеси, съдържащи 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон. 

 

  6. Административно регулиране и контрол върху: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

    6.1. Производство на оптични носители, матрици за производството на оптични 
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носители. 

 извършени са 0 бр. проверки на място на лицензирани производители на 

оптични дискове, при които няма констатирани нарушения; 

 издадени са 0 констативни протокола; 

 обработени са 6 бр. справки на лицензираните производители за 

производство на оптични дискове и матрици за тяхното производство.  

 през отчетния период няма издадени промени в обстоятелствата на действащи 

лицензи за производство на оптични дискове. 

6.2. Издаване на Световен код (WMI-World Manufacturer Identifier), за 

идентифициране на производител на ППС.  

 Приемане и обработване на заявленията за издаване на Световен код на 

производител на ППС, в което се определя дванайсети, тринайсети и четиринайсети 

знак на WMI за идентифициране на пътни превозни средства и VIN (Vehicle 

Indentification Number) на производители на ППС – 4 бр. 

 Определените знаци на WMI и VIN кода се изпращат с e-mail до Обществото 

на автомобилните инженери (Society of Automotive Engineers SAE), придружено с 

информация за наименованието на производителя, адреса и категориите ППС които ще 

се произвеждат – 4 бр. 

 След получаване на потвърждението от SAE се информира фирмата заявител 

за получения WMI и VIN код, Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, както и Министерство на вътрешните работи – 4 бр. 

 През периода са издадени 4 бр. световен  код (WMI – World Manufacturer 

Identifier) за идентифициране на производител на ППС. 

6.3. Предоставяне на разрешения за квоти за внос на необработен дървен 

иглолистен материал от Русия. 

 През отчетния период няма подадени заявления за издаване на импорт лицензи 

при внос в ЕС от трети страни на дървен материал.  

6.4. Вписване в публичен регистър на производителите, вносителите и лицата, 

които въвеждат на територията на страната от друга държава-членка на Европейския 

съюз на електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене.  

Считано от 20 май 2016 г. производителите, вносителите и лицата, които внасят 

на територията на страната електронни цигари и контейнери за многократно пълнене 

трябва да предоставят Уведомление за съставките на тези изделия пред Министерство 

на икономиката и индустрията, в качество на администратор на режима, и пред 

Европейската комисия, посредством общия портал за уведомяване. Уведомлението се 

представя в електронна форма, през уеб-портала на Европейската комисия.  

Към отчетния период са подадени 5 броя заявления за вписване в публичния 

регистър от юридически лица. 

Забележка: Режимът отпада от дейността на дирекцията след приемането на 

устройствения правилник на МИИ обн. ДВ, бр. 17 от 1.3.2022 г. 

7. Осигуряване изпълнението на функциите на министъра на икономиката и 

индустрията по Закона за индустриалните паркове в изпълнение на Заповед № РД-16-

529/05.04.2021 г. на министъра на икономиката. 

     Издаване на заповеди за вписване и за заличаване на индустриалните паркове 

по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове /обн. ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г./. 

 Вписани са 9 бр. индустриални паркове. 

 Издадени са 9 бр. заповеди за вписване на индустриалните паркове по чл. 21, 

ал. 1 от Закона за индустриалните паркове. 

   Със Заповед № РД-16-529/05.04.2021 г. на министъра на икономиката е 

възложено на дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол” да осигурява 

изпълнението на функциите на министъра на икономиката по Закона за индустриалните 

паркове като организира, създаде и води регистъра на индустриалните паркове по чл. 

21, ал. 1 от ЗИП, да издава заповеди за вписване и за заличаване на индустриалните 

паркове по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове. 

Забележка: Режимът отпада от дейността на дирекцията след приемането на 

устройствения правилник на МИИ обн. ДВ, бр. 17 от 1.3.2022 г. 

 

  8. Осъществяване на контрол върху дейността на стоковите борси, стоковите 

тържища, пазари на производители и самостоятелни обекти 
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Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

    8.1. Издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса. 

 През първото полугодие на 2022 г. не са подавани заявления за издаване на 

лиценз за извършване на дейност като стокова борса.  

 Към момента в Република България действат три лицензирани стокови борси, 

търговията на които се извършва от 237 борсови члена, някои от които упражняват 

дейност на повече от една стокова борса, чрез акредитирани 232 брокера. Има 

прекратени борсови членства и акредитации, предвид динамиката в стопанската 

дейност. Същите са отразени като промени в обстоятелствата. 

8.2. Прекратяване извършването на дейност като стокова борса. 

 През отчетния период няма прекратена дейност и отнет лиценз за извършване 

на дейност като стокова борса. 

  8.3. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на 

нововъзникнали обстоятелства за стокова борса. 

 За отчетния период са заявени и са вписани 22 нововъзникнали обстоятелства на 

3 стокови борси. 

8.4. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на 

нововъзникнали обстоятелства за член на стокова борса. 

За отчетния период са заявени и са вписани нововъзникнали обстоятелства по 

партидите на 23 борсови члена на стоковите борси и 18 по партидите на брокерите. 

8.5. Извършване на регистрация на брокер на стокова борса. 

 През първото полугодие на 2022 г са регистрирани 4 брокера, осъществяващ 

дейност на стоковата борса. Издадени са 4 удостоверения за регистрация на брокерска 

дейност. 

 8.6. Заличаване от Регистъра на брокерите за осъществяване на брокерска 

дейност и обезсилване на удостоверенията за извършване на брокерска дейност. 

 Няма заличени удостоверения за извършване на брокерска дейност. 

8.7. Издаване (обезсилване) на удостоверение за регистрация на стоково 

тържище. 

 За отчетния период няма издавани удостоверения за регистрация на стокови 

тържища. Обезсилено е издадено удостоверение на 1 стоково тържище. Към момента в 

страната действат 68 регистрирани стокови тържища. Някои са се трансформирали в 

самостоятелни обекти за търговия на едро с храни или са прекратили дейността си. 

8.8. Издаване (обезсилване) на удостоверение за регистрация на пазар на 

производителите. 
 През отчетния период не са подавани заявления за регистрация на пазари на 

производителите. Към момента в Република България действат общо 6 регистрирани 

пазара. Не са обезсилвани удостоверения за организиране на пазар на 

производителите.  

8.9. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на 

нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите и 

предоставяне на препис от регистрите на Държавната комисия по стоковите борси и 

тържищата, както и издаване на дубликат или удостоверение с актуални данни по 

регистрацията. 

 Заявени и са вписани 10 промени на заявени обстоятелства и вписване на 

нововъзникнали обстоятелства за стокови тържища и пазари на производителите. Не са 

предоставени преписи от регистрите на Държавната комисия по стоковите борси и 

тържищата. Не са издавани дубликати по регистрация. Издадено е 1 удостоверение с 

актуални данни по регистрацията. 

8.10. Изготвяне на справка с информация за цените на едро на основни 

хранителни стоки. 

ДКСБТ ежедневно събира и обобщава информация за цените на едро на основни 

хранителни стоки. Съвместно със стоковите тържища и пазарите на производителите 

изгражда маркетингова информационна система (ИС), която съществува и функционира 

от 1998 г. Включва новорегистрирани тържища и пазари на производителите в 

Информационната система на ДКСБТ. 

8.11. Вписване на самостоятелен обект. 

 През отчетния период са вписани 18 самостоятелни обектa, на които са издадени 

удостоверения. Заличени са 9 самостоятелни обекта.  
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 Към настоящия момент са вписани общо 1123 юридически лица, които 

стопанисват и управляват самостоятелни обекта, като част от тях са с повече от една 

отделни бази, осъществяващи дейност. По смисъла на Закона за стоковите борси и 

тържищата, самостоятелен обект е място, което е обособено като склад за търговия на 

едро с налични храни и цветя, различно от стоково тържище и пазар на 

производителите, където търговията с храни се извършва от лице, регистрирано по 

Закона за храните, а търговията с цветя - от търговец.  

 8.11. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на 

нововъзникнали обстоятелства за самостоятелен обект и предоставяне на препис от 

регистрите на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, както и издаване 

на дубликат или удостоверение с актуални данни по регистрацията. 

За отчетния период е заявена и вписана 1 промяна на обстоятелство за 

самостоятелен обект.  

 

9. Разработване на икономически анализи. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

        9.1. Изготвяне на 12 месечни броя на макроикономически бюлетин. 

 Изготвени 6 месечни макроикономически бюлетини и 6 бюлетина „Информация за 

икономическото развитие и икономическата политика на България”. 

        9.2. Изготвяне на справки и аналитични материали за външната търговия на 

България. 

Изготвени 163 броя справки за външната търговия на България във връзка със 

запитвания от други дирекции на министерството, както и външни организации и 

институции. 

8.3. Разработване на аналитични материали за секторите в българската 

икономика. 

Изготвени 4 секторни анализи по икономически дейности. Изготвен е преглед на 

основните индикатори на секторите по икономически дейности. Анализите съдържат 

коментари и статистическа информация относно добавена стойност, брой наети, средна 

заплата, внос, износ и др. 

9.4. Разработване на аналитични материали относно икономиката на България на 

местно ниво. 

През отчетния период няма разработени на материали на регионално ниво. 

9.5. Проучване и анализ за готовността на българските предприятия за ускорено 

въвеждане на дигитални технологии  

9.6. Поддръжка и актуализация на бази данни, съдържащи информация за 

външнотърговския стокообмен на България. 

Поддържани и актуализирани са локална база данни „Външна търговия” и 

„Митническа статистика” на Интранет страницата на МИИ. 

 

10. Административно регулиране и контрол върху икономическите 

дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход: 

  Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

10.1. Издаване на удостоверения и вписване на лица, осъществяващи 

икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход в публичния 

регистър по чл. 16 от Закона за административното регулиране на икономическите 

дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 

 През отчетния период са издадени 144 бр. Удостоверения за първоначална 

регистрация и са вписани в публичния регистър 144 бр. лица, осъществяващи 

икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 

    10.2. Издаване на заповед за отказ от регистрация на лица, осъществяващи 

икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.  

 През отчетния период няма издадена заповед за отказ от регистрация. 
10.3. Прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра на лица, 

осъществяващи икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен 

произход. 

  През отчетния период са издадени 40 бр. заповеди за прекратяване на 

регистрация. 

10.4. Вписване на промяна в заявените обстоятелства за лица, осъществяващи 
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икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 

  През отчетния период са издадени 302 бр. заповеди за промяна на обстоятелства. 

10.5. Извършване на проверки на място и съставяне на констативни протоколи 

и/или АУАН, издаване на наказателни постановления. 

  През отчетния период са извършени 486 проверки по документи и 25 проверки на 

място, за които са съставени 25 бр. констативни протоколи. 

 

 

 

В)Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. 

проектите по програмата. 

 

 

 

Г) Отчет на показателите за изпълнение на бюджетната програма 

(количествени, качествени, времеви) (Приложение № 6) 

 
Приложение № 6 

2000.01.01 Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, 

опростяване на процедури по предоставяне на 

административни услуги” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет I-во 

полугодие 

на 2022 г. 

1. Извършени проверки на място във връзка с осъществяването 

на контрола, отговорност за който носи ДРЛК: 

1.1. Извършени проверки на лицензирани оператори с 

прекурсори на наркотични вещества – 2 бр. 

1.2. Извършени проверки на лицензирани производители на 

оптични носители - 0 бр. 

       1.3 Извършени проверки на място на регистрирани по 

Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) 

производители – 15 бр. 

Бр. 

 

   

    1.1 - 5 

 

1.2 - 2 

 

  1.3 - 25 

 

   

 1.1 – 2 

 

      1.2 – 0 

 

      1.3 - 15 

2. Извършени документални проверки на регистрирани по ЗВСН 

производители 

2.1. Проверки на технологични дневници  - 226 бр. 

2.2. Проверки на електронни технологични дневници – 39 бр. 

2.3. Документални проверки – 2 бр. констативни протоколи 

2.4. Заверяване на технологични дневници – 208 бр. 

2.5. Заверяване на електронни технологични дневници - 43 

бр. 

2.6. Проверка и заверка на технически спецификации за 

производство на спирт, дестилати и спиртни напитки – 14 бр. 

Бр. 660 532 

3. Участия в заседания на Работна група, създадена със Заповед 

№ РД-16-529/05.04.2021 г. на министъра на икономиката 
Бр. 7 7 

4. Издадени заповеди за вписване на индустриалните паркове по 

чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове. 
Бр. 9 9 

5. Издадени заповеди за заличаване на индустриалните паркове 

по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове. 
Бр. - - 

6. Вписване в публичен регистър на индустриалните паркове по 

чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове 
Бр. 9 9 

7. Предоставяне на разрешения за квоти при внос в ЕС от Русия 

на дървен материал 
Бр. - - 

8. Предадени на разпореждане на МККП прекурсори Бр. 

протоколи 
5 3 
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9. Унищожени прекурсори, предоставени на разпореждане на 

Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите по 

реда на НПК и във връзка с чл. 98 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите 

Кг. 4 000 - 

10. Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от категория 

1 
Бр. 1 - 

11. Подновяване на вече издадени лицензии за дейности с 

прекурсори 
Бр. 3 3 

12. Издаване на удостоверение за регистрация за дейности с 

прекурсори 
Бр. 2 4 

13. Издаване на допълнение към издадено удостоверение за 

регистрация за дейности с прекурсори 
Бр. 2 3 

14. Издаване на удостоверения за регистрация за дейности с 

оцетен анхидрид 
Бр. 1 - 

15. Издаване на разрешителни за внос и износ на прекурсори на 

наркотични вещества 
Бр. 140 91 

16. Администриране на режима за уведомяване преди внос и/или 

износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и 

използване в производствения процес на смеси, предназначени 

за промишлеността, които съдържат 1, 4-Бутандиол и/или Гама-

бутиролактон 

Бр. 30 32 

17. Изпълнени ангажименти и подготовка на позиции за участие 

в работата на работните органи на Съвета на ЕС и 

Международния съвет за контрол на наркотиците към 

Икономическия и социален съвет на ООН, свързани с контрола 

на прекурсори на наркотични вещества и в други международни 

форуми, свързани с проблемите с наркотиците 

% 100 100 

18. Изготвяне на Годишен доклад, изпращан ежегодно до 

Международния съвет за контрол на наркотиците към 

Икономическия и социален съвет на ООН  

Бр. 1 1 

19. Сътрудничество с компетентни органи в областта на контрол 

на прекурсори и наркотици – ЕС, ООН и държави – членки на 

ЕС 

Бр. 20 11 

20. Инициатива и участие в междуведомствени срещи и работни 

групи във връзка с предложения за промяна, актуализиране и 

оптимизиране на законодателството в областта на прекурсорите 

на наркотични вещества 

Бр. 5 5 

21. Предоставяне на информация по раздел II за Годишния 

въпросник по наркотични вещества за 2018 г. /Annual Report 

Questionnaire - ARQ/ 

Бр. 1 1 

22.Участие в годишни и междусесийни срещи на 

Международния съвет за контрол на наркотиците към 

Икономическия и социален съвет на ООН 

Бр. 2 1 

23. Участия в заседания на работните органи към ЕК и ЕС. Бр. 4 1 

24. Обработени отчети във връзка с дейности с прекурсори на 

наркотични вещества . 
Бр. 60 65 

25. Ежегодно изготвяне на обобщена информация за защита на 

интелектуалната собственост в Р България във връзка със 

преглед на Special 301 според Търговския закон на САЩ, 

предоставен на американското посолство в София 

Бр. 1 1 

26. Издаване на Световен код за идентифициране на Бр. 3 4 
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производител на ППС 

27. Вписване в публичен регистър на производителите, 

вносителите и лицата, които въвеждат на територията на 

страната от друга държава-членка на Европейския съюз на 

електронни цигари и /или контейнери за многократно пълнене 

Бр. 2 5 

28. Участие в заседания на Работна група „Достъп до пазари за 

алкохолни напитки“ към ГД „Търговия“, Дирекция G-Търговски 

стратегии и анализи, достъп до пазари /Trade Strategy ant 

Analisis, Market Access/, отдел „Достъп до пазари, индустрия, 

енергетика и суровини“ на ЕК 

Бр. 1 - 

29. Участия в Комитета по спиртни напитки към ЕК Бр. 4 1 

30. Брой взети проби и предадени за анализ в НИИВСНЕМ, 

издадени анализни свидетелства по ЗВСН 
Бр. 10 6 

31. Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание Бр. 1 - 

32. Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които 

извършват дейности с дестилационни съоръжения за 

производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки 

Бр. 10 7 

33. Издаване на удостоверения за регистрация на производители 

на спирт, дестилати и спиртни напитки. 
Бр. 1 1 

34. Изменения и допълнения на удостоверения за регистрация на 

спирт, дестилати и спиртни напитки 
Бр. 30 23 

35. Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които 

осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с 

благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по 

занятие 

Бр. 200 197 

36. Вписване в публичен регистър на производителите на спирт, 

дестилати и спиртни напитки 
Бр. 5 3 

37. Вписване в публичен регистър на официалните органи в 

държавата на произхода за страни-нечленки на ЕС, компетентни 

да издават атестация за внасяните в Р. България етилов алкохол 

от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки 

Бр. 3 3 

38. Вписване в публичен регистър на официалните органи в 

държавата на произхода за страни-нечленки на ЕС, компетентни 

да издават протоколи от изпитване (анализни свидетелства) за 

внасяните в Р България етилов алкохол от земеделски произход, 

дестилати и спиртни напитки 

Бр. 3 3 

39. Издаване на становища по външнотърговска дейност на 

регистрираните по ЗВСН производители на спирт, дестилати и 

спиртни напитки 

Бр. 40 57 

40. Издаване на становища за внос на спиртни напитки от трети 

страни 
Бр. 15 18 

41. Вписване в публичен регистър на лицата, които извършват 

дейности с дестилационни съоръжения за производство на 

етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки 

Бр. 10 7 

42. Сътрудничество с акредитирани институции и посолства, 

компетентни да издават атестации и анализни свидетелства при 

внос на спирт, дестилати и спиртни напитки 

Бр. 3 3 

43. Ежегодно изготвяне на обобщена информация за:  

1.1.Изготвяне на справка относно производството, 

реализираните обеми, наличните запаси и прогнозираното 

производство на етилов алкохол от земеделски произход, 

съгласно Регламент (ЕС) 2017/1185 за определяне на правила за 

прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 

Бр. 83 84 
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на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

уведомленията до Комисията относно информация и документи 

и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията, в 

това число и Регламент 2336/2003 г. – 12 бр.  

1.2. Обработка на годишни декларации по ЗВСН - 71 бр.  

1.3. Изготвяне на ежегодна справка за лицата, придобили 

дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, 

дестилати и спиртни напитки. – 1 бр. 

44. Предоставяне на национални декларации, нотификации, 

данни и обмен на информация с органите на ЕС, 

международните режими и организации за експортен контрол и 

неразпространение на ОМУ и контролните органи на страните 

членки 

Бр. 13 6 

45. Изготвяне на национални доклади за дейността на 

Междуведомствената комисия за експортен контрол и 

неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката и 

индустрията 

Бр. 2 1 

46. Изготвяне на национален доклад от министъра на 

икономиката и индустрията 
Бр. 1 1 

47. Издаване на удостоверения за регистрация за износ и 

трансфер на изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ) и 

удостоверения за регистрация за брокерска дейност с ИТДУ 
Бр. 15 10 

48. Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

дейности съгласно ЗЗХО 
Бр. 2 2 

49. Издаване на разрешения за сделки с продукти, свързани с 

отбраната, и с изделия и технологии с двойна употреба от 

Междуведомствената комисия за експортен контрол и не 

разпространение на ОМУ към министъра на икономиката и 

индустрията 

Бр. 1 000 571 

50. Издаване на удостоверения за внос, износ и трансфер на 

продукти, свързани с отбраната 
Бр. 200 108 

51. Издаване на удостоверения за внос на изделия с двойна 

употреба 
Бр. 40 15 

52. Издаване на международни сертификати за внос на 

продукти, свързани с отбраната 
Бр. 150 94 

53. Издаване на международни сертификати за внос на изделия с 

двойна употреба 
Бр. 2 - 

54. Предоставяне на бланки за удостоверения за осъществена 

доставка на продукти, свързани с отбраната 
Бр. 55 8 

55. Предоставяне на бланки за удостоверения за осъществена 

доставка на изделия и технологии с двойна употреба 
Бр. 1 - 

56. Обработка на декларации от дружества, извършващи 

трансфер на химически вещества от Приложение № 2 и № 3 на 

ЗЗХО 

Бр. 30 44 

57. Преглед и обработка на постъпили отчети и информация от 

лицензирани и регисрирани лица по ЗЕКПСОИТДУ в 

изпълнение на чл. 65, т. 3 от ЗЕКПСОИТДУ 

Бр. 370 590 

58. Издадени разрешения за производството на оръжия, 

боеприпаси, взривни вещества, и пиротехнически изделия, 

съгласно ЗОБВВПИ 

Бр. 10 6 

59. Изпълнени ангажименти, подготовка на информации и 

позиции чрез участие в дейността работните групи на Съвета на 

ЕС по износа на конвенционални оръжия (COARM); по 

изделията с двойна употреба (DUWP); Координационна група 

към Европейската комисия (ЕК), създадена съгласно чл. 23 на 

Регламент (EO) 428/2009 на Съвета на ЕС (чл. 24 на Регламент 

(ЕС) 2021/821 на Европейския Парламент и на Съвета); 

Координационна група за борба с изтезанията към ЕК, създадена 

съгласно чл. 31 на Регламент 2019/125, Експертна работна група 

към Европейската комисия относно трансфери на продукти, 

Бр. 30 15 
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свързани с отбраната, международните режими (Васенаарска 

договореност, Режим за контрол на ракетните технологии, Група 

на ядрените доставчици и Австралийската група, Комитета 

Цангер) и организации за експортен контрол и 

неразпространение на ОМУ (Организация за забрана на 

химическото оръжие и др.) 

60.Организиране и провеждане на международни и 

междуинституционални мероприятия с представители на 

бизнеса и академичната общност в областта на експортния 

контрол и ведомства от националната система за експортния 

контрол 

Бр. 10 5 

61. Изпълнени ангажименти по националното представителство 

в органи и структури на НАТО и ЕС по икономически аспекти 

на сигурността и отбраната 

Бр.  10 14 

62. Предложения по национални механизми, законодателство, 

структори, политики в сферата на сигурността и отбраната  
Бр. 3 2 

63. Организирани заседания на работната група по поддържане 

на база данни на кандидати за участие в международни 

процедури на НАТО 

Бр. 11 5 

64. Събития във връзка с двустранното индустриално 

сътрудничество в областта на сигурността и отбраната 
Бр. 3 2 

65. Извършени проверки на място във връзка с осъществяването 

на контрол по реда на ЗСБТ – стокови борси (СБ), борсови 

членове (БЧ), брокери на стокова борса, стокови тържища (СТ), 

пазари на производителите (ПП) и всички, извършващи дейност в 

нарушение на чл. 2, ал. 2 и ал. 3, чл. 3, ал. 2, чл. 3а, ал. 2, чл. 3б, чл. 

3в, чл. 21б и чл. 55, ал. 2 от ЗСБТ 

Бр. 2 500 1 826 

66. Издаване на удостоверения за организиране на стоково 

тържище 
Бр. 1 - 

67. Обезсилване на удостоверения за организиране на стоково 

тържище (съгласно чл. 16а, ал. 2 от ЗСБТ) 
Бр. 1 1 

68. Издаване на удостоверения за организиране на пазар на 

производителите 
Бр. 1 - 

69. Обезсилване на удостоверения за организиране на пазар на 

производителите (съгласно чл. 16а, ал. 2 от ЗСБТ) 
Бр. 1 0 

70. Издаване на удостоверения за вписване в Регистъра на 

самостоятелните обекти 
Бр. 40 18 

71. Заличаване в Регистъра на самостоятелните обекти и 
обезсилване на издадените удостоверения 

Бр. 38 9 

72. Издаване на удостоверения за извършване на брокерска 

дейност 
Бр. 5 4 

73. Заличаване от Регистъра на брокерите за осъществявяне на 

брокерска дейност и обезсилване на удостоверенията за 

извършване на брокерска дейност 

Бр. 2 - 

74. Извършване на процедурни действия по партидите на СБ, 

СТ, ПП, СО, борсови членове и брокери на стокови борси 

(вписвания на промени на заявени обстоятелства) 

Бр. 200 74 

75. Превенция от нарушения, извършвани от организаторите на 

СБ, СТ и ПП, борсови членове и брокери на стокови борси въз 

основа на констатациите и препоръките на контролните органи и 

специализираните звена в ДКСБТ 

% 95 97 

76. Относителен дял на установените нарушения към 

извършените проверки 
% 5 3 
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77. Макроикономически бюлетини и информация за 

икономическата политика на България 
Бр. 12 6 

78. Изготвени справки за външната търговия на страната Бр. 300 163 

79. Вписване в публичен регистър на лицата осъществяващи 

икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен 

произход 

Бр. 200 486 

80. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата 

осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и 

продукти от нефтен произход 

Бр. 150 144 

81. Извършени проверки на място във връзка с осъществяването 

на контрола върху лицата осъществяващи икономически 

дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход 

Бр. 400 25 

 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение: 

Постигнатите целеви стойности на показателите за изпълнение за първото 

полугодие на 2022 г. съответстват с планираните, като по някои от тях е налице 

преизпълнение. 

 

 Източници на информацията за данните по показателите за 

изпълнение: 

Данните се съдържат в периодичните отчети на административните звена. 

Предоставянето на посочените нотификации и изготвянето на доклади се извършва 

след обработване на данни и извършване на анализ на информация от търговски 

дружества, производствени предприятия и данни от Агенция „Митници” за изминали 

или планирани дейности за определени специфични периоди по конкретни показатели.  

Информацията за показателите се получава от периодичните отчети в МИИ по 

предварително утвърдени годишни работни планове, както и разпоредби определени 

със закон. 

 

 

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности: 

Външни фактори, които оказват въздействие върху постигането на целите на 

програмата: 

 През отчетния период са обслужени по-малко заявители във връзка с 

административните услуги, поради липса на подадени заявления. 

 Унищожаването на прекурсори е в процес на организация.  

 През отчетния период не са издадени удостоверения за регистрация за 

дейности с оцетен алхидрид поради липса на подадени заявления. 

 През отчетния период няма подадени заявления за издаване на импорт 

лицензи при внос в ЕС от трети страни на дървен материал.  

 През отчетния период няма подадени заявления за утвърждаване на спиртни 

напитки с георгафско указание. 

 Обслужени са по-малко заявители във връзка с дадени административните 

услуги, поради липса на подадени заявления за регистрация на стокови тържища, 

пазари на производителите, самостоятелни обекти за търговия на едро с храни, 

борсови членове и брокери на стокови борси. 

 

 

 

 

Е) Отчет на разходите по бюджетната програма с разпределение по 

ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7) 
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Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и 

администрирани разходи 

 
    

№ 

2000.01.01 Бюджетна програма „Облекчаване 

на регулации, опростяване на процедури по 

предоставяне на административни услуги“ 

(в лева) 

Закон Уточнен план 

Отчет I-во 

полугодие на 

2022 г. 

І. Общо ведомствени разходи: 3 914 800 3 914 800 1 438 616 

     Персонал 3 466 700 3 466 700 1 361 095 

     Издръжка 448 100 448 100 77 521 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 3 914 800 3 914 800 1 438 616 

     Персонал 3 466 700 3 466 700 1 361 095 

     Издръжка 448 100 448 100 77 521 

     Капиталови разходи       

2 

Ведомствени разходи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС  0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 

бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 

други бюджети и сметки за средства от ЕС 0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ): 3 914 800 3 914 800 1 438 616 

          

  Общо разходи (І+ІІ+ІІІ): 3 914 800 3 914 800 1 438 616 

          

  Численост на щатния персонал 104 104 88 

  Численост на извънщатния персонал       

     
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 
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** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и 

източника на финансиране 

 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

Директорите на Дирекция „Икономическа политика”, Дирекция „Международно 

контролирана търговия и сигурност”, Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”, 

Дирекция „Регулиране на икономически дейности” в Министерство на икономиката и 

индустрията и Председателят на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА - 2000.01.02 

„НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНДУСТРИЯТА” 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

Основни цели на програмата са:  

1. Подкрепа за МСП и индустрията в усилията им да бъдат по-конкурентоспособни, 

дигитализирани, устойчиви и експортно ориентирани предприятия. 

2. Внедряване на чисти и зелени технологии в МСП и индустрията, чрез подкрепа 

за въвеждане на нисковъглеродни и кръгови технологии и Индустрия 4.0. 

 Бюджетна програма 2000.01.02 „Насърчаване на малките и средни предприятия и 

индустрията” включва дейности, заложени в Националната програма за реформи, НПР 

България 2030, в Националната стратегия за насърчаване на МСП в България 2014 – 2020 

г. и Закона за индустриалните паркове. 

Целите на програмата по отношение на предприемачеството се изразяват предимно 

в подкрепа на предприемаческото обучение в средните училища, за да нарасне дела на 

учениците, получили предприемаческа подготовка, както и да се създадат условия за 

нарастване на новосъздадените предприятия, особено сред младите хора. 

През 2022 г., мерките за изпълнение на заложените в програмата цели са насочени 

основно към изпълнението на НПР България 2030, Закона за индустриалните паркове и 

Националната стратегия за насърчаване на МСП и нейното изпълнение предимно чрез 

бюджета на МИИ от настоящата програма. 

През първото шестмесечие на 2022 г. са разработени отчета на Годишната 

програма за 2021 г. и Годишната програма за 2022 г. по Националната стратегия за МСП 

2021 – 2027 г. Годишната програма за 2022 г. включва 51 мерки от Националната 

стратегия, които ще бъдат изпълнявани през настоящата година от МИИ и всички 

заинтересовани страни, съгласно плана за изпълнение на Стратегията. 

  

Б) Продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи), предоставяни по 

програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за 

тяхното предоставяне 

  1. Изграждане и поддържане на електронен регистър на индустриалните 

паркове за осигуряване дейността по издаване, вписване и заличаване на 

индустриалните паркове (чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове). 

  В съответствие със Закона за индустриалните паркове следва да бъде изграден 

електронен регистър, който да съдържа информация за кандидатите и регистрираните 

индустриални паркове. Регистърът ще осигури достъпност публичност и повиши 

качеството и ефективността на предоставяните от Министерството на икономиката и 

индустрията електронни услуги. 

  Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

   Обявяване на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изработване на 

електронен регистър, който осигурява обмен на данни, документи и информация с 

вписването и публикуването в регистъра по електроенн път с квалифициран електронен 

подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги, както и поддръжка на този регистър (нова дейност). Към отчетния период не е 

обявена процедура по ЗОП. Предстои да се обяви процедура. 

  За отчетния период са разгледани 4-ри броя заявления за вписване на 

индустриални паркове в регистъра по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове, 

и са подготвени съответно 4 броя заповеди за вписване, от общо вписани 16-ет 

индустриални парка. 

 

2. Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална 

революция (Стратегия Индустрия 4.0/5.0). 

С Протоколно решение № 37 от 30 август 2017 г. Министерския съвет одобри 

„Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0)”, като 

основа за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата 

индустриална революция. В изпълнение на Решението на Министерския съвет на 

заседание на Националния икономически съвет на 11 септември 2017 г. се взе решение 

за създаване на работна група за разработване на Стратегия за участието на България в 
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Четвъртата индустриална революция. Приемането на Стратегията ще позволи да се 

приемат конкретни политики и мерки за модернизацията на МСП и насърчаване на 

цифровизацията на икономиката и производствения сектор и ще помогне да се 

координират политиките, инструментите и механизмите в различните ресорни 

министерства, и в съответствие с политиките на Европейския съюз в тази област. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Проучване, анализ на състоянието на предприятията, в т.ч. и на нивото на 

технологичното им състояние и идентифициране на техните нужди във връзка с 

навлизането на „Индустрия 4.0/5.0” в икономиката; Изработване на платформа и модул за 

определяне/измерване на нивото на дигитализация на предприятията. Дейността се 

подготвяше съвместно с ГДЕФК, с ПМС № 20 на МС от 25.02.2022 г. за приемане на 

устройствени правилници на Министерството на икономиката и индустрията и на 

Министерството на иновациите и растежа, дейността ще се изпълнява от МИР. 

 През отчетният период не са извършвани дейности по подготовка на стратегически 

документ, предвид прехвърляне на дейността към Министерството на иновациите и 

растежа, предприемане на действия по проучване и мерки за въздействието на военния 

конфликт в Украйна върху бългурската индустрия 

  

3. Разработване на Индустриална стратегия на България и Програма за 

изпълнение. 

 Индустриалната стратегия на България ще бъде в съответствие с Индустриалната 

стратегия на ЕС и ще цели повишаване на конкурентоспособността на българските 

индустриални предприятия чрез подкрепа за въвеждане на нисковъглеродни и кръгови 

технологии и Индустрия 4.0. Стратегията ще адресира мерки осигуряването на суровини 

(включително критични суровини), достъпът до пазари и включването в европейските 

вериги на стойността. 

 Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Разработване на стратегия и план/програма към документа. Към отчетния 

период не е стартирало изготвянето на документа. 

 Разработване и изпълнение на Програма за подкрепа на българската индустрия 

– за наемане на висококвалифицирани кадри от българските висши училища (поемане на 

осигуровки и/или на такси за обучение), осигуряване на подкрепа за изграждане на 

иновационна и/или социална инфраструктура, съобразно инвеститорите в индустриалните 

паркове и др. Към отчетния период не е стартирала дейността. 

 През отчетния период предвид международната ситуация и военния конфликт в 

Украйна, МИИ стартира анкетна карта за въздействието на войната в Украйна върху 

българската индустрия и икономика и подготви анализ за икономическото въздействие 

върху българската индустрия. В резултат на спрените доставки на природен газ от 

Газпром, МИИ внесе доклад до министър-председателя на РБ за проблемите и 

въздействието върху индустрията от повишаване на цените на природен газ и евентуално 

нарушаване на доставките. 

 

4. Организиране на информационни кампании, семинари и издаване на 

материали в подкрепа навлизането и развитието на кръговата икономика. 

Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на 

продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, 

повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. 

 Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е 

съставен, продължават да се ползват по друг начин. Това се прави отново и отново и така 

се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци. 

Високата ресурсоемкост на българската икономика предопределя насоченост на 

интервенциите към трансформиране на линейната икономика на страната в кръгова и 

намаляване на ресурсната интензивност. Поради това се планира подпомагане на 

предприятията да бъде насочено към въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно и 

енергоефективни и безотпадни технологии, редуциране на количествата отпадъци, 

генерирани в процеса на производство и развитие на индустриална симбиоза.  

Поради факта, че моделът на кръгова икономика не е добре познат сред 

обществеността и бизнеса и няма изградени добри практики, е необходимо да се повиши 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
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осведомеността по темата.  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Проучвания и анализ на готовността на предприятията за преминаване от 

линейна в кръгова икономика. Към отчетния период МИИ подготви становище по проекта 

на Стратегия за кръговата икономика. 

  

5. Допълващо обучение по предприемачество на ученици и/или студенти. 

 Предоставяне на обучение по предприемачество на ученици от училищата по 

изкуствата, спортните училища, както и допълващо обучение на ученици и/или студенти 

от учебни институции, вкл. средни училища и профилирани гимназии в дуална система на 

обучение.  

 Целта е с конкретна проектна инициатива да се насърчават предприемаческите 

способности на учениците и/или студентите и да се придобият допълнителни 

предприемачески умения в зависимост от профила на обучение. 

 Предвидената инициатива за обучение по предприемачество предполага обявяване 

на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за реализиране на проекта. През отчетния 

период не е обявена процедура и не е избран съответния изпълнител за реализиране на 

проекта. 

 

  6. Подкрепа за насърчаването и развитието на предприемачеството. 

  Предприемачеството допринася за заетостта, благоденствието, 

конкурентоспособноста и икономическия растеж. Насърчаването на 

предприемачеството е от решаващо значение за развитието и конкурентоспособността 

на българската икономика както на национално, така и на регионално ниво. 

  Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Подкрепа за организации на МСП, национално представителни 

работодателски организации, браншови организации и др.; 

 Подкрепа за мероприятия, конференции, семинари, бизнес срещи между 

предприемачи и инвеститори и други инициативи за насърчаване на 

предприемачеството и бизнес комуникациите на регионално и местно ниво; 

 Подкрепа за активни сдружения за насърчаване на МСП като кооперации, 

производствени обединения, семейни и занаятчийски сдружения и предприятия и други 

в националните и регионалните приоритетни сектори. 

 

7. Провеждане на конкурс Европейски награди за насърчаване на 

предприемачеството.  

 Конкурсът Европейски награди за насърчаване на предприемачеството е 

инициатива, която цели да отличи най-успешните практики (политики и проекти) по 

приоритетите на Small Business Act, в подкрепа на малкия и среден бизнес. Чрез 

конкурса се обменят добри практики в тази област между държавите-членки на ЕС и се 

повишава вниманието относно значимостта на предприемачеството. 

 Организацията на националния етап на конкурса се провежда ежегодно. През 

първото шестмесечие на 2022 г. е публикувана актуална информация и е открита 

процедурата за кандидатстване. Изпратени са писма до идентифицирани потенциални 

участници. Направена е оценка на получени кандидатури, номиниран е  национален 

победител. 

 Националният победител – „Академия за местни предприемачи”, инициатива на 

Център за предприемачество и обучения „Ринкър” към Фондация BCause продължава 

участито си в европейският етап на конкурса Европейски награди за насърчаване на 

предприемачеството. 

  

8. Изготвяне на Годишен доклад за състоянието на МСП. 

 Изготвянето на Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП, е в 

изпълнение на чл. 5, ал. 2, т. 3 от Закона за малките и средните предприятия. Целта на 

доклада е да изследва и опише състоянието на малките и средните предприятия (МСП) 

в България, съгласно Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 г. и 

да спомогне за формирането на адекватна и прозрачна политика за тяхното развитие.  
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 През 2022 г. е предвидено да се изготви Годишен доклад за състоянието на МСП. 

За целта през второто полугодие на 2022 г. ще се предприемат стъпки за обявяване на 

процедура по ЗОП за избор на изпълнител. 

 

9. Преглед и актуализация на информацията за законодателните и 

административни режими приложими за МСП и поддържане на дигиталния 

инструмент за МСП. 

В изпълнение на проект, финансиран от Службата за подкрепа на структурните 

реформи, е разработен дигитален инструмент за МСП. Същият е публикуван на 

страницата на МИИ. Във връзка с необходимостта от ежегодно актуализиране на 

информацията в наръчника, през 2021 г. бе сключен „Договор за преглед и 

актуализация на законодателни и административни режими, описани в Бизнес 

наръчника за МСП”. Договорът е изпълнен и процедурите по съответните 

административни режими, идентифицирани в дигиталния инструмент за МСП, са 

актуализирани и публикувани на интернет страницата на Министерството на 

икономиката и индустрията. Допълнителни дейности, свързани с последващата 

актуализация на информацията, касаеща законодателните и административни режими, 

ще се предприемат при необходимост през второто полугодие на 2022 г. 

 

10. Уеб-базирана платформа за бизнес наръчник на МСП. 

Основната цел при изготвянето на дигиталния наръчник е той да допринесе за 

намаляването на административната тежест върху МСП. В създадена нарочна уеб 

базирана система ще се помогне на МСП по-добре да разбират и да спазват 

приложимата законова рамка, както и ще съкрати времето за подаване на 

необходимите формуляри от бизнеса към институциите.   

Целта на уеб базираната платформа е да надгради МСП наръчника като даде 

функционална възможност за директно получаване и подаване на информация.  

Предвид извършените дейности по преглед и актуализация на 

административните режими, идентифицирани в дигиталния инструмент за МСП, 

разширяване на обхвата и надграждане на функционалностите на бизнес наръчника за 

МСП, са предвидени да се извършат през 2022/2023 г.  

 

11. Създаване на уеб-достъпна електронна версия на Регистър за 

дуалното обучение. 

Министерството на икономиката и индустрията има ангажимент да поддържа 

публичен електронен регистър на фирмите, които отговарят на изискванията за дуално 

обучение, съгласно Наредба № 04 за условията и реда за създаване и поддържане на 

информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за 

участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на 

обучение), приета през 2019 г. 

Включването на работодател в информационната база данни е доброволно и не 

изисква заплащане на държавна такса. Фирма може и доброволно да се откаже от 

обучението на ученици чрез работа. Фирмите ще посочват с кои професионални 

гимназии си партнират, по кои професии и специалности могат да обучават ученици, 

както и какъв брой ученици могат да обучат чрез работа. 

Министерство на икономиката и индустрията се ангажира това да се осъществява 

чрез публична административна услуга, която да се предоставя безплатно за 

предприятията от Министерство на икономиката и индустрията/Изпълнителната агенция 

за малки и средни предприятия. Предложението включва това да бъде информационна 

база данни с предприятия, допустими за провеждане на дуално обучение. Тази база 

данни следва да се актуализира през определен период от време (6 месеца). 

Създаването и поддържането на информационна база данни с предприятията е 

регламентирана в последните изменения и допълнения в Закона за професионалното 

образование и обучение. 

  През отчетния период се поддържа създадената електронна версия на Регистър 

за дуалното обучение (https://www.mi.government.bg/bg/themes/informacionna-baza-

danni-na-rabotodatelite-koito-otgovaryat-na-iziskvaniyata-za-uchastie-v-partnyorstv-2114-

500.html) на интернет страницата на МИИ. Тя включва данни за: броя обучаеми, които 

работодателите желаят и имат готовност да включат в дуална система на обучение, 

https://www.mi.government.bg/bg/themes/informacionna-baza-danni-na-rabotodatelite-koito-otgovaryat-na-iziskvaniyata-za-uchastie-v-partnyorstv-2114-500.html
https://www.mi.government.bg/bg/themes/informacionna-baza-danni-na-rabotodatelite-koito-otgovaryat-na-iziskvaniyata-za-uchastie-v-partnyorstv-2114-500.html
https://www.mi.government.bg/bg/themes/informacionna-baza-danni-na-rabotodatelite-koito-otgovaryat-na-iziskvaniyata-za-uchastie-v-partnyorstv-2114-500.html
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брой на обучаемите, навършили 16-годишна възраст, които работодателите са 

включили в обучение чрез работа, общо работодатели в ИБД, като информацията до 

момента е следната: 

 Брой обучаеми, които работодателите желаят и имат готовност да включат в 

дуална система на обучение – 649 ученици, 69 младежи до 29-годишна възраст и 32 

възрастни над 29-годишна възраст. 

 Брой на обучаемите, навършили 16-годишна възраст, които работодателите са 

включили в обучение чрез работа – 429 ученици и 3-ма младежи до 29-годишна 

възраст. 

 Общо работодатели в ИБД – 85 предприятия, от които 15 микропредприятия, 

24 малки, 23 средни предприятия (62 МСП) и 23 големи предприятия. 

 Професионалните гимназии-партньори в обучението чрез работа на 

регистриралите се работодатели са 44 професионални гимназии и 2 центъра за 

професионално обучение. 

 

 За последното шестмесечие данните са следните: 

 Брой обучаеми, които работодателите желаят и имат готовност да включат в 

дуална система на обучение – 93 ученици. 

 Брой на обучаемите, навършили 16-годишна възраст, които работодателите са 

включили в обучение чрез работа – 9 ученици. 

 Общо работодатели в ИБД – 6 предприятия, от които 2 микропредприятия, 1 

малко, 1 средно предприятия (4 МСП) и 2 големи предприятия. 

 Професионалните гимназии-партньори в обучението чрез работа на 

регистриралите се работодатели са 2 професионални гимназии  

 Разпределението на работодателите по градове откроява силното приложение 

на дуалното обучение в градовете: Силистра, София и Козлодуй. 

 Професиите, в които работодателите усещат най-голям недостиг на кадри и 

имат готовност да провеждат обучение чрез работа са: машинен техник, машинен 

оператор, електротехник и ресторантьор. 

 

12.  Участие към комитети и работни групи към ОИСР. 

Във връзка с членството на България към ОИСР, дирекция „Икономическа 

политика” ще вземе участие съгласно компетентността си в следните структури: 

12.1.  Комитет по индустрия, иновации и предприемачество (Committee on Industry, 

Innovation and Entrepreneurship) – участие като „участник” (participant). 

12.2.  Работна група по малки и средни предприятия (Working Party on SMEs and 

Entrepreneurship) - участие като „участник” (participant) 

Във връзка с членството на България към ОИСР, през отчетния период, дирекция 

„Икономическа политика” не е взела участие, съгласно компетентността си, в заседанията 

на комитети и работни групи към ОИСР. 

 

13. Разработване на мерки за стимулиране на създаването и/или 

функционирането, и/или развитието на индустриални паркове 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Проучване, анализ за разработване на мерки за стимулиране на създаването 

и/или функционирането, и/или развитието на индустриални паркове. Към отчетния 

период е сформирана работна група, разработен е анализ и е изготвен списък с 

приоритетни индустриални паркове. Провежда се съгласувателна процедура между 

водещите ведомства – МИИ и МРРБ, и предстои внасяне за разглеждане на проект на 

Решение на Министерския съвет. 

  Допълването с 13-та точка е в следствие от приемане на ПМС № 20 на МС от 

25.02.2022 г. за приемане на устройствени правилници на Министерството на 

икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа, където 

дейността е включена във функциите на МИИ. 

  

В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. 

проектите по програмата 
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Г) Отчет на показателите за изпълнение на бюджетната програма 

(количествени, качествени, времеви) (Приложение № 6) 

 
Приложение № 6 

2000.01.02 Бюджетна програма „Насърчаване на малките и 

средните предприятия и индустрията” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет I-во 

полугодие 

на 2022 г. 

1. Изграждане и поддържане на електронен регистър на 

индустриалните паркове за осигуряване дейността по издаване, 

вписване и заличаване на индустриалните паркове (чл. 21, ал. 1 

от Закона за индустриалните паркове) 

 

 

 Създаден 

регистър 

 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

2. Стратегия за участието на България в Четвъртата 

индустриална революция (Стратегия Индустрия 4.0) 

 

 

Разработена 

стратегия 
1 - 

3. Разработване на Индустриална стратегия на България и 

Програма за изпълнение 
Разработена 

стратегия 
1 - 

4. Организиране на информационни кампании, семинари и 

издаване на материали в подкрепа навлизането и развитието на 

кръговата икономика 
Брой 

кампании 

 

 

3 

 

 

 

 

- 

 

 

5. Допълващо обучение по предприемачество на ученици и/или 

студенти. 

 

Брой обучени 

ученици/ 

студенти 

До 50 - 

6.Подкрепа за насърчаването и развитието на 

предприемачеството. Брой конкурси 1 

 

- 

 

7. Провеждане на националния кръг от Европейските награди 

за насърчаване на предприемачеството и изпращане на 

българския представител на европейския финал. 

Проведен 

конкурси 
1 1 

8. Изготвяне на Годишен доклад за състоянието на МСП в 

България. Брой доклади 1 - 

9. Преглед и актуализация на информация за законодателните и 

административни режими, приложими за МСП и поддържане на 

дигиталния инструмент за МСП 

Брой 

актуализации 
- - 

10. Създаване на уеб-базирана платформа за бизнес наръчник на 

МСП и актуализация” 
Разработена 

платформа 
- - 

11. Създаване на уеб-достъпна електронна версия на Регистър 

за дуалното обучение и актуализация 

Разработена 

Електронна 

версия 

1 1 

 

12. Участия в Комитети и Работни групи към ОИСР Брой участия 4 - 

13. Разработване на мерки за стимулиране на създаването и/или 

функционирането, и/или развитието на индустриални паркове 

Брой анализ и 

брой списък с 

приоритетни 

индустриални 

паркове 

- 2 

 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

През първото шестмесечие на 2022 г., показателите за изпълнение на 

заложените в програмата цели са повлияни от последствията от разделянето на МИИ и 

МИР и военните действия в Украйна, поради което в голяма степен те не са 
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реализирани. Целевите стойности по показателите за изпълнение са планирани на 

годишна база, което предполага, че в съответствие с утвърдения график може да се 

счита, че целевите стойности ще бъдат напълно постигнати в края на отчетния период. 

 

 Източници на информация за данните по показатели за изпълнение 

Изпълнението и отчитането се базира на информация от участниците в 

програмата, придобита в хода на нейното осъществяване. 

 

 

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности 

 Към момента са изпълнени 3 от планираните/заявените целеви стойности. 

Останалите целеви стойности са предвидени за изпълнение през второ полугодие. 

 

 

 

Е) Отчет на разходите по бюджетната програма с разпределение по 

ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7) 

 

Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и 

администрирани разходи 

 
    

№ 

2000.01.02 Бюджетна програма „Насърчаване 

на малките и средните предприятия и 

индустрията“ 

(в лева) 

Закон 
Уточнен 

план 

Отчет  I-во 

полугодие на 

2022 г. 

І. Общо ведомствени разходи: 1 141 200 1 141 200 258 866 

     Персонал 608 900 608 900 258 596 

     Издръжка 532 300 532 300 270 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 141 200 1 141 200 258 866 

     Персонал 608 900 608 900 258 596 

     Издръжка 532 300 532 300 270 

     Капиталови разходи       

2 

Ведомствени разходи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС  0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 

бюджета  0 61 159 61 159 

  1. Разходи по обслужване на заем   61 159 61 159 

          

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 

други бюджети и сметки за средства от ЕС 0 0 0 
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  Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ): 0 61 159 61 159 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ): 1 141 200 1 202 359 320 025 

          

  Общо разходи (І+ІІ+ІІІ): 1 141 200 1 202 359 320 025 

          

  Численост на щатния персонал 23 23 14 

  Численост на извънщатния персонал       

     * Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и 

източника на финансиране 

 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнение на програмата 

Директорът на Дирекция „Икономическа политика” в Министерство на икономиката 

и индустрията. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.03 

„ЗАКРИЛА НА ОБЕКТИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ”  

 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

 

Целите на програмата са както следва: 

1. Навременно и качествено предоставяне на правна закрила на обектите на 

индустриална собственост, разглеждане на спорове и подобряване на ефективността на 

административно - наказателната защита за търговските марки и промишлените 

дизайни.  

 Изпълнението на тази цел от програмата се спазва стриктно, което е видно от 

показателите, съдържащи се в отчета за изпълнение.  

2. Предоставяне на информационни услуги и повишаване осведомеността на 

обществеността за системата за закрила на индустриалната собственост с цел 

насърчаване на иновационните процеси в страната. 

 С цел подобряване на осведомеността на обществеността за състояли се и 

планирани събития в областта на индустриалната собственост, ведомството регулярно 

публикува информация за това на своя уебсайт и в социалните мрежи.  

  

Б) Продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи), предоставяни по 

програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за 

тяхното предоставяне  

 

1. Разработване и изпълнение на политика в областта на индустриалната 

собственост.  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Участие в разработването и изпълнението на политики, съгласно 

законоустановените функции на Патентното ведомство на Република България по 

членството на България в ЕС и в международни организации по индустриална 

собственост.  

 Патентно ведомство на Република България изпълнява дейностите си, свързани с 

членството на България в Европейския съюз и в международни организации по 

индустриална собственост, в условията на строга финансова дисциплина, като участва 

активно в заседанията на техните работни органи.  

1.2. Актуализиране и привеждане в съответствие с международните изисквания 

на националните закони и допълнителните нормативни актове, регулиращи обектите на 

индустриалната собственост. 

През отчетния период беше изготвен Проект на Решение на Министерския съвет 

за одобряване на текста и присъединяване на Република България към Обща позиция 

относно тълкуването на чл. 3 от Протокола за предварително изпълнение към 

Споразумението относно Единния патентен съд, същото беше съгласувано на 

междуведомствено обсъждане и прието с Решение на Министерски съвет № 170 от 

24.03.2022 г. 

 През периода беше изготвен и проект на решение за одобряване на проект на 

Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Протокола за 

предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд. С 

Решение на Министерския съвет № 345 от 30.05.2022 г. проекта беше одобрен. 

 За периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г. се изготви проект на Постановление на 

Министерския съвет за отмяна на нормативни актове на Министерския съвет. Проектът 

на постановление предвиждаше отмяна на Постановление № 161 на Министерски съвет 

от 4 август 2017 г. за приемане на Наредба за представителите по индустриална 

собственост и отмяна на Наредбата за представителите по индустриална собственост 

(Обн., ДВ, бр. 64 от 2017 г.). С Постановление № 102 от 30 май 2022 г. Министерски 

съвет отмени Постановление № 161 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на 

Наредба за представителите по индустриална собственост. Със същото постановление 

беше отменена и Наредбата за представителите по индустриална собственост. 

1.3. Изготвяне на проекти на нови нормативни актове и актове за изменение в 

областта на закрилата на индустриалната собственост. 
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През отчетния период с Постановление на Министерски съвет № 23 от 2 март 

2022 г., бе обнародвана в ДВ., бр. 19 от 08.03.2022 г. Наредба за разглеждане на 

спорове по Закона за марките и географските означения, предвидена в Закона за 

марките и географските означения (ЗМГО). През същия период с Постановление на 

Министерски съвет № 50 от 07 април 2022 г. беше приета Наредба за оформяне, 

подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения, 

обнародвана в ДВ., бр. 29 от 12 април 2022 г. 

Също така през месец март в ДВ., бр. 22 от 18.03.2022 г. беше обнародвана и 

Инструкция № 1 от 9 март 2022 г. за водене, поддържане и предоставяне на достъп до 

държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост. 

1.4. Поддържане на активно сътрудничество с други страни в областта на 

индустриалната собственост. 

За отчетния период сътрудничеството се осъществява основно онлайн, чрез 

видеоконферентни връзки, като през второто тримесечие се възобновиха и 

присъствените срещи на работни групи, семинари и други събития. 

1.5. Участие в съвместно финансирани международни проекти в областта на 

индустриалната собственост.  

 1.5.1. През отчетното шестмесечие на 2022 г. съвместната дейност между 

Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за 

интелектуална собственост (СЕСИС) продължи в посока развиване на дейностите по 

Договора за сътрудничество за 2022 г. и по Европейските проекти за сътрудничество. В 

договора са предвидени 8 проекта. 

Проектите, в които участва Патентно ведомство на Република България, са 

следните: 

 ECP 2 „Подобрение и надграждане на инструментите от EUIPN”. 

Патентно ведомство на Република България продължава активното си участие в 

три проекта от тази група: 

– Проект „Основни подобрения на Фронт офис”. Проектът включва разработване 

на подобрения на вече пуснатите в експлоатация електронни услуги. Патентно 

ведомство на Република България взе участие в Работната група „Основни подобрения 

на Фронт офиса”, която се проведе през м. февруари 2022 г., на която беше представен 

прототип на фронт офис 3.0. 

– Проект за подобряване на инструмента за сходство. Патентното ведомство  

участва с представител в работна група.  

– Патентно ведомство на Република България участва със свой представител и в 

Работната група на проекта „Основни подобрения на TMView/DesignView” в рамките на  

която продължи разработване и  предлага на потребителите улеснения при търсенията 

в базите данни за марки и дизайни, работната среща се проведе през март 2022 г. 

  ECP 3 - Нови инструменти „Decision desktop”. Проектът има за цел да бъде 

изработен инструмент, който автоматично да генерира шаблони за решенията и 

уведомленията по последователен начин. 

 Патентно ведомство на Република България участва с представител в Работната 

група и е пилотен офис и създаде концепцията за успешното реализиране на проекта, 

която продължава своята работа и към момента.  

 За отчетния период инструментът не е пуснат в реална среда. 

  ECP 3 - IP User Repository. Проектът има за цел да се идентифицират и 

анализират дублирани потребителски регистри/записи в информационната система, за 

да дефинира по-нататъшни стъпки за предотвратяване за почистване на 

съществуващата база данни. Сформирана е работна група, която работи активно по 

проекта. В момента е реализирана втората фаза от проекта, който стартира през 2021 

г. 

  ECP 3 - Integrated Multiple Assessment Solution. Основната цел на проекта е да 

се направи връзка между базите данни на общите инструменти (TMview/DSview) с 

множество речници на разположение. През първото шестмесечие е в процес тестово 

внедряване на инструмента от страна на Патентното Ведомство след направен 

технически и юридически анализ. Имплементацията ще зависи от СЕСИС.   

 ECP 5 Support to Management Systems for IP Offices. Проектът има за цел 

оказване на подкрепа при сертифициране на националните ведомства за системата за 

управление на сигурност на информацията съгласно стандарт ISO 27001 за ведомствата 
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за интелектуална собственост. Посочени са двама експерти, като през отчетния период 

обучение не е провеждано. 

  ECP 5 „Промоционални дейности”. Подпроектът е насочен към подкрепа на 

ведомствата за разпространение на информация и популяризиране на дейностите и 

инструментите, създадени в рамките на сътрудничеството със СЕСИС. Патентно 

ведомство на Република България провежда активна дейност в посока популяризиране 

на Европейската мрежа за марки и дизайни и като цяло закрилата на обектите на 

интелектуалната собственост сред различни обществени целеви групи у нас. През 

отчетния период се работи активно по изпълнение на всички заложени дейности и цели 

по проекта.  

 В социалните мрежи активно се изпълниха дейностите, заложени в „Кампания в 

социалните мрежи”. Кампанията включва създаването и публикуването на текстове, 

промотиращи събития, проекти, дейности, проучвания, анкети и т.н. чрез социалните 

мрежи и официалния сайт на Патентното ведомство с цел предоставяне на актуална 

информация и прозрачност. 

 Патентно ведомство на Република България отбеляза на 26 април 2022 г. 

Световния ден на интелектуалната собственост с провеждане на Конференция на тема 

„Интелектуалната собственост в Роботиката и Изкуствения интелект”. 

 На 12 май 2022 г. се проведе семинар на тема „Основи на индустриалната 

собственост”, организиран съвместно от Патентно ведомство на Република България и 

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Целта на 

обучението бе да повиши информираността, чрез осигуряване на теоретични и 

практически знания по индустриална собственост за представители на академичната 

общност - студенти, млади учени, центрове за компетентности, центрове за върховни 

постижения и други заинтересовани страни. 

 ECP6 Supporting SMEs. Проектът има за цел да допринесе за успеха на 

Програмата на СЕСИС в подкрепа на европейските малки и средни предприятия (МСП), 

част от Стратегическия план 2025 на СЕСИС. Концепцията на плана има за цел 

системата на ИС да функционира в полза на МСП, в съответствие с политиката на 

Европейската комисия за промишлена стратегия. През отчетния период Патентно 

ведомство на Република България провежда активна дейност в посока популяризиране 

на правата за закрилата на обектите на интелектуалната собственост сред МСП, 

новоучредени компании, самоосигуряващи се лица и др. В тази връзка на сайта си и в 

профила си в социалните мрежи Патентно ведомство публикува редица новини и 

прессъобщения, свързани с действието на МСП Фонд. 

 Услугата за предварителна диагностика се извършва от експерти на Ведомството. 

През отчетния период са изготвени и предоставени на МСП няколко доклада, 

съдържащи анализи и предварителна диагностика. 

  ECP 7 Implementation of Directive. Патентно ведомство на Република България 

участва активно в подпроект e-Learning Portal. В рамките на проекта са проведени на 

уебинари, във връзка с новите видове марки.  

  ECP 8 Европейска мрежа от Автентичности (ECP5 European Network of 

Authenticities). Това е един от най-новите подпроекти, от проект ECP 8, който се 

реализира в изпълнение на Договор за сътрудничество между Патентното ведомство на 

Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и е 

от голямо значение и важност за СЕСИС. Подпроектът има за цел определяне на 

необходимите активни действия, които държавите-членки трябва да предприемат срещу 

разпространението на фалшивите стоки. Патентно ведомство на Република България 

участва като пилотен офис при реализирането на този проект. Сформиран е екип, който 

да реализира изпълнението му. Времето, предвидено за този проект, е четири години, 

от януари 2019 г. до декември 2022 г. Проектът е разделен на две фази. Общите 

дългосрочни ползи са: 

• Повишена информираност сред ключовите целеви групи за стойността на 

интелектуалната собственост; 

• Намаляване на дела на действителните фалшифицирани продукти и стоки. 

На официална церемония на 4 април 2022 г. в гр. Солун, Патентно ведомство на 

Република България бе отличено за активното си участие в проекта „Европейска мрежа 

на автентичностите” и успешното сертифициране на София и Пловдив като част от 

мрежата. 
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Патентно ведомство на Република България се стреми чрез успешното 

реализиране на проекта да повиши осведомеността сред местните институции, бизнеса, 

образованието и младите хора както за стойността на интелектуалната собственост и 

нейното правоприлагане, така и за вредните икономически ефекти от 

фалшифицирането на стоки и продукти. 

Проектът продължава през 2022 г. и 2023 г., като ще бъдат включени още два 

български града, а именно Варна и Търговище. Предприети са действия за сключване 

на Меморандум за разбирателство. 

  ECP 8 Поддръжка на хармонизираните база данни и инструменти (ECP 8  

Maintenance CS/P). През отчетния период Ведомството продължи участието си в  

поддръжката на базите данни, съдържащи информация за марките на ЕС, които са 

претендирали предходност от по-рано регистрирани по национален ред марки. 

Експерти от Ведомството поддържат базите данни TMClass и DesignClass, 

съдържащи одобрените от всички национални ведомства наименования на стоки и 

услуги при заявяването на марки и наименования на продукти за целите на 

заявяването на дизайни. Всеки месец се теглят отчети от системата на EUIPO във 

връзка с този инструмент и поддържането на базите данни. 

 Проектите, реализирани по сътрудничеството със СЕСИС спомагат Патентно 

ведомство на Република България да развива, подобрява и надгражда 

информационната инфраструктура, спомагат за увеличаване информираността на 

потребителите на услугите и обществеността като цяло, както и обучаване и 

повишаване информираността на служителите на ведомството за новостите във връзка  

с европейската марка и дизайна на Общността. 

1.5.2. Двустранно сътрудничество между Европейското патентно ведомство 

(ЕПВ) и Патентното ведомство на Република България.   

През отчетния период продължи съвместната дейност между Патентно ведомство 

на Република България и ЕПВ в изпълнението на Стратегически план 2023 и на приетия 

Годишен работен план за 2022 г., включващ предвидените основни инициативи и 

дейности за годината.   

През м. февруари 2022 г. беше подписано ново споразумение за сътрудничество 

между Европейското патентно ведомство и Патентното ведомство. Предвидените 

дейности обхващат съвместна работа за периода до края на 2023 г. Планирани за 

изпълнение в рамките на двустранното споразумение са множество съвместни 

инициативи, обхващащи участия и провеждане на събития за разпространяване на 

знанието за патентната система на европейско и национално ниво, залегнали са 

множество съвместни дейности за ИТ проекти, покриващи „Качество на данните“, 

„Фронт офис“, „Инструмент за търсене“, „Кооперативна патентна класификация“ и 

Портал за общ достъп за обмен на данни, достъп до информация и инструменти от общ 

интерес. Дейностите, по които ще си сътрудничат страните по него са изцяло насочени 

към подобряване на удовлетвореността на потребителите на патентната система, 

ускоряване и подобряване на качеството на услугите предоставяни от Патентното 

ведомство, в това число дигитализация на процесите с цел навременна и качествена 

информираност на заинтересованите страни и заявителите/притежателите на патентни 

права. 

 През м. февруари 2022 г. Патентно ведомство взе участие в учредителните 

заседанията на Бюджетен и Консултативен комитет за Единния патентен съд.  

 За отчетния период експерти от Патентното ведомство взеха активно участие 

в специализирани обучения и събития за споделяне на добри практики и опит, 

организирани и предоставяни от ЕПВ по теми от значение за патентната система на 

европейско и национално ниво. 

 Представители на Патентното ведомство взеха участие в 9-тата Годишна 

среща за CPC класификация, проведена през март 2022 г. съвместно от ЕПВ и Службата 

за патенти и търговски марки на САЩ. 

 През м. март 2022 г. се състоя във виртуална среда 170-то заседание на 

Административния съвет на ЕПВ. Българската делегация взе активно участие. 

 Делегации на Патентното ведомство взеха участие на редовните заседания на 

Комитета по патентно право към Европейската патентна организация, проведени във 

виртуална среда през м. февруари и м. май 2022 г. 



57 

 

 През м. май 2022 г. делегация на Патентното ведомство участва в заседанието 

на Комитета по бюджет и финанси на ЕПО, проведено във виртуална среда. 

 През м. май 2022 г. делегация на Патентното ведомство участва в заседанието 

на Комитета за техническа и оперативна помощ на ЕПО, проведено във виртуална 

среда. 

 През м. юни 2022 г. се състоя в хибриден формат 171-то заседание на 

Административния съвет на ЕПВ. Българската делегация взе участие на място в 

Мюнхен, Германия. На заседанието участваха всички 38 страни членки на ЕПК, като 

само една делегация участва при отдалечен достъп. След заседанието на 

Административният съвет беше проведено и 27-то заседание на Специалния съвет по 

въпросите на единното действие на европейските патенти, което се очаква да стартира 

в края на настоящата или началото на 2023 г. 

 Във връзка с проекта PATLIB2.0 Ведомството активно участва в регулярните 

срещи за обмяна на опит и предоставяните обучения от патентноинформационната 

мрежа с цел актуализиране и надграждане на знанията. За отчетния период служител 

на Патентното ведомство премина въвеждащо обучение за патентноинформационни 

центрове. В качеството си на координатор Ведомството оказва регулярна помощ на 

центровете от мрежата, съдействие за попълване на отчети и други статистически 

данни, необходими за участието в проекта. 

1.5.3. Двустранно сътрудничество между Световната организация за 

интелектуална собственост (СОИС) и Патентно ведомство на Република България. 

 През 2022 г. продължава активното сътрудничеството със Световната 

организация по интелектуална собственост (СОИС). 

 В периода януари – юни 2022 г. представители на Патентното ведомство взеха 

активно участие в заседания на Междуправителствената комисия по интелектуална 

собственост и генетични ресурси, традиционни знания и фолклор, Експертната комисия 

на Съюза на Локарно, IPC Union - Експертна комисия, Комитетът на експертите на 

Ницския съюз, Постоянната комисия по Закона за търговските марки, промишлените 

дизайни и географските означения и Работната група за развитие на Лисабонската 

система. 

 Беше взето участие и в среща за представяне на Световния доклад за 

интелектуална собственост за 2022 г. 

 Стартирано бе и активно сътрудничество между двете организации с цел 

участието на България в Програма на СОИС за обучение, наставничество и matchmaking 

относно интелектуална собственост за жени предприемачи от коренното население и 

местните общности за укрепване на капацитета на местните общности и жените 

предприемачи от местната общност да използват стратегически и ефективно 

инструментите за интелектуална собственост в подкрепа на своите предприемачески 

дейности. 

 През отчетния период Патентно ведомство изрази желание за присъединяване 

към Договора за патентно право (PLT), който хармонизира формалните изисквания, 

определени от националните и регионалните патентни служби, и рационализира 

процедурите за получаване и поддържане на патент. За целта процедурата стартира с 

официално искане за правно съдействие от страна на СОИС с оглед хармонизиране на 

националното законодателство. 

 Във връзка с приетият от страните членки на СОИС и на Договора за патентно 

коопериране ST.26 по отношение на листингите на секвенциите към патентните 

документи от областта на биотехнологичните изобретения Патентното ведомство 

успешно завърши през отчетния период всички дейности по техническа адаптация на 

специализираните системи и портала за електронни услуги във връзка с влизането му в 

сила от 1 юли 2022 г. 

 През периода също така се проведоха технически срещи между представители на 

Патентно ведомство и СОИС, с цел инсталация и обучение за работа с WIPO OCR tool, 

който ще подпомогне дигитализацията и ще позволи форматиране на данните от 

защитните документи за изобретения. 

 Експерт от Ведомството беше лектор на Регионален семинар за търговските 

тайни за централна Европа и балтийските държави, организиран от СОИС. 

 Участие от представител на ведомството беше взето и на Симпозиума, 

организиран от СОИС, на тема „Търговски тайни и иновации“. 
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 Патентното ведомство участва и в съвместни срещи във връзка с подготовка на 

кампанията за отпразнуване на Световния ден на интелектуалната собственост – 26 

април, който тази година е под наслов – „ИС и младежта”. 

 

2. Предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

2.1. Приемане и обработка на заявките за: 

 издаване на патенти за изобретения – 85 бр. и регистрации на полезен модел 

- 116 бр. или общо 201 бр.; 

 сертификати за допълнителна закрила – 25 бр.; 

 сертификати за сортове растения и за породи животни – 27 бр.; 

 искания за временна закрила на заявки за европейски патенти на територията 

на страната и правна закрила на европейски патенти – 777 бр.; 

 марки – 1 830 бр.;  

 географски означения – няма подадени заявки; 

 извършване на проучване и експертиза на заявки за полезни модели – 3 бр. 

 промишлен дизайн по национален ред – 45 бр. 

          2.2. Разглеждане на искания за признаване на действието на: 

 международни регистрации на марки по реда на Мадридската спогодба и 

Протокола към нея, посочващи територията на Република България – 581 бр.; 

 регистрация на дизайн по реда на Хагската спогодба за територията на 

България – 12 бр. 

          2.3. Приемане на заявки за: 

 регистрация на дизайн по реда на Хагската спогодба – 1 бр.;  

 регистрация на национални марки по реда на Мадридската спогодба и 

Протокола – 116 бр. и 4 бр. заявки за териториално разширение;  

 заявки за европейски патент – 3 бр.; 

 заявки по Договора за патентно коопериране – 12 бр. 

2.4. Вземане на решения за предоставяне на закрила или решения за отказване 

предоставянето на закрила за: 

 патенти за изобретения, сертификати за допълнителна закрила и регистрации 

на полезен модел – 238 бр.;  

 искания за временна закрила на заявки за европейски патенти на територията 

на страната и правна закрила на европейски патенти – 775 бр.;  

 сортове растения или за породи животни – 19 бр.;  

 марки  - 1 549 бр. по национален ред и 612 бр. по международен; 

 географски означения – 2 бр.; 

 промишлени дизайни – 70 бр.  

2.5. Издаване на: 

 патенти за изобретения – 40 бр. и свидетелства за регистрации на полезни 

модели – 109 бр.; 

 сертификати за допълнителна закрила – 37 бр.;  

 сертификати за сортове растения и за породи животни – общо 14 бр.; 

 свидетелства за промишлени дизайни – 47 бр.;  

 свидетелства за марки – 680 бр. 

 свидетелства за вписване на ползвател на географско означение – 0 бр. 

 2.6. Разглеждане на спорове по: 

 жалби срещу решения на експертизата по заявки за патенти, за регистрация 

на полезни модели, марки и промишлени дизайни и срещу решения на съставите по 

опозиции – 48 бр.  

 искания за обявяване на недействителност на патенти, за отменяне и 

заличаване на регистрацията на марки, полезни модели и промишлени дизайни – 37 бр. 

   2.7. Постановени решения по: 

 жалби срещу решения на експертизата по заявки за патенти, за регистрация 

на полезни модели, марки и промишлени дизайни и по опозиции – 43 бр.  

 искания за обявяване на недействителност на патенти, за отменяне и 

заличаване на регистрацията на марки, полезни модели и промишлени дизайни – 43 бр. 
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2.8. Процесуално представителство по защита на издадените административни 

актове – 349 дела пред районни съдилища, Административен съд – София град и 

Върховния административен съд.  

Услугите, свързани с предоставяне на правна закрила на обектите на 

индустриална собственост, са коментирани в раздела за отчет на целевите стойности по 

показатели за изпълнение. 

 

3. Информационно обезпечаване на обществеността и популяризиране на 

правната закрила на индустриалната собственост, и насърчаване на 

иновативността 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

3.1. Поддържане на регистри и информационни системи за обектите на 

индустриалната собственост.  

Ведомството поддържа и актуализира Държавни регистри за всички обекти на 

закрила, като вписванията в тях се публикуват ежемесечно и в Официалния бюлетин на 

ведомството, когато това е приложимо.  

За осигуряване на актуално правно състояние на регистрите за патенти, полезни 

модели, сертификати за допълнителна закрила, сортове растения и породи животни са 

издадени 55 бр. удостоверения за заплатени такси за поддържане действието на 

национални патенти, полезни модели и сортове растения и породи животни, 75 бр. 

уведомления за продължаване действието на регистрирани полезни модели, 47 бр. 

удостоверения за подновяване на регистрацията на промишлени дизайни и 2 781 бр. 

удостоверения за заплатени такси за поддържане действието на европейски патенти с 

действие на територията на Република България.  

През отчетния период в Държавния регистър на патентите, европейските патенти 

с действие на територията на Република България, полезните модели, промишлените 

дизайни и сертификатите за допълнителна закрила са вписани общо 262 бр. промени 

на правния статус (промяна на име или адрес, прехвърляне на права, лицензионни 

договори, особени залози, запори), на национални и европейски патенти с действие на 

територията на Република България, полезните модели, промишлените дизайни и 

сертификатите за допълнителна закрила. 

В Държавния регистър на марките са вписани 5 577 бр. промени на правния статус 

като: подновяване, промяна на име или адрес, прехвърляне правото, лицензионни 

договори, особени залози, запори, промени по регистрирани марки по искане на 

притежателя. 

Поддържана е актуалността на регистрите и базите данни за представителите по 

индустриална собственост – вписани са нови представители, извършени са заличавания, 

вписани са промени в името/адреса на упражняване на дейността, които са 

публикувани на официалния уебсайт на Патентното ведомство. 

3.2. Извършване на публикации и издаване на ежемесечен официален бюлетин, 

достъпен на Портала за електронни услуги, международен обмен на бюлетини, 

патентни документи и на данни за заявени и защитени обекти на индустриалната 

собственост. 

За отчетния период са издадени 12 редовни електронни броя на Официалния 

бюлетин в шест отделни рубрики. 

От месец април 2021 г. електронният официален бюлетин е достъпен на Портала 

за електронни услуги и предоставя удобен за потребителите интерфейс за 

визуализиране в структуриран вид на публикациите. 

Изработени и изпратени към ЕПВ 2 бр. тримесечен отчет за таксите за 

поддържане действието на валидизирани европейски патенти. Патентите са 6 675 бр. и 

сумата, която е преведена на Европейското патентно ведомство възлиза общо на 

2 228 485 лв. 

Въпреки епидемична обстановка Патентното ведомство поддържаше актуална 

информацията на сайта си. 

Разделът „Новини” на интернет страницата предлага ежедневно актуализирана 

информация за дейността на Патентно ведомство на Република България – събития, 

срещи, текущи проекти и др. инициативи. Информацията, която представлява интерес 

за широката общественост, се публикува редовно и в социалните мрежи и от 

информационните агенции. Тази част от интернет страницата дава информация и за 
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международни проекти по интелектуална собственост и представя работата на 

международните организации.  

В рубриката „Новини” присъства разнообразна и актуална информация по широк 

кръг въпроси, събития, инициативи и др. от областта на индустриалната собственост в 

международен план - международни проекти и новини, свързани с работата на трите 

големи международни организации по интелектуална собственост /СОИС, СЕСИС, ЕПВ/, 

а също така и на национални ведомства по ИС от различни точки на света. Бяха качени 

общо 49 бр. информационни материали от различно естество.  

Патентното ведомство на Република България е активно също така и в 

социалните медии Фейсбук и Туитър. 

3.3. Предоставяне на информационни услуги за обектите на индустриалната 

собственост. 

 След отпадане на ограниченията през месец март 2022 г. Централна патентна 

библиотека възобнови работата си с посетители и читатели, като се запазва стабилна 

тенденцията при търсенето на информационни услуги в областта на индустриалната 

собственост, в сравнение с предходните отчетни периоди. 

 Услуги за изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, сортове 

растения и породи животни, включително за европейски патенти с действие на 

територията на Република България. 

В областта на изобретенията, полезните модели, промишлените дизайни, 

сортовете растения и породите животни, включително по отношение на европейски 

патенти с действие на територията на Република България, за отчетния период са 

предоставени общо 3 140 бр. услуги, в който се включват следните видове услуги: 

  проучване за предшестващо състояние на техниката на изобретение – 6 бр. ; 

  проучване за патентна чистота – 10 бр.; 

  проучване за новост на изобретение – 25 бр.; 

  проучване за новост и изобретателска стъпка – 8 бр.;  

  проучване за патентен аналог – 1 бр.; 

  проучване по тема в областта на изобретенията – 1 бр.; 

  проучване за новост на наименование за нов сорт или порода животно - 0 бр.; 

  проучване правен статус на патент/полезен модел/промишлен 

дизайн/сертификат за допълнителна закрила – 12 бр.; 

  проучване по име на заявител/притежател на патент/полезен 

модел/промишлен дизайн/сертификат за допълнителна закрила или номер на ОИС – 14 

бр.; 

  изготвяне на удостоверения за правен статус патент/полезен 

модел/промишлен дизайн/сертификат за допълнителна закрила – 67 бр.; 

  предоставяне достъп до Държавен регистър на патент/полезен 

модел/промишлен дизайн/сертификат за допълнителна закрила - 0 бр.; 

  изготвяне на справки за различни обществени и държавни институции в 

областта на патентите/полезните модели/промишлените дизайни/сертификатите за 

допълнителна закрила - 42 бр.;  

  проучвания за новост на дизайн – 27 бр.;  

  именни проучвания на физически и юридически лица за Комисията за 

отнемане на незаконно придобито имущество – 99 бр.;  

  проучвания за предшестващо състояние на техниката по договора за 

сътрудничество със СОИС - 0 бр.; 

  издаване на удостоверения за платени такси за поддържане действието на 

патенти, включително за европейски патенти, с действие на територията на Република 

България - 2 801 бр.; 

  приоритетни свидетелства – 27 бр.  

 В областта на марките и географските означения за отчетния период като общ 

брой са извършени 1 375 бр. услуги, в които се включват следните видове услуги: 

  проучване за наличие на идентичност и сходство с по-ранни марки – 797 бр.; 

  абонаментни проучвания с цел мониторинг на регистрирани марки – 216 бр.; 

  проучване правен статус на марка / географско означение – 20 бр.; 

  проучване по име на заявител / притежател на марка – 4 бр.; 

  изготвяне на удостоверения за правен статус – 31 бр.; 
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  предоставяне достъп до Държавен регистър на марка/ географско означение – 

0 бр.; 

  изготвяне на справки за различни обществени и държавни институции и 

физически лица в областта на марките и географските означения – 215 бр.; 

  именни проучвания на физически и юридически лица за Комисията за 

отнемане на незаконно придобито имущество – 92 бр.; 

  проучвания за наличие на по-ранни права по линия на международни 

договори – 0 бр. 

Общият брой на представените от Патентно ведомство информационни услуги са 

4 515 бр.    

3.4. Национални и вътрешноведомствени планове и програми за внедряване 

автоматизирани системи и електронни регистри. 

 През отчетния период продължава работата по допълването и поддръжката на 

внедрената в края на 2020 г. нова информационна система.  

3.5. Разработка и внедряване на информационни системи по сътрудничеството с 

Европейското патентно ведомство. 

През февруари 2022 г. беше подписано ново споразумение за сътрудничество 

между Европейското патентно ведомство и Патентното ведомство. Предвидените 

дейности обхващат съвместна работа за периода до края на 2023 г. Планирани за 

изпълнение в рамките на двустранното споразумение са множество съвместни 

инициативи, обхващащи участия и провеждане на събития за разпространяване на 

знанието за патентната система на европейско и национално ниво, залегнали са 

множество съвместни дейности за ИТ проекти, покриващи „Качество на данните”, 

„Фронт офис”, „Инструмент за търсене“, „Кооперативна патентна класификация” и 

Портал за общ достъп за обмен на данни, достъп до информация и инструменти от общ 

интерес. Дейностите, по които ще си сътрудничат страните по него, са изцяло насочени 

към подобряване на удовлетвореността на потребителите на патентната система, 

ускоряване и подобряване на качеството на услугите предоставяни от Патентното 

ведомство, в това число дигитализация на процесите с цел навременна и качествена 

информираност на заинтересованите страни и заявителите/притежателите на патентни 

права. 

Продължава дейността по проекта за подобряване качеството на данните 

„Качество при източника”. През отчетния период представител на Патентното ведомство 

участва в две заседания на Работната група към Европейското патентно ведомство, 

проведени през март и юни 2022 г. във виртуална среда. В изпълнение на 

предвидената програма беше възстановено функционирането на инструмента за OCR 

формат на издаваните от Ведомството патенти и регистрирани полезни модели. 

В рамките на отчетния период експерти, с компетентност в областта на 

патентите, участваха в специализирани обучения по патентна експертиза, 

организирани от Европейското патентно ведомство във виртуална среда. 

Продължава поддръжката и разширяването на възможностите на федеративния 

регистър за да бъде хармонизиран с последната версия. 

Продължава дейността по проекта „Европейска патентна мрежа” от плана за 

сътрудничество с Европейското патентно ведомство. 

В изпълнение на задълженията на България като страна членка на Европейската 

патентна конвенция, делегации на Патентното ведомство взеха участие на редовните 

заседания на Комитета за техническа и оперативна подкрепа към Европейската 

патентна организация и Комитета по патентно право, проведени през м. февруари, 

април, май 2022 г., където бяха обсъдени множество важни за европейската патентна 

система въпроси, в това число обхвата на техническо сътрудничество и проектите за 

сближаване на практиките в областта на патентната закрила на страните членки на 

Европейската патентна конвенция, през периода до края на 2023 година. 

Освен това, в отчетния период делегации на Патентното ведомство, ръководени 

от председател, участваха в проведените 170-то и 171-то заседание на 

Административния съвет на Европейската патентна организация през м. март и м. юни 

2022 г. През м. юни, непосредствено след 171-то заседание на Административният 

съвет, се проведе и 27-то заседание на Специалния съвет, на който делегациите на 

страните членки на Европейския съюз обсъдиха важни теми, във връзка с очакваното в 
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края на настоящата година или началото на следващата стартиране на системата за 

единно действие на европейските патенти. 

Продължават подготвителните дейности по проекта за подобряване качеството 

на данни, който по същество надгражда предходния проект „Качество при източника”. 

Продължава поддръжката и търсенето на възможности за разширяването на 

функционалностите на федеративния регистър, като постоянно се следи 

хармонизацията с последната версия. 

3.6. Разработка и внедряване на информационни системи по европейските 

проекти за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална 

собственост (СЕСИС).  

През първото полугодие на 2022 г. продължава работата по проекта. 

 В изпълнение на Договора за сътрудничество със Службата на Европейския 

съюз за интелектуална собственост през 2022 г. продължава поддържането на регистрите 

и информационните системи на Патентно ведомство на Република България. Поддържат 

се и се актуализират Държавните регистри за всички обекти на индустриалната 

собственост. 

 В изпълнение на Договора за сътрудничество и във връзка с изпълнението на 

проект ECP 3 „Decision Desktop”, през отчетното шестмесечие продължиха да се 

изпълняват дейностите по тестване и разработка. Към настоящият момент софтуерният 

инструмент е предаден и внедрен в информационната система на ведомството, но все 

още работи в тестова среда. 

 

4. Защита при нарушение на права върху индустриална собственост  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

4.1. Извършване на проверки и издаване на наказателни постановления за 

нарушени права върху марки и дизайни. 

През отчетния период са извършени 112 проверки по сигнали и са разгледани 

112 преписки, изпратени по компетентност. По извършените проверки са съставени 55 

акта за нарушения и 7 констативни протокола за липса на нарушение.  

Издадени са общо 58 постановления, в това число 14 броя наказателни 

постановления и 44 броя постановления за маловажен случай, и 1 брой споразумение, 

с които са наложени глоби/имуществени санкции в общ размер на 43 100 лв. и са 

иззети 3 200 бр. стоки.  

Приходите от санкции за нарушения на правата в областта на индустриалната 

собственост са 22 978.00 лв., от които 12 500.00 лв. са постъпили по сметка на 

Патентното ведомство, а 10 478.00 лв. са събрани принудително от НАП.  

4.2. Оказване на експертна помощ в досъдебни, съдебни производства и по 

прилагане на гранични мерки за нарушение на правата върху интелектуална собственост.  

Оказано е съдействие при 13 акции на органите на МВР. В резултат на 

съвместните проверки са образувани досъдебни производства. През отчетния период за 

органите на съдебното и досъдебното производство, както и на други административни 

органи, имащи отношение към борбата с нарушенията на права върху обекти на 

индустриалната собственост, са предоставени 197 справки. 

4.3. Осъществяване на борба с нарушенията на права върху индустриална 

собственост в сътрудничество с партньорски организации. 

Патентно ведомство на Република България осъществява общонационалната 

стратегия за борба с нарушенията на правата върху индустриалната собственост чрез 

активно изпълнение на административнонаказателната дейност, вменена му от закона, 

чрез осъществяване на съвместни проверки с други правоохранителни органи в 

България, предоставяне на експертна информация на тези органи и участие в Съвета за 

защита на интелектуалната собственост към Министерски съвет. 

Изложените данни водят до извода, че Патентно ведомство на Република 

България се справя с предизвикателствата, наложени от динамичните външни процеси, 

и задачите си, като полага значителни усилия за изпълнението на заложените 

показатели за осъществяването на политиката по програмата на програмния бюджет, 

отнасяща се до закрила на обектите на индустриалната собственост.  

 

5. Дейности по договор за техническо сътрудничество с ЕUIPO (СЕСИС) 
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Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

Както всяка година, така и в началото на 2022 г. се подписа споразумение с изх. 

№ 90-00-1/04.01.2022 г. за сътрудничество между Патентно ведомство и EUIPO (СЕСИС) 

по проекти от „Фонд за сътрудничество” и „Програма за сближаване на практиките”. В 

допустимият  бюджет на финансиране по включените в него 8 основни проекта, са 

предвидени дейности по развитие на информационно технологичната среда с нови 

електронни услуги и софтуерни решения, по надграждане на фронт и бек офис 

системите, за съвместна поддръжка на ТМView/ DesignView за синхронизиране 

практиките в областта на марките и дизайна на общността. 

 

 

 
В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. 

проектите по програмата 

 

 

Г) Отчет на показателите за изпълнение на бюджетната програма (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 6) 

 
Приложение № 6 

2000.01.03 Бюджетна програма „Закрила на обектите на 

индустриална собственост” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет I-во 

полугодие 

на 2022 г. 

1. Решени заявки за: 

- патенти, полезни модели, сертификати за допълнителна 

закрила, сортове растения и породи животни 

- промишлени дизайни 

- марки и географски означения 

 

бр. 

 

450 

 

150 

 

5 000 

 

257 

 

70 

 

2 444 

2. Осъществени проверки за нарушаване на права бр. 100 112 

3. Участия в съдебни производства бр. 250 349 

4. Проведени обучения по индустриална собственост с 

насоченост целеви групи на ведомството и обществеността 
бр. 1 6 

5. Внедрени нови електронни услуги и инструменти бр. 1 - 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

Данните за патенти, полезни модели, сортове растения и породи животни, и 

сертификати за допълнителна закрила сочат изпълнение от 57 % от заложената целева 

стойност за 2022 г., което показва очакване за изпълнение и дори нагласи за 

преизпълнение предвид непрекъснатото подобряване на организацията на дейностите 

във ведомството, електронизиране и опростяване на процесите по предоставяне на 

услуги. Наблюдава се запазване на тенденцията за повишаване на изпълнението по 

експертизата на заявки за издаване на патент. 

По отношение на промишления дизайн има изоставане от общия заложен план за 

2022 г., като изпълнението е почти 47 % от заложената целева стойност за годината, 

което се дължи основно на понижената заявителска активност. Данните сочат 

запазване на тенденцията за ускоряване на сроковете на разглеждане и изпълнение, 

което следва да се приема за изключително добро постижение. Очаква се изпълнение 

при повишаване на заявителската активност известно преизпълнение на заложената 

стойност до края на настоящата отчетна година. 

 Целевата стойност за целия период по отношение на марките и географските 

означения е 5 000 бр., което означава, че към 30.06.2022 г., в периода на настоящия 

отчет, са изпълнени 49 % от заложената годишна целева стойност. 

Относно заложената целева стойност за отчетния период по отношение на 

показателя „Участия в съдебни производства” се наблюдава 140 % изпълнение от 
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заложената годишна целева стойност, Показателят „Осъществени проверки за 

нарушаване на права” е изпълнен на 112 %. 

 

 Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 

Информацията за посочените данни се базира на отчетите за изпълнение на 

дейностите и предоставените продукти и услуги от дирекциите в Патентно ведомство, 

финансовите отчети и справки във ведомствените бази данни. 

 

 

 

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности 

 Към настоящия отчет за първата половина на 2022 г. в показателя Внедрени нови 

електронни услуги се наблюдава разлика между заложените целеви стойности и реално 

отчетените, което се дължи на извършена промяна в обявената процедура по 

сключване на договор за разработка на новите електронни услуги.  

 Външни фактори, които оказват въздействие върху постигането на всички 

заложени целеви стойности са: 

 Променена вътрешноикономическа и политическа обстановка в страната; 

 Промяна във външнополитическата обстановка. 

 

 

Е) Отчет на разходите по бюджетната програма с разпределение по 

ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7) 

 

Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и 

администрирани разходи 

 
    

№ 

2000.01.03 Бюджетна програма „Закрила на 

обектите на индустриална собственост“ 

(в лева) 

Закон 
Уточнен 

план 

Отчет I-во 

полугодие на 

2022 г. 

І. Общо ведомствени разходи: 4 681 800 4 710 500 1 282 205 

     Персонал 3 282 000 3 220 700 1 581 414 

     Издръжка 899 800 989 800 -299 209 

     Капиталови разходи 500 000 500 000 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 3 758 500 3 758 500 1 147 411 

     Персонал 3 068 700 3 068 700 1 451 515 

     Издръжка 689 800 689 800 -304 104 

     Капиталови разходи       

2 

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки 

за средства от ЕС  923 300 952 000 134 794 

     Персонал 213 300 152 000 129 899 

     Издръжка 210 000 300 000 4 895 

     Капиталови разходи 500 000 500 000   

  От тях за: *        

 2.1 

1. ОП „ Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020       
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 2.2 

2. Договор сътрудничество с EUIPO (СЕСИС), 

проекти по фонд за коопериране и по програма за 

сближаване на практиките 923 300 952 000 134 794 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 

бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи по други 

бюджети и сметки за средства от ЕС 0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ): 3 758 500 3 758 500 1 147 411 

          

  Общо разходи (І+ІІ+ІІІ): 4 681 800 4 710 500 1 282 205 

          

  Численост на щатния персонал 114 114 96 

  Численост на извънщатния персонал       

     * Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и 

източника на финансиране 

 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

Председателят на Патентно ведомство на Република България. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.04 

„ИНФРАСТРУКТУРА ПО КАЧЕСТВОТО В ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА 

ИКОНОМИКАТА”  

 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели: 

Заложените в програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието 

на икономиката” цели са: 

1. Осигуряване на акредитация на органи за оценяване на съответствието при 

спазване на изискванията на хармонизираните стандарти; 

2. Създаване и поддържане на доверие в техническата компетентност на органи 

за оценяване на съответствието, намаляване на риска за бизнеса и неговите клиенти и 

международно признаване на издадените сертификати от националния орган по 

акредитация; 

3. Осигуряване на проследимост, точност и достоверност на измерванията в 

съответствие с националните интереси да бъдат защитени живота и здравето на хората 

и околната среда от вредни въздействия; 

4. Осигуряване на съвременна модерна инфраструктура за постигане на точни, 

метрологично проследими и сравними измервания в страната, международно 

еквивалентни еталони и признаване на резултатите от измерванията в Република 

България; 

5. Постигане на ниво на контрол, отговарящо на нуждите на страната и 

осигуряващо доверие и ефективна защита на обществените интереси, свързани с 

измерванията в областта на здравеопазването, обществената безопасност, защитата на 

околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания, както и с 

данъчната политика и контрола върху хазартните игри; 

6. Осъществяване на ефективен надзор на пазара, защита на интересите на 

потребителите, защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на 

съществените изисквания продукти; 

7. Осъществяване на надежден и ефективен контрол, пресичане на нечестната 

конкуренция, защита на обществото от неверни измервания, превенция експлоатацията 

на опасни съоръжения с повишена опасност; 

8. Осъществяване на надежден и ефективен контрол и защита на околната среда 

от използване на некачествени течни и твърди горива; 

9. Осъществяване на надежден и ефективен контрол на техническото състояние 

и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях; 

10. Подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието; 

11. Участие в процеса на подготовка и приемане на актове и решения на ЕС за 

развитие на Общностната политика и принципите, заложени в хармонизираното 

техническо законодателство; 

12. Развитие и подобряване на националната инфраструктура по качеството.  

 

Заложените в програмата цели се постигат чрез: 

 Акредитация и поддържане на акредитация на качествени и признати от 

европейския пазар услуги по оценяване на съответствието, предоставяни от органи за 

оценяване на съответствието. 

 Поддържане на високо ниво на компетентност в целия процес на акредитация и 

към укрепване на доверието в агенцията като служба, която гарантира сертификат за 

акредитация, признат и достатъчен за цялата територия на ЕС, както и за създаване на 

предпоставки и условия за извършване на оценяване на ООС в законовата област, 

съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008. 

 Поддържане на членство в ЕА. 

 Поддържане на статута на Агенцията като страна по Многостранното 

споразумение с европейската организация за акредитация (EA-MLA) за взаимно 

признаване на резултатите от оценки на съответствие. Това прави факт признаването 

на дейността на всички акредитирани от ИА БСА органи за оценяване на съответствието 

(ООС) във всички области на акредитация, в които EA-MLA действа. Споразумението 

улеснява свободното движение на продукти и услуги в Европа и останалия свят. То 

елиминира нуждата доставчиците на стоки и услуги, и самите стоки и услуги да бъдат 
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сертифицирани или изпитвани във всяка държава, в която се пускат на пазара и 

осигурява възможността всеки продукт или услуга, носещи символа на Органа по 

акредитация на сертификата или протокола от изпитване, които да бъдат експортирани 

в друга държава да бъдат приети без да бъдат обект на допълнителни изпитвания, 

контрол или сертификация. 

 Поддържане на статута и обхвата на признаване на дейностите на ИА БСА  като 

страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по 

акредитация с Международния акредитационен форум (IAF MLA)  и, с Международната 

организация за акредитация на лаборатории (ILAC MRA). 

 Българският институт по метрология, като неотменна част от инфраструктурата 

по качество, с изпълнение на индивидуалните си цели и задачи в сътрудничество с 

другите органи от инфраструктурата по качество и с икономическите оператори, 

продължава да работи за постигане на поставените в програмата цели, като: 

 осигурява проследимост на единиците на величините, възпроизвеждани от 

национални еталони до Международната система единици SI чрез сравнения и 

калибриране - в изпълнение на годишния план и в съответствие с изискванията на 

Наредбата за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и 

за начина за ползване и съхранение на еталоните. Изготвени и представени са 37 

доклада за състоянието на националните еталони и еталоните от най-високо ниво за 

страната. В изпълнение на изискванията на Споразумението за взаимно признаване 

между национални метрологични институти (CIPM - MRA) за международно признаване 

на възможностите за измерване и калибриране, БИМ заявява възможности си за 

измерване и калибриране (СМС) чрез европейската регионална метрологична 

организация EURAMET. Международно признати и публикувани в базата данни на BIPM 

са 224 възможности за измерване и калибриране на БИМ (www.bipm.org). 

Регистрираните участия в международни сравнения са 106 и за тях има 85 публикувани 

доклади.  

 осигурява проследимост за страната в различни области на измерване, в 

различни сфери на индустрията, основно за лаборатории, акредитирани за 

калибриране и изпитване, органи за контрол, фирми с внедрени системи за управление 

на качеството. За отчетния период в лабораториите на БИМ са калибрирани: 1 971 бр. 

еталони и средства за измерване, и калибрирани и охарактеризирани са 15 типа 

референтни материали (РМ). Подкрепени лаборатории за калибриране при процеса на 

акредитация - за отчетния период e работено по 6 междулабораторни сравнения. 

 За периода са одобрени 16 нови типа средства за измерване по реда на чл. 32, 

ал. 1 от Закона за измерванията. Вписани са 2 типа средства за измерване по чл. 1а, 

НСИКПМК. По запитвания на клиенти и органи на съдебната власт са предоставени 86 

справки от Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване. 

 В изпълнение на изискванията на действащото законодателство се извършени     

6 777 първоначални проверки, от които 1 379 -  на новопроизведени български СИ и    

5 398 - на СИ от внос.  

На средства за измерване в употреба са извършени общо 82 192 проверки, от 

които 16 442 - проверки на ремонтирани средства за измерване, 65 750- последващи 

проверки. От общия брой извършени последващи периодични проверки на средства за 

измерване при 901 (около 1 %) е установено, че не отговарят на изискванията към тях 

и са спрени от употреба до отстраняване на несъответствията.  

За решаване на възникнали спорове относно техническите и метрологичните 

характеристики на средствата за измерване в употреба, по искане на физически или 

юридически лица, през отчетния период са извършени 1894 метрологични експертизи 

на средства за измерване (електромери – 1854, водомери – 38, разходомери за газ - 2). 

По процедура „Проверка на продукт” е установено 4 съответствие с типа, 

основани на проверка на продукти и са издадени 4 сертификата за съответствие. 

В изпълнение на Закона за данък върху добавената стойност са изпитани 35 типа 

фискални устройства: 

• ЕКФП – 2; 

• ЕСФП / Колонки – 19; 

• ИАСУТД – 14. 

Издадени са 60 разрешения на сервизни фирми за поддръжка и ремонт на ФУ и 

ИАСУТД.  

http://www.bipm.org/
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Изпълнени са 1033 заявления заявления за проверка на ЕСФП: 304 – за 

първоначална и 729 – за последваща проверка.    

Изпитани са 5 продукта за електромагнитна съвместимост /EMC/ и 4 продукта за 

въздействие на околната среда /ВОС/. 

Изпитани са 31 типа игрални съоръжения. 

С новите изисквания на ЗХ на БИМ бяха възложени нови функции – водене на 

регистри на типове и модификации на игрални съоръжения (ИС). За отчетния период са 

вписани 67 типа ИС. 

В изпълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух е постъпило 1 

заявление и е извършена проверка на система за улавяне на бензиновите пари. 

  През първото полугодие на 2022 г. служителите на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор (ДАМТН) изпълняват основните цели на програмата 

съотносими към дейността на агенцията и планираните дейности в условията на 

продобряваща се епидемиологична обстановка, като въпреки това по всички постъпили 

основателни сигнали от граждани и фирми или искания за извънредни проверки от 

други контролни органи са извършени проверки. Средният процент на изпълнението на 

дейностите и целевите стойности към 31.06.2022 г. е 75,7 %.  

  Отчетите показват, че ДАМТН  работи ефективно за изпълнението на заложените 

цели и показатели в планирания обем, като дейността на агенцията се извършва в 

тясно и ползотворно сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт – 

Министерски съвет на Република България, Министерство на икономиката, областни 

администрации, Агенция „Митници”, НАП, МВР, ИА „Автомобилна администрация” и 

други. В резултат на констатирани нарушения на разпоредбите на съответните закони и 

наредбите към тях, през полугодието на 2022 г. ДАМТН е наложила 1714 принудителни 

административни мерки на икономическите оператори, съставени са 918 бр. акта за 

установяване на административни нарушения и са издадени 690 бр. наказателни 

постановления. Изготвени са 58 бр. споразумения по реда на чл. 58г от ЗАНН.  

 

   

Б)Продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи), предоставяни по 

програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените на дейности 

за тяхното предоставяне 

1. Акредитация на органи за оценяване на съответствието (ООС).  

 Лаборатории за изпитване, включително медицински лаборатории.  

Към 30.06.2022 г. акредитираните от ИА БСА лаборатории за изпитване са 265 

бр., а медицинските лаборатории  - 4 бр.  

В отчетния период са приключили общо 47 бр. процедури по акредитация на ЛИ, 

от които: първоначална акредитация – 8 бр. за ЛИ, преакредитация – 22 бр. ЛИ, 

преакредитация и разширяване обхвата на акредитация – 15 бр. и разширяване на 

обхвата на акредитация – 2 бр.; 

 Лаборатории за калибриране.  

Към 30.06.2022 г. акредитираните от ИА БСА лаборатории за калибриране са 23 

бр.  

В отчетния период са приключили общо 4 бр. процедури по акредитация на ЛK, 

от които: преакредитация – 3 бр., и разширяване на обхвата на акредитация – 1 бр.; 

Лаборатории за изпитване и калибриране.  

Към 30.06.2022 г. акредитираните от ИА БСА лаборатории за изпитване и 

калибриране са 8 бр.  

В отчетния период са приключили общо 1 бр. процедури по акредитация на ЛИK, 

от които: разширяване на обхвата на акредитация – 1 бр.. 

 Организатори на изпитвания за пригодност (РТ провайдъри). 

Към настоящия момент ИА БСА не е акредитирала Организатори на изпитвания 

за пригодност (РТ провайдъри). 

 Органи за контрол.  

Към 30.06.2022 г. акредитираните от ИА БСА Органи за контрол са 269 бр. В 

отчетния период са приключили общо 43 бр. процедури за акредитация, от които: 

първоначална акредитация – 4 бр., преакредитация – 31 бр., преакредитация и 

разширяване обхвата на акредитация – 4 бр. и разширяване обхвата на акредитация – 

4 бр. 
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 Органи по сертификация на продукти (ОСП), включително за биологично 

производство и биологични продукти. 

Към 30.06.2022 г. акредитираните от ИА БСА ОСП е 1 бр. В отчетния период са 

приключили общо 20 бр. процедури по акредитация на ОK, от които: разширяване на 

обхвата на акредитация – 20 бр. 

 Верификационни органи. 

Към 30.06.2022 г. акредитираните от ИА БСА  верификационни органи са 3 бр. В 

отчетния период не са провеждани процедури по акредитация. 

 Органи по сертификация на системи за управление – ISO 9001, OHSAS 18001, 

ISO/IEC 27001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 39001.  

Към 30.06.2022 г. акредитираните от ИА БСА Органи по сертификация на 

системи за управление са 19 бр. В отчетния период са приключили общо 4 бр. 

процедури по акредитация, от които: преакредитация – 2 бр., и разширяване на 

обхвата на акредитация – 2 бр. 

 Органи по сертификация на лица. 

Към 30.06.2022 г. акредитираните от ИА БСА Органи по сертификация на лица са 

4 бр. В отчетния период не са провеждани процедури по акредитация. 

 Техническата компетентност на Техническите служби, които извършват 

самостоятелно или контролират необходимите изпитвания и/или проверки във връзка с 

процедурата за одобряване типа на ПС, системи, компоненти или отделни технически 

възли.  

Към 30.06.2022 г. ИА БСА е акредитирала 4 лаборатории за изпитване които са 

управомощени към технически служби от ИА АА. 

 Проверяващи по околна среда (EMAS) и други органи за оценяване на 

съответствието, посочени в процедурата за акредитация на агенцията или 

регламентирани с нормативен акт. 

 В отчетния период не са провеждани процедури по акредитация. 

 Основен приоритет за ИА БСА е да осигури международно признаване на своите 

схеми за акредитация и издадените от нея сертификати за акредитация с цел 

допринасяне за създаването на условия за свободно движение на българските стоки и 

услуги и преодоляване на нетарифните бариери в търговията. Това се постигна чрез 

присъединяване и поддържане на пълноправното членство на ИА БСА в европейски и 

международни организации, имащи ключова роля за областта на акредитацията - EA, 

ILAC, IAF и FALB, поддържане на статута на агенцията като страна на Многостранното 

споразумение на ЕА за взаимно признаване на резултатите за всички области на 

споразумението, и чрез развитие и поддържане на двустранно сътрудничество със 

сродни на ИА БСА организации - нечленуващи в споменатите структури. 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 1.1. Изграждане и поддържане на мрежа от акредитирани органи за оценяване 

на съответствието: 

1.1.1. Общ брой акредитирани лица: 

Към 30.06.2022 г. в Република България работят 614 бр. акредитирани от ИА БСА 

органи за оценяване на съответствието, разпределени по видове области както следва: 

 265 бр. лаборатории за изпитване; 

 23 бр. лаборатории за калибриране; 

 8 бр. лаборатории за изпитване и калибриране; 

 4 бр. медицински лаборатории; 

 269 бр. органи за контрол;  

 19 бр. органи по сертификация на системи; 

 19 бр. органи по сертификация на продукти; 

 4 бр. органи по сертификация на лица; 

 3 бр. органи за валидация и верификация. 

1.1.2. Постъпили заявления: 

През отчетния период 01.01. - 30.06.2022 г. са постъпили общо 108 заявления, 

от които: за първоначална акредитация – 13 бр.; за преакредитация, включително 

преакредитация и разширяване обхвата на акредитация – 74 бр.; за разширяване 

обхвата на акредитация – 21 броя. 

1.1.3. Открити и приключени процедури за акредитация:  
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За отчетния период 01.01. - 30.06.2022 г. са открити общо 132 процедури за 

акредитация, от които: за първоначална акредитация – 8 бр. (+ 5 бр от 2021); за 

преакредитация, включително преакредитация и разширяване на обхвата на 

акредитация – 74 бр. (+ 24 от 2021); за разширяване обхвата на акредитация – 15 бр. 

(+ 6 от 2021). 

През отчетния период са приключили общо 101 процедури, от които: 12 бр. 

процедури по първоначална акредитация; 59 бр. процедури по преакредитация и 11 

бр. процедури по разширяване обхвата на акредитация и 19 бр. по заявления за 

преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация. 

Приключили  процедури: 

 Органи за контрол 43 бр., от които: първоначална акредитация – 4 бр., 

преакредитация – 31 бр., преакредитация и разширяване обхвата на акредитация – 4 

бр. и разширяване обхвата на акредитация – 4бр.; 

 Органи по сертификация на системи за управление 4 бр., от които: 

преакредитация – 2 бр и разширяване обхвата на акредитация – 2 бр.; 

 Органи по сертификация на продукти 1 бр., от които: разширяване обхвата на 

акредитация – 1 бр.; 

 Органи по сертификация на лица – няма; 

 Лаборатории за изпитване 47 бр. процедури, от които: първоначална 

акредитация – 8 бр., преакредитация – 22 бр., преакредитация и разширяване обхвата 

на акредитация – 15 бр. и разширяване на обхвата на акредитация – 2 бр.; 

 Лаборатории за калибриране 4 бр. процедури от които: преакредитация – 3 

бр. и разширяване на обхвата на акредитация – 1 бр.; 

 Лаборатории за изпитване и калибриране 1 бр., от които: разширяване 

обхвата на акредитация – 1 бр.; 

 Медицински лаборатории  2 бр., от които: преакредитация – 1 бр. и 

акредитация – 1 бр.; 

 Органи по верификация и валидиране – няма.  

1.1.4. Издадени сертификати: 

За периода 01.01. - 30.06.2022 г. са издадени 230 броя заповеди за издаване на 

сертификати, от които: 2 броя за ограничаване, 127 броя за промяна на елемент, 101 

броя общо във връзка с открити процедури за: акредитация; преакредитация; 

преакредитация и разширяване на обхвата. 

1.1.5. Спрени /отнети/отказани/ограничени в обхвата акредитации: 

 През отчетния период са извършени: 

 Отнемане на предоставена акредитация – 5 бр.; 

 Отказ от предоставяне на акредитация – 1 бр.; 

 Ограничаване обхвата на предоставена акредитация – 2 бр.; 

 Спиране на акредитация за срок до 6 месеца – 3 бр.; 

 Прекратяване на процедура за акредитация – 0 бр. 

 1.2. Изпълнение на годишната програма на ИА БСА за оценяване на място на 

ООС: 

 1.2.1. Планирани и проведени оценки на място: 

 За периода 01.01. - 30.06.2022 г. са планирани за провеждане 272 бр. (144 

АОСОК+128 АЛ) оценки на място. Проведени са общо 327 бр. (148 АЛ + 179 АОСОК  

включително наблюдения на дейността), от които: 

 по открити процедури 131 бр. - 22 бр. (9 АЛ + 13 АОСОК) първоначални 

акредитации, 65 (36 АЛ + 29 АОСОК) преакредитация, 4 (2 АЛ + 2 АОСОК) 

разширяване на обхвата, 29 (20 АЛ + 9 АОСОК) преакредитация с разширяване на 

обхвата, 11 (9 АЛ + 2 АОСОК) планови надзори с разширяване на обхвата на 

акредитация; 

 148 (66 АЛ + 82 АОСОК) планови надзори; 

 15 ( 6 АЛ и 9 АОСОК) извънредни оценки; 

 33 (само в АОСОК) наблюдения на дейността. 

 1.2.2. Представени Листове за обратна връзка относно работата на екипа по 

оценяване при провеждане на оценка на място. 

 През отчетния период в агенцията за 327 бр. оценки на място са представени 

127 бр. Листове за обратна връзка, от които 116 бр. (93%) с отлична оценка, 10 бр. 

(7%) с добра оценка по отношение на оценяване на системата за управление на 
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съответните ООС и начина на провеждане на оценката на място от членовете на екипа 

по оценяване. 

 1.3. Поддържане на членството в ЕА и статута на ИА БСА като страна по 

Многостранното споразумение на ЕА за взаимно признаване на резултатите (EA MLA) и 

членството в европейските и международни организации по акредитация (ЕА, ILAC и 

IAF). 

Чрез извършваните периодични партньорски оценки се установява 

съответствието на национален орган по акредитация на изискванията към него, 

предвидени в член 8 на Регламент (ЕО) №765/2008, базирайки се на приложимите 

хармонизирани стандарти, посочени в член 11 на същия. Резултатите от партньорската 

оценка се публикуват и съобщават на всички държави-членки, международни 

организации, публични институции и обществеността. 

1.3.1. Осигуряване на необходимите финансови ресурси за провеждане на 

оценките и преоценките, извършвани от оценители на ЕА. 

  Необходимите финансови средства за 2022 г. са осигурени от бюджета на ИА 

БСА. 

1.3.2. Активно включване на ИА БСА в работата на Генералните асамблеи на ЕА, 

IAF, ILAC и FALB, Комитетите, Експертните и Работни групи на организациите. 

 Участия в заседания на комитетите на Европейската организация за 

акредитация ЕА: 

 Комитет по сертификация на Европейската организация за акредитация ЕА СС 

– 1 заседание; 

 Комитет за контрол на европейската организация за акредитация EA IC- 1 

заседание; 

 Комитет за комуникации и публикации EA CPC на Европейската организация 

за акредитация – 1 заседание; 

 Комитет лабораторен EA LC на Европейската организация за акредитация – 1 

заседание; 

 Участие в партньорска оценка на НОА на Словакия (SNAS) - 14 – 18 февруари 

2022 г.; 

 Участие на един член от персонала на ИА БСА в първоначално обучение на 

оценители на ЕА, проведено от ЕА. 

 Участие в заседание на IAF Management Systems Certification Working Group на 

21.03.2022 г. 

 Участие в заседание на JWGC Meeting на 30.03.2022 г. 

 Участие в заседание на JWGC Meeting на 30.03.2022 г. 

 Участие в работни групи на IAF и ILAC през месец април 2022 г.  

 Участие в среща на ЕА МАС - април 2022 г.  

 Участие в работна група на ЕА за акредитация на верификатори - през май 

2022 г.  

 Участие в генералната асамблея на ЕА – май 2022 г. 

1.3.3. Определяне на експерти от ИА БСА и участието им в оценки на ЕА за 

сметка на органа по акредитация. 

В отчетния период няма проведени оценки с участие на експерти от ИА БСА. 

1.3.4. Осигуряване превода на актуалните документи - указания за приложение 

на ЕА (ILAC и IAF) и безплатното им разпространение за акредитираните от ИА БСА 

организации и оценителите на агенцията. 

Измененията в документите и ръководствата на ЕА, IAF и ILAC своевременно се 

отразяват в документите и процедурите на ИА БСА, които според своята същност 

своевременно се публикуват на интернет страницата на ИА БСА или ООС биват 

уведомявани чрез публикация на интернет сайта на агенцията. 

1.3.5. Осигуряване на финансови средства за ежегодния членски внос на ЕА, IAF 

и ILAC. 

За отчетния период по бюджета на Агенцията са осигурени необходимите 

средства за ежегодния членски внос на ИА БСА в ЕА, IAF и ILAC. Сумата за поддържане 

на членството на ИА БСА в ЕА и ILAC е заплатена през отчетния период. 

1.3.6. Поддържане на Многостранното Споразумение на ЕА (ЕА - MLA) за всички 

области на акредитация. 

1.3.7. Поддържане на пълноправно членство в IAF. 
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1.3.8. Поддържане на Многостранното Споразумение на IAF (IAF-MLA). 

1.3.9. Поддържане на пълноправно членство в ILAC. 

1.3.10. Поддържане на Многостранно споразумение на ILAC (ILAC-MRA). 

1.3.11. Участие във форумите на ILAC и IAF през първото тримесечие на 2022 г.– 

онлайн. 

1.4. Ефикасно управление на човешките ресурси чрез привличане на постоянен 

и външен персонал за нуждите на ИА БСА. 

За осигуряване дейността по акредитация ИА БСА разполага с 12 бр. щатни 

водещи оценители и действащи сключени договори с 18 външни водещи оценители и 

260 външни технически оценители и експерти. 

1.5. Ефикасно управление и обновяване на материално-техническата база. 

В отчетния период, материално-техническата база на ИА БСА не е обновявана. 

1.6. Укрепване на сътрудничеството и разширяване обхвата на взаимодействие с 

партньорските организации и заинтересованите страни. Проведени са редица работни 

срещи с партньорски организации и заинтересовани страни. В рамките на проведени 

информационни събития и конференци са обсъдени казуси и насоки за повишаване на 

ефективността на дейността по акредитация на ИА БСА. 

1.7. Проверка на компетентността на акредитираните лаборатории/органи чрез 

участие в междулабораторни сравнителни изпитвания/изпитвания за пригодност. 

При  всяка оценка на място екипите на ИА БСА оценяват резултатите от участия 

на ООС в междулабораторни сравнения, както и действията, които те са предприели в 

случаи не незадоволително (неуспешно) участие в сравнения. 

 

2. Удостоверяване на съответствието с Добрата лабораторна практика. 

          Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

Инспекция на лаборатории и удостоверяване на съответствието на 

лабораториите с принципите на Добрата лабораторна практика, съгласно Наредба за 

принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика (ПМС 

№ 207/2004 г.). 

През отчетния период няма извършвани инспекции на лаборатории и 

удостоверяване на съответствието на лабораториите с принципите на Добрата 

лабораторна практика, съгласно Наредба за принципите, инспекцията и 

удостоверяването на Добрата лабораторна практика (ПМС № 207/2004 г.). 

 

3. Организиране на курсове, семинари и конференции и други форми на 

обучение в областта на акредитацията. 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

Като резултат от политиката на ИА БСА за непрекъснато популяризиране на 

дейността по акредитация и ползите от нея са дейностите по: 

3.1. Разработване на модули за обучение и провеждане на курсове за вътрешни 

и външни водещи оценители, технически оценители и технически експерти за ИА БСА, 

съгласно критериите на ЕА, IAF и ILAC. 

3.1.1. В ИА БСА е внедрена и работи специализирана електронна модулна 

система за обучение „E-learning”, чрез която се провеждат регуларни работни срещи и 

обучения.  

3.1.2. Отделно в отчетния период са проведени следните обучения и 

хармонизиращи срещи: 

 Хармонизираща среща на ВО, ТО и ТЕ в област акредитация на органи по 

сертификация на системи за управление по изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17021-

1:2015, и приложимите стандарти и ръководства на ЕА, IAF и представяне на 

изискванията за преход към ISO 50003:2021, и извършване на оценки в ситуация на 

пандемия Covid -19, (IAF FAQ)– 08.02.2022 г.  

 Хармонизиращи срещи на членовете на ТКА  -  за всички области – 10 бр. 

 Обучение на ВО/ВВО, ТО/ТЕ в област СУЕ по изискванията на ISO 50003:2021 

08.02.2022 г. 

3.1.3. През отчетния период от ИА БСА са организирани и проведени обучения 

за въвлечени в процеса по оценяване на ООС водещи оценители, служители, 

технически оценители и експерти.   

Проведени са: 
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 хармонизираща среща на водещи оценители, технически оценители и 

експерти; 

 обучения на технически оценители и технически експерти на Агенцията за 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

3.1.4. Запазена е наложената практика за системно обучение на щатния и 

привлечен персонал през годините. Организирането и провеждането на тези обучения е 

с цел осигуряване и поддръжане на високо ниво на компетентност и унифициране на 

подхода при осъществяване на дейностите по оценяване на ООС. 

3.2. Провеждане на семинари за акредитирани от ИА БСА организации и 

потенциални потребители на акредитацията: 

 Официална работна среща в разширен състав относно обмен на информация 

между компетентния орган и Националния орган по акредитация, съгласно 

изискванията на чл. 73 от Регламент (ЕС) № 2018/2067 - 17.03.2022 г.; 

 Информационни събития с представители на акредитираните органи по оценка 

на съответствието – 3 бр.; 

 Работни срещи с компетентни органи и държани институции – 7 бр. 

3.3. Участие в международни семинари, конференции и обучения, имащи 

отношение към дейността по акредитация и Добрата лабораторна практика в 

европейски и световен мащаб и тенденциите в нейното развитие – 1 бр. 

 

4. Поддържане на регистри и предоставяне на информация в областта на 

действие на ИА БСА. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 В отчетния период постоянно се актуализира новия уебсайт на ИА БСА и се 

публикува информация, имаща отношение към акредитацията; 

 Към 30.06.2022 г., Регистъра на акредитираните лица се поддържа с актуални 

данни;  

 Към 30.06.2022 г., Регистъра за акредитираните верификационни органи – в 

съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 3 от Наредбата за условията, реда и начина 

за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на 

инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове е 

с актуални данни; 

 Към 30.06.2022 г., Регистъра на независимите акредитирани проверяващи по 

околна среда - в съответствие с изискванията на чл. 135, ал. 1 от Закона за опазване 

на околната среда във връзка с прилагане на Наредбата за националната схема за 

управление по околна среда и одитиране е с актуални данни; 

 Към 30.06.2022 г., Регистъра на лицата, за които е удостоверено съответствие 

с Добрата лабораторна практика е с актуални данни. 

 

5. Издаване на бюлетин и осъществяване на международен обмен на 

информация. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

5.1. Разпространение на ръководства на EA, ILAC или IAF; 

Измененията и новите документи и ръководства на ЕА, ILAC и IAF биват 

съобщавани на всички заинтересовани от акредитацията страни посредством 

публикация в интернет страницата на ИА БСА, информационни събития и работни 

срещи. 

5.2. Организиране и предоставяне при необходимост на допълнителна 

интерпретация на изискванията в зависимост от българското законодателство. 

 Не са провеждани в отчетния период. 

 

6. Извършване на акредитация за целите на нотификацията, подкрепа на 

дейността и развитие компетентността на органите за оценяване на 

съответствието/нотифицираните органи. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

6.1. През отчетния период са извършвани оценки и наблюдение на 

компетентността на лица за оценяване на съответствието/нотифицирани органи – няма 

проведени. 
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6.2.  През отчетния период са проведени три съвместна оценки с МРРБ за 

целите на нотификацията - проверка и оценка на кандидати за нотифицирани органи   

(2 бр. лаборатории). 

6.3. Участие в дейността на националните работни групи по прилагане 

директивите от Нов подход и дейността на форума на нотифицираните органи. 

6.4. Подпомагане при подготовката на нотифицираните органи за участие в 

координационните групи по директиви към ЕК. 

  Не е извършвано през отчетния период. 

 

7. Осигуряване на съвременна модерна инфраструктура за постигане на точни, 

метрологично проследими и сравними измервания в страната, международно 

еквивалентни еталони и признаване на резултатите от измерванията в 

Република България. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

7.1. Осигуряване на проследимост на измерванията до единици SI. 

7.1.1. Изследване, поддържане и усъвършенстване на националните еталони, 

съгласно етапите от Дългосрочната програма за развитие на националните еталони на Р 

България. 

Изготвени и представени са 37 доклада за състоянието на националните и 

изходните еталони на величините. 

7.1.2. Участие в международни сравнения за доказване степента на 

еквивалентност на еталоните и валидиране на методи за измерване: 

 Извършени са дейности, свързани с 10 бр. международни сравнения за 

доказване степента на еквивалентност на еталоните: 

 CCTF-K001.UTC - участие в ежедневни международни сравнения чрез 

Национален комплексен еталон за време и честота. Предаване на данни до сървъра на 

BIPM. Получени резултати за отчетния период в cirt. 408; 409; 4010; 411, 412 и 413; 

 EURAMET.L-K3.01, „Калибриране на оптични призми” - измерванията са 

извършени. Резултатите са обработени и са изпратени в срок на пилотната лаборатория 

INRIМ, Италия. Целта на сравнението е поддържане на съществуващ СМС ред; 

 EURAMET.T-K9 „Калибриране на съпротивителен преобразувател на 

температура в следните реперни точки: тройна точка на водата, точка на втвърдяване 

на Zn, точка на втвърдяване на Sn, точка на втвърдяване на In, точка на топене на Ga и 

тройна точка на Hg” – получен е предварителен доклад „preliminary report”, като 

резултатите са дадени в анонимен формат. Целта на сравнението е потвърждаване на 

публикуваните СМС редове. През второ тримисечие е получен Draft А - резултатите на 

БИМ за реперни точки цинк, калай, индий и живак са сравними с NPL. Единственото 

изключение е за реперна точка галий; 

 COOMET.RI(II)-S3 „Допълнителното международно сравнение за измерване на 

активността на точкови гама- спектрометрични източници Co-60, Am-241, Cs-137, Eu-

152” - по план трябваше да се състои през 2021 година, не бе проведено по 

независещи от БИМ причини. През март 2022 г. от Русия бе получено запитване за 

участието ни в сравнението през настоящата 2022 г. След консултации с 

ръководството, бе взето решение на този етап БИМ да се въздържи от участие; 

 EURAMET.PR-K3.2020, „Ключово сравнение за калибриране на 

светлоизмервателни лампи за интензитет на светлината” - преди началото на 

измерванията за сравнението е извършена настройка на показанията на еталонния 

луксметър B2, след което той е рекалибриран и му е издадено свидетелство за 

калибриране. В БИМ са проведени измерванията на всички лампи в първия кръг от 

сравнението. Светлоизмервателните лампи за интензитет на светлината са доставени в 

БИМ от пилотната лаборатория METAS, Швейцария. Резултатите от първия кръг на 

измерванията са обработени и са изпратени на пилотната лаборатория в срок. След 

измерванията на лампите от пилотната лаборатория, те ще бъдат върнати обратно в 

БИМ за втори кръг измервания. Целта на сравнението е да бъдат доказани нашите 

възможности за калибриране и измерване в базата данни (KCDB) на BIPM. 

 EURAMET EM-K5 „Ключово сравнение за електрична мощност при 50/60 Hz” - 

получен е Draft А. Извършена е проверка на резултатите, неопределеността и 

степените на еквивалентност и е върната информация на пилотната лаборатория; 
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 EURAMET.L-K1.n01 - сравнението е публикувано в базата данни (KCDB) на 

BIPM със сатус „планувано” и БИМ е включен за участие (поради липса на такова през 

последните 10 години); 

 ЕВРАМЕТ project 1555 „Допълнително сравнение на еталони за маса 20 kg” - 

БИМ е регистриран като участник в сравнението с пилотна лаборатория BEV, Австрия. 

Съгласно получения график БИМ трябва да извърши измерванията през септември тази 

година. Сравнението е обявено като алтернатива на сравнението на COOMET.M.M-S6 в 

същия обхват с пилотна лаборатория NSC IM, Украйна, в което БИМ беше включен през 

2021 г.; 

 ЕВРАМЕТ project 1553 „Допълнително сравнение за обем на течности – 

стъклени колби за обем 500 mL и 5000 mL” - попълнени са регистрационите форми за 

участие; 

 CCQM-K91.2022 „Ключово сравнение в областта на измерване на рН (фталатен 

буфер)” - Целта на сравнението е поддържане на съществуващи СМС реда. 

7.1.3. Калибриране на еталони в Международното бюро за мерки и теглилки и 

Национални метрологични институти. 

Калибрирани са общо 23 еталона. 

 7.1.4. Поддържане на система за управление /СУ/, съгласно изискванията на 

БДС EN ISO/IEC 17 025, БДС EN ISO /IEC 17 043 и БДС EN ISO 17034. 

 На ниво ГД НЦМ са изготвени и са одобрени 6 програми, 3 плана и са изменени 2 

документа (1 формуляр и 1 списък). Проведен е преглед от ръководството за 2021 г. 

Изготвен и изпратен годишен отчет на ГД НЦМ за 2021 г. до ТК „Качество” на EURAMET. 

  7.1.5. Поддържане и представяне на нови и модифицирани възможности за 

измерване и калибриране (СМС) на еталонните лаборатории по видове измерване и 

защитата им на международно ниво. 

 Общият брой на международно признатите СМС на БИМ/НЦМ е 224.  

  7.1.6. Участие на експерти на БИМ в годишни срещи и технически комитети на 

EURAMET и BIPM. 

През 2022 г. представители на БИМ като контактни лица са участвали в 9 

технически комитета на EURAMEТ и в 6 подкомитета, всички проведени онлайн. 

7.2. Разпространение на единиците за измерване от националните еталони към 

еталоните от по-ниски нива на точност и средства за измерване в страната. 

 Калибриране на еталони и средства за измерване за клиенти. 

В лабораториите на ГД НЦМ са калибрирани 1971 бр. еталони. 

 Охарактеризиране и сертифициране на референтни материали. 

Изготвени са и са охарактеризирани 15 типа РМ/СРМ. 

 7.3. Организиране на национални междулабораторни сравнения за различни 

видове измервания. 

 Организиране и провеждане на междулабораторни сравнения по видове 

измервания и изпитвания за пригодност в съответствие с изискванията БДС ISO/IEC 17 

043. 

 За осигуряване на качеството на измерванията на лабораториите в страната и в 

подкрепа на процеса на акредитация на лаборатории за калибриране са организирани 

и проведени 6 междулабораторни сравнения. 

 

8. Постигане на ниво на контрол, отговарящо на нуждите на страната и 

осигуряващо доверие и ефективна защита на обществените интереси, 

свързани с измерванията в областта на здравеопазването, обществената 

безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания 

и търговските плащания, както и с данъчната политика и контрола върху 

хазартните игри.  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

8.1. Контрол на средства за измерване, използвани в здравеопазването и/или 

свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и 

общинските вземания и търговските плащания. 

8.1.1. Изследвания и изпитвания за одобряване на типа на средства за 

измерване /СИ/. 

За периода са одобрени 16 нови типа средства за измерване по реда на Закона 

за измерванията. Вписани са 2 типа средства за измерване по чл. 1а, НСИКПМК. По 
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запитвания на клиенти и органи на съдебната власт са предоставени 86 справки от 

Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване. 

8.1.2. Първоначални проверки на СИ. 

В изпълнение на изискванията на действащото законодателство са извършени    

6 777 първоначални проверки, от които 1 379 - на новопроизведени български СИ и 5 

398 - на СИ от внос. 

8.1.3. Последващи проверки на СИ. 

На средства за измерване в употреба са извършени общо 82 192 проверки, от 

които 16 442 - проверки на ремонтирани средства за измерване, 65 750  - последващи 

проверки.  

От общия брой извършени последващи периодични проверки на средства за 

измерване при 901 (около 1 %) е установено, че не отговарят на изискванията към тях 

и са спрени от употреба до отстраняване на несъответствията. 

8.1.4. Метрологична експертиза на СИ. 

За решаване на възникнали спорове относно техническите и метрологичните 

характеристики на средствата за измерване в употреба, по искане на физически или 

юридически лица, през отчетния период са извършени 1 894 метрологични експертизи 

на средства за измерване (електромери – 1 854, водомери – 38, разходомери за газ - 

2). 

8.2. Участие на експерти от БИМ в работните групи на Европейската организация 

за сътрудничество в законовата метрология (WELMEC) и в работна група „Средства за 

измерване” на ЕК, Международната организация по законова метрология (OIML), 

Платформа на нотифицираните органи, работещи в областта на законовата метрология 

(NoBoMet).  

Взето е участие в 5 видеоконферентни срещи на Комитета на Европейската 

организация за сътрудничество в областта на законовата метрология (WELMEC) и 

NOBOMET. 

8.3. Оценяване на съответствието на СИ.  

 Извършване на процедура „Изследване на типа - модул В”. 

Не са постъпвали заявления през периода. 

 Извършване на процедура „Деклариране на съответствие с типа, основано на 

проверка на продукта - модул F”. 

По процедура „Проверка на продукт” са установени 4 съответствия с типа, 

основано на проверка на продукти и са издадени 4 сертификата за съответствие. 

 Извършване на процедура „Деклариране на съответствие с типа, основано на 

осигуряване качеството на производството - модул D”. 

Не са извършвани дейности. 

 Извършване на процедура „Деклариране на съответствие, основано на 

проверка на единичен продукт - модул G”/ надзор на системите за управление на 

производителя. 

По процедура „Проверка на единичен продукт” няма постъпили заявления. 

 Поддържане на регистри за издадените сертификати и откази за оценяване на 

съответствие. 

През отчетния период в регистъра на издадените сертификати са вписани 4 

сертификата за съответствие. 

8.4. Контрол на фискални устройства.  

 Изпитване и одобряване на типа на фискални устройства. 

В изпълнение на Закона за данък добавена стойност са изпитани 35 типа 

фискални устройства: 

 ЕКФП – 2; 

 ЕСФП/Колонки – 19; 

 ИАСУТД – 14. 

 Експертиза на фискални устройства. 

Няма постъпили заявления за извършване на експертизи на фискални 

устройства. 

 Регистрация на фирми, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства. 

Издадени са 60 разрешения на сервизни фирми за поддръжка и ремонт на ФУ и 

ИАСУТД. 

 Проверки на електронни системи с фискална памет.  
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Изпълнени са 1033 заявления за проверка на ЕСФП: 304 – за първоначална и 

729 – за последваща проверка. 

8.5. Изследване, изпитване, проверка и оправомощаване на лица за проверка на 

продукти.  

 Извършване на изпитване на продукти за електромагнитна съвместимост 

(ЕМС) и въздействие на околната среда (ВОС). 

Изпитани са 5 продукта за електромагнитна съвместимост /EMC/ и 4 продукта за 

ВОС. 

 Изпитване на игрално оборудване и комуникационен софтуер. 

Изпитани са 31 типа игрални съоръжения. В регистрите на типове и 

модификации на игрални съоръжения са вписани 67 типа ИС. 

 Проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при 

експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП. 

Постъпило е 1 заявление и извършена е проверка на СУБП. 

 Оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на 

бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП. 

Извършени са 3 (три) планови надзорни одита на оправомощени лица. 

8.6. Контрол на игрални съоръжения 

 Регистрация на типове и модификации на тирове игрални съоръжения. 

 Изпитване на игрално оборудване и комуникационен софтуер. 

8.7. Контрол на машини за гласуване 

 Оценяване съответствието на машини за гласуване. 

 

9. Подобряване на качеството на измерванията в страната чрез поддържане и 

повишаване на квалификацията на лицата, чиято дейност е свързана с 

измервания и развитие на научноизследователския потенциал на БИМ.  

  Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Организиране на базови и специализирани курсове, практикуми, конференции 

и други форми на обучение в областта на измерванията. 

Проведени 2 курса по метрология. 

 Разработване на годишни програми за обучение, публикувани на 

уебстраницата на БИМ. 

Няма извършени дейности за разработване на годишни програми за обучение и 

не са публикувани на уебстраницата на БИМ. 

 Разработване на учебни материали и провеждане на курсове и практикуми за 

лица, чиято дейност е свързана с измервания. 

Няма извършени дейности за разработване на учебни материали и провеждане 

на курсове и практикуми за лица, чиято дейност е свързана с измервания. 

 Участие в проекти на европейската научноизследователска програма в 

областта на метрологията EMPIR.  

През отчетния период БИМ участва в 4 проекта както следва: 

– Проект 18RPT01 ProbeTrace „Traceability for contact probes and stylus 

instruments measurements” (Проследимост при измерване на параметри на повърхност с 

контактни сонди и уреди).  

 Проект 18RPT03 MetForTC „Traceable measurement capabilities for monitoring 

thermocouple performance” в областта на температурните измервания. 

 Проект 19RPT02 Real Mass „Подобряване на реализацията на единицата за 

маса”. 

– Проект 20SCP01 Smart PhoRa „Smart specialization and stakeholder linkagein 

Photometry and Radiometry”. 

– Европейска метрологична мрежа (EMN) за мониторинг на замърсяването 

(POLMO), EURAMET. В отговор на получено писмо с молба за подпомагане на 

Европейска метрологична мрежа за наблюдение на замърсяването (POLMО) с 

информация за българското законодателство в тази област е събрана, изготвена и 

изпратена информация за законодателството в Р България, за използваните химични 

методи и произвежданите СРМ в областта на наблюдение на замърсяването на околната 

среда (въздух, почви и води). На базата на събраната информаия от различните 

европейски държави ще бъде изготвена стратегия на ниво Европейски съюз, в която ще 

се посочат научно-изследователските приоритети в тази област през следващите 
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минимум 5-10 години (без финансиране към момента).  

 

10. Оценка и наблюдение на компетентността на лица за оценяване на 

съответствието (нотифицирани органи) 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

10.1. Проверка и оценка на кандидати за нотифицирани органи:  

 Изпълнявани са 5 процедури за оценка на лица, които кандидатстват за получаване 

на разрешение за извършване на оценяване на съответствието – 1 по НСИОС за 

електромагнитна съвместимост, 1 по НСИОС на машини, 1 по НСИОС на играчки, 1 по 

НСИОС на средствата за измерване и 1 по НСИОС за съдове под налягане. В тази връзка са 

извършени общо 41 проверки. 

10.2. Проверка за спазване на условията, при които са били издадени 

разрешения на нотифицирани органи. 

 Извършен е анализ на дейността на 40 нотифицирани органа въз основа на 

годишните доклади по чл. 14а на ЗТИП. 

 Извършени са общо 93 проверки във връзка с планов надзор на 21 

нотифицирани органи (5 юридически лица). 

 Извършени са 16 проверки, свързани с уведомления съгласно чл. 14б на 

ЗТИП. 

 Извършена е 1 проверка, свързана с удължаване срока на нотификация. 

10.3. Подготвяне, изпращане и поддържане на нотификации на оценените 

кандидати за органи за оценяване на съответствието пред ЕК:  

 Подадени са 5 уведомления към Европейската комисия и държавите членки 

чрез информационната система NANDO Input:  

– Две (2) уведомления за удължаване срока на нотификация на нотифициран 

орган в обхвата на НСИОС на средствата за измерване и в обхвата на НСИОС за 

транспортируемо оборудване под налягане; 

– Две (2) уведомления за прекратяване дейността на нотифицирани органи; 

– Едно (1) уведомление за одобрено лице за оценяване на съответствието по 

НСИОС за електромагнитно съвместимост. 

 Издадени заповеди: 

 Една (1) заповед за прекратяване действието на издадено разрешение по 

НСИОС на машините, по желание на притежателя на разрешението;  

 Една (1) заповед за отнемане на разрешение в обхвата на НСИОС 

радиосъоръжения. 

 Извършени са 71 информационни трансфери, съгласно чл. 5.2 от Регламент 

ЕО/ 765/2008/, съответно чл. R 23, т.т 4 и 5 от Решение 768/2008/ЕО. 

10.4. Поддържане и публикуване на двуезичен регистър на българските 

нотифицирани органи.  

През отчетния период са извършени 2 актуализации на Регистъра на издадените 

и отнети разрешения на органите за оценяване на съответствието. 

10.5. Определяне и администриране на уникалния код на производителя, 

съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване. 

През отчетния период не са получавани заявления за определяне на уникален 

код на производител на плавателни съдове за отдих. Извършени са 2 актуализации на 

Регистъра на издадените и отнети разрешения на органите за оценяване на 

съответствието. 

10.6. Изготвени са 7 писмени отговора по запитвания на фирми. 

 

11. Подкрепа на дейността и развитие компетентността на органите за 

оценяване на съответствието (нотифицираните органи). 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

11.1. Координиране дейността на националните работни групи по прилагане на 

директивите и регламентите, които определят съществените изисквания към продуктите 

и на дейността на Форума на нотифицираните органи. 

11.2. Подпомагане подготовката на нотифицираните органи за участие в 

координационните групи по директиви и регламенти, които определят съществените 

изисквания към продуктите.  
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Експертите на ДАМТН текущо подпомагат нотифицираните органи за участие в 

координационните групи по директиви/регламенти към ЕК.  

 

12. Надзор на пазара на продукти, попадащи в обхвата на директиви и 

регламенти от Новата законодателна рамка, технически надзор на съоръжения 

с повишена опасност (СПО), метрологичен надзор на лица по отношение на СИ 

и предварително опаковани количества продукти. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

12.1. Ефективен надзор на пазара на продуктите, попадащи в обхвата на 

директиви и регламенти от Новата законодателна рамка: 

 Извършване на наблюдение и проверки на видове продукти – планови и 

извънпланови, вземане на проби за изпитване, работа по сигнали и жалби.  

 През полугодието на 2022 г. са проверени общо 2901 различни като тип, марка 

или модел продукти, пуснати на пазара в търговски обекти на територията на цялата 

страна, от които 2461 различни продукта са проверени при планови проверки и 440 

при извънпланови проверки (65 по сигнали, 156 по самосезиране, 209 по уведомления 

от А „Митници” и 10 по други извънредни проверки). В ДАМТН са получени 43 жалби и 

сигнали, които са разгледани и са предприети съответните действия. Взети са 8 

образци за изпитване – 5 строителни продукта, 1 играчка, 1 устройство за диагностика 

и 1 електрически уред.  

 Издаване на предписания за спиране от разпространение, изтегляне от пазара 

и унищожаване на несъответстващи продукти. 

 Издадени са 78 заповеди по чл. 30в, ал. 1, чл. 30а, ал.1 и чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП 

за временно спиране на продукти от разпространение до оценяване и удостоверяване 

на съответствието им с приложимите съществени изисквания или за временно спиране 

разпространението и/или спиране и изтегляне от пазара на несъответстващи продукти 

(играчки, електрически съоръжения, електрически гирлянди, продукти по отношение 

на екодизайн, машини, лични предпазни средства и др., както и заповеди на търговци 

за продукти без СЕ маркировка). 

 Участие в Системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати 

на пазара (RAPEX):  

  През полугодиетo на 2022 г. са получени 389 нотификации по системата RAPEX. 

Подадени са 2 бр. реакции: за детска играчка гризалка и за електрически продукт - 

LED лампа за поставяне под горен шкаф. През отчетния период са подадени 4 

нотификации към ICSMS за плавателни съдове за отдих. 

 Участие в проекти за сътрудничество и съвместни действия с 

административните органи на другите държави членки на ЕС в областта на надзор на 

пазара.  

 Работи се по 2 проекта на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара” - 

JAHАRP2018 (продуктови групи „Плавателни съдове за отдих” и „Електрически 

отоплители”) и JAHАRP2020 („Електрически продукти” и „Радиосъоръжения”), по 1 

проект на ЕК „Действия по надзора на пазара в ЕС за енергийно етикетиране и 

екопроектиране” (ЕЕPLIANT 3) по програма Horizon 2020 и по проект CASP 2021 

(Координирани дейности по безопасността на продуктите). 

 Съвместни действия по надзор на пазара в сътрудничество с Агенция 

„Митници” и Комисията за защита на потребителите. 

 През полугодието на 2022 г. са получени общо 45 уведомления за 276 типа 

продукти. При извършените проверки е констатирано, че 199 типа продукти 

съответстват на изискванията – „Допускане за свободно обръщение”, а 10 тип продукти 

не съответства на изискванията – „Допускане за свободно обращение не е разрешено” 

както и 67 типа продукти, които са извън компетенциите на ДАМТН. По постъпили 4 

уведомления от Агенция „Митници” са извършени проверки на електромери, топломери 

и водомери – общо 18 550 бр. Не са констатирани несъответстващи СИ, за което е 

уведомена Агенция „Митници”. 

 Извършване на проверки на продукти за спазване на разпоредбите на ЗТИП 

по отношение на средствата за измерване, които попадат в обхвата на директивите от 

Новата законодателна рамка. 

Надзорът на пазара на средства за измерване е осъществен чрез тематични 

проверки и наблюдения на 3099 СИ – везни с неавтоматично действие, водомери, 
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разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, топломери, електромери, 

измервателни системи за течности, различни от вода и материални мерки за дължина. 

 Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара на продукти, които не се 

пускат директно в търговската мрежа (СПО и машини).  

 Осъществен е надзор на пазара на 115 съоръжения с повишена опасност, 

проведен при извършения първоначален технически преглед.  

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството – съставени са 296 акта за установяване на административни 

нарушения и са издадени 198 наказателни постановления, включително и по АУАН от 

предходни периоди. 

12.2. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО). 

 Съставяне и поддържане на технически досиета на СПО.  

 За всички СПО са съставени и се поддържат технически досиета. 

 Извършване на периодични и внезапни/извънредни технически прегледи, 

проверки и изпитвания на СПО.  

 Извършени са периодични технически прегледи на 9 890 бр. СПО и на 1438,4 км 

на СПО, както и първоначални и извънредни технически прегледи (внезапни, по искане 

на ползвателя на СПО и др.) – на 1225 бр. СПО и на 202,5 км на СПО. 

 Издаване на дубликати на ревизионни книги на СПО - 45 бр.   

 Извършване на проверки на предприятия, сгради и други обекти, в които се 

експлоатират СПО.  

 Извършени са проверки в 1 254 обекта, в които се експлоатират СПО. 

 Извършване на проверки по сигнали и жалби.  

 Осъществени са 71 проверки по жалби и сигнали, свързани със СПО. 

 Обследване и анализиране на причините и условията за възникване на аварии 

и злополуки със СПО и предприемане на мерки за недопускането им.  

 Обследвани са 85 аварии, 2 злополука и 1 авария със злополуки със СПО. 

 Участие в държавни приемателни комисии на обекти, в които ще 

функционират СПО.  

 Служители са участвали в 255 държавни приемателни комисии на обекти. 

 Проверка на условията, разрешаване провеждането и участие в изпитните 

комисии на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии 

по обслужване на СПО. 

   Издадени са 259 разрешителни за провеждане на курсове, отказ - получени 2 бр. 

 Издаване на задължителни писмени предписания на собственици или 

ползватели, длъжностни лица и обслужващ персонал за отстраняване на нарушения.  

 Наложени са принудителни административни мерки (ПАМ) - задължителни за 

изпълнение писмени предписания за отстраняване на несъответствия с нормативно-

установените изисквания за безопасна експлоатация на СПО общо 607 бр. 

 Издаване на писмени разпореждания за спиране на експлоатацията на 

предприятия и/или СПО, които не съответстват на нормативните изисквания.  

 Разпоредено е писмено спиране от експлоатация на СПО – 122 бр., като са 

издадени 35 заповеди за спиране от експлоатация на СПО, а 148 бр. СПО са спрени от 

експлоатация чрез запис в ревизионната книга/акта за първоначален технически 

преглед. 

 Участия в работни групи и проекти на ЕК и други сродни организации. Не е 

осъществено участие през отчетния период. 

 Участие в съвместни проверки с представители на ГД ИТ, ГД ПБЗН, РИОСВ, ОД 

и др. държавни контролни органи.  

Служителите на ДАМТН не са участвали в съвместни проверки, свързани с 

безопасната експлоатация на СПО в този отчетен период. 

 Заседания към експертни съвети на министерства, общини и областни 

управления. 

Не е осъществено участие през отчетния период. 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството - съставяне на актове за установяване на административни 

нарушения (176 бр.) и издаване на наказателни постановления (218 бр.). 
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12.3. Контрол за спазване изискванията на Закона за измерванията (ЗИ) за 

защита интересите на държавата и потребителите от неверни измервания и 

несъответстващи на изискванията предварително опаковани количества продукти. 

 Извършване на планови и извънредни проверки на лица, които използват СИ.  

Извършени са общо 5383 проверки в обекти на лица, които използват везни в 

търговската мрежа, везни на пазари и тържища, везни за големи товари и везни за 

куриерски услуги; СИ в бензиностанции и газстанции; топломери; водомери; 

разходомери за газ; коригиращи устройства за обем и СИ по Закона за акцизите и 

данъчните складове (ЗАДС). Инспектирани са общо 9744 СИ в употреба в законовата 

област. 

През отчетния период са извършени надзорни проверки в 538 бензино- и 

газстанции, като част от тях са по жалби и сигнали на граждани или по искане на други 

органи. В проверените обекти делът на несъответстващите на изискванията СИ е 4,5 %, 

като преобладаващото нарушение е липса на валиден знак от проверка. 

В търговската мрежа са проверени 1784 везни, 10 % от които несъответстващи, 

предимно без знак от проверка. На пазари, тържища и складови бази са проверени 4 

везни. Установено е, че 10,9 % от тях са несъответстващи.  

В 2 обекта, където се използват 3 везни за измерване на големи товари, е 

установено, че 2 от тях (66,7 %) не съответстват на изискванията. 

Осъществен е метрологичен надзор на лица, които използват везни за 

определяне на такси при пощенски и куриерски услуги. Инспектирани са 25 везни, 

които са съответстващи. 

Извършени са планови надзорни проверки на операторите, които доставят до 

крайни потребители топлинна енергия и във връзка с това използват топломери и 

водомери, свързани с търговски плащания при продажбата й. Проверени са общо 705 

обекта, в които се използват 713 топломера и 551 водомера. Установено е, че от тях 32 

(4,5 %) топломера и 3 (0,5 %) водомера са без знаци от метрологична проверка. 

Извършени са плановите надзорни проверки на операторите, които доставят до 

крайни потребители газ и във връзка с това използват разходомери за газ и 

коригиращи устройства на обем за измервания, свързани с търговски плащания при 

продажбата му, както и манометри, използвани в съоръжения под налягане за 

измервания, свързани с обществената безопасност. Проверени са общо 1658 обекта, в 

които се използват 1719 разходомери за газ, 313 коригиращи устройства на обем и 22 

манометъра. Установено е, че от тях 7 (0,4 %) разходомера за газ са без знаци от 

метрологична проверка. 

Стартирани са плановите надзорни проверки на операторите, които доставят до 

крайни потребители вода за битово-питейни нужди и във връзка с това използват 

водомери, свързани с търговски плащания при продажбата й. Проверени са общо 1087 

обекта, в които се използват 1115 водомера. Установено е, че от тях 183 (16,4 %) 

водомера са несъответстващи. 

Проведени са проверки в 115 данъчни складове за производство и складиране 

на акцизни продукти, при които са обхванати 490 СИ за регистриране и отчитане на 

акцизни стоки. Проверките са извършени във връзка с изискванията на чл. 61, ал. 1 от 

Закона за акцизите и данъчните складове и Наредба № Н-1 за специфичните 

изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за 

измерване и контрол на акцизни стоки, съвместно с представители на териториалните 

митнически управления. 

От общо отчетените проверки, 83 са извънредни, извършени във връзка с 

постъпили жалби и сигнали на граждани и фирми за СИ, използвани в бензино- и 

газстанции. Резултатите показват, че 12,4 % от инспектираните СИ, не отговарят на 

изискванията. 

По искане на други контролни органи и органи на местната власт са извършени 

общо 183 извънредни надзорни проверки на СИ, използвани основно в бензиностанции 

и в данъчни складове. Установено е, че 10,3 % от проверените СИ не съответстват на 

законовите изисквания. 

Във връзка с публикации в социалните мрежи за технически неизправна колонка 

за светли горива в бензиностанция, намираща се в гр. София са проверени 4 СИ. 

Установено е, че 1 колонка за светли горива е без знак от последваща проверка. 
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 Извършване на планови и извънредни проверки на лица, които произвеждат, 

внасят или предлагат за продажба предварително опаковани количества продукти 

(ПОКП). 

Извършени са 5 проверки на място при производители на ПОКП и проверки в 98 

обекта от търговската мрежа, при които пуснатите на пазара и предлагани за продажба 

различни видове ПОКП са подложени на контрол за установяване на съответствието на 

количествата им с изискванията към тях.  

На контрол са подложени общо 409 партиди ПОКП с еднакви количества и 954 

ПОКП с различни количества. От разпространение са спрени 6464 несъответстващи 

продукта. В рамките на тези проверки 1 е по сигнал на граждани, който не е потвърден. 

 Извършване на надзорни проверки на лица, оправомощени за проверка на 

средства за измерване. 

През отчетния период са извършени 27 надзорни проверки на лица, 

оправомощени за проверка на средства за измерване, за спазване на задълженията им 

по Закона за измерванията и за съответствие на функциониращите системи за 

управление с изискванията по БДС ISO/IEC 17025. Проверени са 27 стационарни 

лаборатории и са инспектирани използваните в тях 545 технически средства – еталони, 

спомагателни СИ и сертифицирани сравнителни материали. Извършен е преглед на 

условията, при които се извършват проверките, на записите по качеството, както и на 

техническите записи, свързани с проверката на 9566 СИ. Проследен е редът за 

заявяване, съхраняване и отчитане на знаците за проверка. 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството - съставяне на протоколи за задължителни предписания и на актове 

за установяване на административни нарушения, издаване на наказателни 

постановления. 

През полугодието на 2022 г. са съставени общо 264 протокола за задължителни 

предписания. За установени при проверките нарушения са съставени 365 АУАН. 

Издадени са 111 наказателни постановления, някои от които по съставени през 2021 г. 

АУАН. Изготвени са 53 бр. проекта за споразумения по реда на чл. 58г от ЗАНН. 

12.4. Контрол на сервизи за тахографи, съгласно изискванията на Закона за 

автомобилните превози (ЗАвП). 

 Извършване на проверки в регистрираните сервизи за тахографи за 

съответствие на условията, при които се осъществяват дейностите по монтаж, проверка 

и ремонт на тахографи и за спазване на изискванията на ЗАвП. 

  На основание на чл. 91, ал. 8 от ЗАвП са извършени 79 надзорни проверки на 

регистрирани сервизи за тахографи за спазване на задълженията им във връзка с 

изискванията на Регламент (ЕИО) № 165/14. Една от проверките е по самосезиране. В 

рамките на контрола е извършена проверка за съответствие на условията, при които се 

осъществяват дейностите по монтаж, проверка и ремонт на тахографи, инспектирано е 

оборудването на сервизите, включително сервизните карти за цифрови и интелигентни 

тахографи на техниците. 

  Проучени са 22281 протокола от проверка на тахографи и 14108 електронни 

записи за цифрови и интелигентни тахографи. Едно лице е заличено от регистъра. 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството - съставяне на протоколи за задължителни предписания и актове за 

установяване на административно нарушение, издаване на наказателни постановления. 

За констатирани при проверките несъответствия е съставен 1 протокол за 

задължителни предписания. За установени при проверките нарушения са съставени 3 

АУАН. Издадени са 2 наказателни постановления, някои от които по съставени през 

2021 г. АУАН. Изготвени са 2 бр. проекта за споразумения по реда на чл. 58г от ЗАНН. 

 

13. Администриране на регулаторни режими по ЗТИП, ЗИ и ЗАвП, водене на 

регистри. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

          13.1. Заверяване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще 

функционират СПО и на проекти за производство и ремонт на СПО.  

Извършени са експертизи и са съгласувани 248 бр. документации - 

инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират СПО и технически 

документации за ремонт или производство на СПО. Откази са получили 15 бр. 



83 

 

13.2. Регистриране и поддържане на регистър на СПО. 

Регистрите се водят и поддържат актуални чрез ежемесечна актуализация. 

13.3. Съгласуване на учебните програми и планове за обучение в училищата и 

курсовете за придобиване на правоспособност за обслужване на СПО, разрешаване 

провеждането на курсове и издаване на документи за правоспособност.  

 Съгласувани са 2 учебни програми и планове за обучение в училищата и 

курсовете за придобиване на правоспособност за обслужване на СПО, издадени са 259 

разрешителни за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност на СПО, 

получили са 2 бр. откази за провеждане на курс за придобиване на правоспособност. 

Издадени са 2027 документа за правоспособност на СПО. Издадени са 23 дубликата на 

документи за правоспособност. 

13.4. Проверка на кандидати за получаване на лицензии за осъществяване на 

технически надзор на СПО. 

Обработени са документите на 1 заявител за вписване в регистъра. Издадена е 1 

лицензия.  

13.5. Поддържане и публикуване на регистър на издадените и отнетите 

лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО. 

Извършва се ежемесечна актуализация на регистъра. 

13.6. Проверка на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически 

надзор на СПО. 

Извършена е проверка на 63 лица. Няма издадени заповеди за отнемане на 

лицензии и за заличаване на лицата, получили лицензии за осъществяване на 

технически надзор на СПО от регистъра. 

13.7. Проверка на кандидати за вписване в регистъра на лицата, които 

извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО. 

Обработени документи на 26 заявители за вписване в регистъра, 24 лица са 

вписани в регистъра. Отказано е издаване на удостоверение на 2 лица. 

13.8. Поддържане и публикуване на регистър на лицата, които извършват 

поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО.  

Извършва се ежемесечна актуализация на регистъра. 

13.9. Проверка на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и 

преустройване на СПО.  

Извършена е проверка на 480 лица. Издадени са заповеди за обезсилване на 

удостоверения и заличаване от регистъра на 22 лица. 

13.10. Оправомощаване на лица за извършване на проверка на средства за 

измерване по ЗИ.  

Издадени са 5 заповеди за оправомощаване и 9 заповеди за изменение и 

допълнение на заповеди за оправомощаване. 

13.11. Регистриране на сервизи за тахографи в изпълнение на разпоредбите на 

Закона за автомобилните превози (ЗАвП).  

Издадени са 42 удостоверения за регистрация на сервизи, 14 допълнения към 

удостоверения за регистрация на сервизи, 2 заповеди за временно спиране на 

действието на регистрацията по искане на регистрирано лице, 2 заповеди за 

възобновяване на действието на регистрацията по искане на регистрирано лице и 1 

заповед за отказ от регистрация. 

13.12. Поддържане и публикуване на регистър на лицата, регистрирани за 

извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи. 

Регистърът се поддържа актуален. 

13.13. Одобряване на идентификационните знаци на производителите на 

опаковки, предназначени за използване като съдове за измерване на обема на 

затворените в тях течности, наричани „бутилки”, по реда на ЗИ. 

 През отчетния период не е постъпвало заявление за одобрение на 

идентификационните знаци. 

13.14.Поддържане и публикуване на регистър на одобрените идентификационни 

знаци на производителите на бутилки. 

 Регистърът се поддържа актуален. 

 

14. Контрол на качеството на течните горива при тяхното пускане на пазара, 

разпространение, транспортиране и използване (съгласно изискванията на 
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Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закон за енергията от 

възобновяеми източници (ЗЕВИ)). 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

14.1. Поддържане и развитие на мониторингова система за контрол на 

качеството на течните горива /FQMS/. 

14.2. Проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на 

страната - планови, извънпланови и по сигнали на граждани, съвместни проверки с 

органи на МВР и други контролни органи.  

Извършени са 604 проверки на обекти разпространяващи течни горива, в т.ч.: 

планови – 561, проверки по сигнали на граждани - 20, проверки с МВР и други 

контролни органи и институции - 68. 

14.3. Вземане на проби от течни горива (автомобилни бензини, гориво за 

дизелови двигатели, биогорива и други течни горива).   

Взети са 862 проби от течни горива, от които 481 от гориво за дизелови 

двигатели, 342 от автомобилни бензини и 39 други горива. 

14.4. Изпитване на проби гориво в акредитирани лаборатории и издаване на 

протоколи от изпитване.  

Извършени са 367 изпитвания в стационарна лаборатория – София и 552 

изпитвания в сектори подвижни лаборатории – Плевен и Бургас. Издадени са общо      

919 протокола от изпитване. 

 Изготвени са 1088 експертни заключения и 616 констативни протокола, от които 

347 за съответствие на течните горива с изискванията за качество и 269 за съдържание 

на биогориво в течно гориво в съответствие с изискванията на ЗЕВИ. По искане на 

Изпълнителна агенция „Морска администрация”, въз основа на протокол от изпитване 

издаден от Изпитвателен център „Сейболт-България” към „Сейболт-България” ЕООД, са 

издадени 26 констативни протокола за съответствие на корабно дестилатно гориво и 

корабно остатъчно гориво с изискванията за качество. 

 През периода на основание чл. 30 в, ал.1 от ЗЧАВ и във връзка с чл. 22, ал.9 от 

Наредбата  за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за 

техния контрол (НИКТГУРНТК) са проведени четири процедури по спор, от които 2 на 

Етап 1 и 2 на Етап 2. 

 По постъпило искане от фирма е проведена процедура за привеждането на течно 

гориво в съответствие с изискванията на чл. 47 от ЗЕВИ във връзка с чл. 30г, ал. 2 и ал. 

3 от ЗЧАВ. Контролните органи на ГД ККТГ са взели проба от смесеното гориво-Гориво 

за дизелови двигатели, пробата е изпитана в ЛИГСМП на ГД ККТГ към ДАМТН по 

показатели, определени в наредбата по чл. 8, ал. 1 от ЗЧАВ. След изпитване на взетата  

проба от смесено гориво са изготвени две експертизи, с които е установено 

съответствие с изискванията на ЗЧАВ и ЗЕВИ. Наложената ПАМ е отменена и горивото е 

освободено за разпространение. 

14.5. Експертиза на резултатите от проведените лабораторни изпитвания и 

установяване на съответствието на течните горива с изискванията на ЗЧАВ и ЗЕВИ.  

Установени са 15 случая на горива, които не съответстват на изискванията на 

Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредбата за изискванията за качество 

на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както и 4 

несъответствие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници за 

съдържание на биогориво в течно гориво. 

14.6. Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството – налагане на принудителни административни мерки, съставяне на 

актове за установяване на административни нарушения и на наказателни 

постановления.  

 Наложени са 25 принудителни административни мерки, както  следва: 

 6 задължителни предписания за временно спиране на разпространението на 

течно гориво; 

 15 задължителни предписания за забрана на разпространението на течно 

гориво; 

 4 задължителни предписания за изтегляне на течно гориво. 

 Общо изтеглени  от пазара горива, по видове и в количество както следва: 

– автомобилен бензин – 17 629,5 литра; 

– гориво за дизелови двигатели – 54 796 литра; 
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– други горива /ГИТТ/ - 62 543 литра. 

 Съставени са 14 акта за установяване на административни нарушения (АУАН) 

за несъответствия с изискванията за качество. 

 Издадени са 19 наказателни постановления (НП) за нарушения: 

– 16 броя за констатирани несъответствия с изискванията за качество; 

– 3 броя за констатирани несъответствия с изискванията за съдържание на 

биогориво в течно гориво. 

 

15. Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях (съгласно 

изискванията на Закона за водите)  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

Контрол за спазване изискванията на Закона за водите, в рамките на 

компетенциите на ДАМТН: 

15.1. Осъществяване на контрол на техническото състояние и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях чрез планирани проверки и 

изготвяне на  констативни протоколи от извършените проверки. Извършени са 1420 бр. 

планови проверки на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към 

тях и на документацията от експлоатацията и са изготвени 1420 бр. констативни 

протоколи от проверки. 

15.2. Поддържане на Регистър на установените язовири и съоръженията към тях, 

Регистър на съставените актове за установяване на административни нарушения, 

Регистър на издадените наказателни постановления, Регистър на заповедите за 

наложените принудителни административни мерки към собствениците на язовири, 

Регистър на решения, с които се разрешава или отказва извеждане от експлоатация 

или ликвидация на язовири и съоръженията към тях, както и решения за прекратяване 

на административното производство. 

Регистрите се поддържат актуални. 

15.3. Осъществени проверки като членове в комисии по заповед на областните 

управители съгласно чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, които веднъж в годината 

извършват проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и 

съоръженията към тях по чл. 141б, ал. 1, т. 1 и 2, а за тези по чл. 141б , ал. 1, т. 3 - 

веднъж на три години: извършени проверки за готовността за безопасна експлоатация 

на язовирни стени и съоръженията към тях.  

През отчетния период са извършени 1268 проверки за готовността за безопасна 

експлоатация на язовирни стени и съоръженията към тях. 

15.4. Класифицирани язовири - първа висока степен на потенциална опасност, 

втора значителна степен на потенциална опасност и трета ниска степен на потенциална 

опасност, съгласно чл. 141б, ал. 3 от Закона за водите. 

Съгласно разпоредбите на чл. 141б, ал. 3 от ЗВ за периода от 01.01.2022 г. до 

30.06.2022 г. е извършена класификация по степен на потенциална опасност на 884 

язовира. Класифицирани язовири: първа висока степен на потенциална опасност - 191 

бр., втора значителна степен на потенциална опасност - 106 бр. и трета ниска степен 

на потенциална опасност - 587 бр. Общият брой на класифицираните язовири на 

територията на страната към 30.06.2022 г. е 3793 броя. 

15.5. Проверки на язовирните стени и съоръженията към тях и на 

документацията от експлоатация – 1385 бр. планирани и 35 бр. извънредни (по сигнали 

и жалби). Съставени са 1420 бр. констативни протоколи от извършените проверки и са 

дадени задължителни предписания на собствениците на язовирни стени и/или на 

съоръженията към тях, с определен срок за тяхното изпълнение. 

15.6. Осъществяване на контрол за изпълнение на мерките за поддържане на 

язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и 

осигуряване на безопасната им експлоатация, при спазване изискванията на Закона за 

водите и подзаконовата нормативна уредба, в рамките на компетенциите на ДАМТН - 

638 бр. изпълнени предписания по техническата документация и 671 бр. изпълнени 

предписания по осъществяване на безопасна техническа експлоатация. 

15.7. Изготвяне и даване на предписания на собствениците на язовирни стени и 

съоръженията към тях съгласно правомощията на ДАМТН по Закона за водите – 558 бр. 

предписания по техническата експлоатация на язовирите и 886 бр. по безопасната 

техническата експлоатация на язовирите. 
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15.8. Осъществяване на контрол за изпълнение на дадените предписания от 

комисиите по заповед на областните управители съгласно чл. 138а, ал.3 от Закона за 

водите. Извършени са 275 бр. контролни проверки на протоколи, съставени при 

участие в комисиите по заповед на областните управители. 

15.9. Осъществяване на контрол за изпълнение на дейности по извеждане от 

експлоатация и/или ликвидация на язовири и съоръжения към тях, ако 

възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни.  

Няма подадени заявления за извеждане от експлоатация и ликвидация на 

язовири. Няма издадени разрешения/откази за извеждане от експлоатация и/или 

ликвидация на язовири и съоръженията към тях. Няма издадени решения за 

прекратяване на административното производство. 

15.10. Осигуряване на достъп и поддържане на информационната система за 

техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съгласно Наредба № РД-04-

02 от 25.11.2016 г. за условията и реда за използването на информационна система за 

техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. 

Информационната система е достъпна и се актуализира своевременно. 

15.11. Участие в работни групи за разработване на проекти на нормативни 

документи.  

Участие в заседание на работната група за изменение и допълнение на Наредба 

за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на 

язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за 

техническото им състояние, във връзка със Заповед № А-499/19.08.2021 г. на 

председателя на ДАМТН. 

15.12. Участие в работни групи и проекти за сътрудничество и съвместни 

действия с други институции и организации в областта на надзора на язовирните стени 

и съоръженията към тях.  

Участие в работата на Работна група 20 „Околна среда” към Министерство на 

околната среда и водите. Участие в Отчетна онлайн конференция по Национална 

научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни бедствия” към Министерство на образованието и 

науката; Участие в Онлайн уебинар за публичното представяне на интерактивната 

платформа разработена в подкрепа на обществените консултации на проект на карти 

на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения; Участие в 4 броя 

онлайн срещи за обществено обсъждане на карти на районите под заплаха и карти на 

районите с риск от наводнения, по покана на 4-те Басейнови дирекции и Министерство 

на околната среда и водите. 

15.13. Участие в работни срещи и заседания на междуведомствени работни 

групи и на надзорни съвети на министерства и ведомства.  

Участие в заседания на междуведомствена работна група по Заповед № РД-02-

14-141/02.02.2022 г. под председателството на заместник-министъра на регионалното 

развитие и благоустройството във връзка с безопасното ползване на язовирите и  

обследване на техническата документация за язовирите, на които се извършват 

основни ремонти и реконструкции. 

Участие в дискусионна среща на тема „Състояние на язовирите в България. 

Актуални проблеми и идеи за решения” на 15.04.2022 г., организирана съвместно от 

Университета по архитектура, строителство и геодезия и Българското дружество по 

големите язовири. 

15.14. Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството – през отчетния период няма налагане на принудителни 

административни мерки, съставени и връчени са 55 акта за установяване на 

административни нарушения и са издадени 123 наказателни постановления. 

 

16. Контрол на качеството на твърдите горива при тяхното пускане на пазара, 

разпространение (съгласно изискванията на Закон за чистотата на 

атмосферния въздух (ЗЧАВ)). 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
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16.1. Регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, 

в които се разпространяват твърди горива. 

 Вписани в регистъра 4 лица и 5 обекта; 

 Направени 16 бр. промени; 

 Заличени 4 регистрации. 

16.2. Проверки на 495 обекти, разпространяващи твърди горива за битово 

отопление на територията на страната – планови, извънпланови и по сигнали на 

граждани, съвместни проверки с органи на МВР и други контролни органи. 

 463 планови проверки на лица и обекти, разпространяващи твърди горива, 

вписани в Регистъра на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в 

които се разпространяват твърди горива. 

 32 проверки на лица и обекти, разпространяващи твърди горива, невписани в 

Регистъра на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в които се 

разпространяват твърди горива, от които 6 проверки са по сигнали на граждани. 

16.3. Вземане на проби от твърди горива за битово отопление (въглища и 

брикети от въглища). 

 Взети са 71 проби от твърди горива -  въглища. 

16.4. Изпитване на проби от твърди горива за битово отопление в акредитирани 

лаборатории и издаване на протоколи от изпитване. 

 Извършени 70 изпитвания в акредитирана лаборатория и издадени общо 70 

протокола от изпитване. 

 Изготвени 70 констативни протокола за съответствие на твърди горива – 

въглища с изискванията за качество, съгласно Наредба за изискванията за качеството 

на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за 

техния контрол. 

16.5. Експертиза на резултатите от проведените лабораторни изпитвания и 

установяване на съответствието на твърдите горива с изискванията на ЗЧАВ. 

 Установени са 10 несъответствия с изискванията за качество на изпитаните 

твърди горива - въглища. Проведе ни са 10 арбитражни процедури, от които 3 

потвърждава несъответствията от контролните изпитвания по показател „Съдържание 

на пепел %”. 

16.6. Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството - налагане на принудителни административни мерки, съставяне и 

връчване на актове за установяване на административни нарушения и на наказателни 

постановления. 

 Наложени са 7 принудителнr административни мярки, както  следва: 

– 6 задължителни предписания за забрана /ЗПЗ/ на разпространението на 

твърдо гориво; 

– 1 задължително предписание за изтегляне на твърдо гориво – въглища от 

пазара, в количество 1 000 кг.  

 Съставени 9 акта за установяване на административни нарушения за 

нарушение на разпоредбите на чл. 8а, ал.6 от ЗЧАВ. 

 4 бр. за установени нарушения на изискванията за качество; 

 4 бр. за установено  разпространяване на твърди горива за битово отопление 

от лица и в обекти без регистрация; 

 1 брой за констатирани несъответствия на изискванията за опаковането и 

етикетирането на твърдите горива. 

 Издадени са 12 наказателни постановления - 8 броя по издадени и връчени 

АУАН през 2021 г. и 4 броя по издадени и връчени АУАН през 2022 г. 

 Влезли в сила НП – 9 бр. на стойност 90 000 лв., от които: 

 5 бр. издадени през 2021 г.; 

 4 бр. издадени през 2022 г. 

 Платени НП – 7 бр. издадени през 2022 г. на стойност 54 129 лв. 

 Обжалвани в съд НП – 16 бр., от които: 

 7 бр. издадени през 2021 г.; 

 9 бр. издадени през 2022 г. 

 Отменени НП с решения на съд - 4 бр. издадени през 2021 г. 
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17. Проверка на лица, стопанисващи плувни басейни въз основа на писмен 

договор за осигурена правилна и безопасна техническа експлоатация и 

поддръжка на елементите за вграждане, филтрация и помпи към плувните 

басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване (на 

основание чл.12 от Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и 

поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни 

– самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) 

Дейности за предоставяне на услугата: 

17.1. Извършване на планови и извънредни проверки за изпълнение 

задълженията на лицата, стопанисващи плувни басейни за поддържане в изправно 

техническо състояние и безопасна експлоатация на елементите за вграждане, 

филтрация и помпи към плувните басейни в съответствие с техническите изисквания, 

норми и правила за безопасност. 

 Извършени са 331 проверки на лица (планови и извънредни). Издадени са 174 

бр. ПАМ - задължителни за изпълнение писмени предписания, отразени в констативни 

протоколи от извършени проверки. 

17.2. Съставяне на констативни протоколи от извършени проверки, съдържащи 

предписания. Не са издадени констативни протоколи през отчетния период. 

17.3. Извършване на проверки за изпълнение на предписанията. Не е 

установено неизпълнение на ПАМ през отчетния период. 

17.4. Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството – издаване на актове за установяване на административно 

нарушение (АУАН), издаване на наказателни постановления (НП). През отчетния 

период няма издадени АУАН и са издадени 7 НП. 

 

 

Мерки, финансирани по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020: 

 

Проект BG16RFOP002-2.008-0001 по ОПИК 2014-2020 

На 17.05.2017 г. Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” /ИА 

БСА/ стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.008-0001 „Повишаване 

ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия 

в областта на акредитацията”, финансиран по Приоритетна ос „Предприемачество и 

капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020. Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№BG16RFOP002-2.008-0001-C01/17.05.2017 г. 

Основната цел на проекта е  да допринесе за повишаване ефективността и 

ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на 

акредитацията от ИА БСА. 

За изпълнение на основната си цел, проекта предвижда комплекс от мерки за 

подобряване инфраструктурата по качество, а от там за повишаване ефективността и 

ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на 

акредитацията. Мерките включват: провеждане на специализирани информационни 

събития и обучения за потребители на услугите по акредитация; популяризиране 

ролята и значението на акредитацията за гарантиране спокойствието на крайният 

потребител на стоки и услуги; внедряване на съвременни ИКТ рашения, необходими за 

ефективното управление на услугите, предоставени на бизнеса; провеждане на 20 

проучвания в областите „изпитване” и „калибриране” за оценка на съответствието на 

предоставяните услуги чрез междулабораторни сравнения в областите на изпитване; 

въвеждане на нова дейност за ИА БСА - акредитация за целите на нотификацията, 

други. Проектът е с бюджет  3 791 765.70 лв. и се изпълнява в рамките на 30 месеца 

(17.05.2017 г. - 17.11.2019 г.). Той надгражда изпълнените до момента проекти, 

реализирани от ИА БСА по предходни оперативни периоди.   

За периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. са извършени окончателни 

разплащания, в размер на 98 659 лв. Изготвени са документация и приложения по 

финален отчет след финализиране на проекта, и е подадено искане за финално 

плащане и верификация на средства по проекта. 
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 Проект BG16RFOP002-2.103-0001 „Развитие на устойчива бизнес среда 

чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството 

на течните и твърдите горива” по ОПИК 2014-2020 

 През ноември 2021 г. стартира проект на ДАМТН BG16RFOP002-2.103.0001 с 

безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, с бюджет от 1 000 000 лв. и срок за 

изпълнение 2 години. 

 През шестмесечието на 2022 г. са извършени следните дейности: 

 Дейност 1: Изграждане на изпитвателна лаборатория за контрол на 

качеството на твърдите горива за битово отопление. 

 Извършена е работа във връзка с процедурата по обособяването на 

помещенията на лабораторията като самостоятелен обект в сградата  

 Подадена заявка в НАГ и получено заверено копие на чертежите на сградата 

на ул. Л. Станчев 13 (вкл. помещението на ГД ККГБО); 

 Получено Удостоверение от АГКК за изготвяне на схема-проект за 

обособяване на самостоятелен обект (помещението на ГД ККГБО); 

 Подадено заявление и документи в АГКК за издаване на схема-проект на 

самостоятелен обект (за помещението); 

 Подадено заявление и документи в АГКК за нанасяне на схема-проект в 

кадастралната карта; 

 Проведени среща и разговори с фирма „Аквахим” за преработване на 

документацията за ремонт на помещението; 

 Разработване на документацията за ремонт на помещението. 

 

 Дейност 2: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите 

на контрола на качеството на твърдите горива за битово отопление 

 Подготвена е документацията и е стартирана процедура за избор на изпълнители 

за доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на ГД ККТГ 

(26.5.2022 г.), сформирана е оценителна комисия, тече оценката на подадените 

оферти. 

 Дейности по публичност и комуникация 

 Подготвено и отпечатано във в. „Труд” прессъобщение с информация за проекта. 

 Дейности по организация и управление на проекта 

 Проведена работна среща с УО на ОПИК 

 Попълнен в ИСУН 2020 план за обществените поръчки по проекта 

 Попълнен в ИСУН 2020 времеви план за разходване на средствата по проекта 

 Подготвени и подадени в ИСУН 2020 два тримесечни отчета за напредъка по 

проекта 

 Проведени 4 срещи на ЕУП и изготвени протоколи..  

  

Проект BG16RFOP002-2.011-0001-СО1 по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 

 На 11.04.2018 г. е подписан договор BG16RFOP002-2.011-0001-СО1 

„Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда 

посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на 

изпитвателни лаборатории в Български институт по метрология”, финансиран от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Проектът е приключил 2021 г. 

Текуща дейност по проекта за периода 01.01.-30.06.2022г.: 

 верифициран финален отчет; 

 върнат заем по ДДС6/2011. 

 

 Проект BG16RFOP002-2.011-0002 по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 

На 14.02.2019 г. е подписан договор BG16RFOP002-2.011-0002 „Предоставяне на 

подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством 
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модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални 

еталонни лаборатории в Български институт по метрология” по ОПИК.  

Текуща дейност по проекта за периода 01.01. - 30.06.2022 г.: 

 срокът на договор беше удължен до 14.07.2022 г.; 

 за оставащата сума по проекта бяха търгувани и доставени 2 броя еталонни 

резистори за получаване на единицата от BIPM; 

 напълно изпълнени са доставките по 7 броя сключени договора; 

 на 18.03.2022 г. е подаден  финален отчет за верификация към 

Управляващият орган, който е в проверка. 

 Проектът е приключил. 

 

 Проект BG16RFOP002-2.011-0003 по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 

 На 13.05.2019 г. е подписан договор BG16RFOP002-2.011-0003-С01 „Повишаване 

на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, 

манометри и таксиметрови апарати в Р България”, финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Текуща дейност по проекта за периода 01.01. - 30.06.2022 г.: 

 Дейности по приемане на доставки за 6-та мобилна лаборатория за проверка 

на системи „таксиметров апарат – автомобил”.  

 Дейности по приемане на доставки на оборудване за модернизиране на 16  

лаборатории за контрол на манометри, използвани в съдове и съоръжения под 

налягане. 

 Погасен е заема по ДДС 6, отпуснат на 18.10.2021 г..  

 Получени верификации по трети, четвърти, пети и шести междинни отчети, на 

стойност 524 805 лв. 

 На 17.05.2022 г. е отпуснато авансово финансиране. 

 Срокът на проекта е удължен до 13.10.2022 г.  

Проектът е в процес на изпълнение. 

 

 Проект BG16RFOP002-2.064-0001-C01 по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 

  На 08.06.2020 г. се подписа договор № BG16RFOP002-2.064-0001-C01 

„Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда 

посредством внедряване на Единна система за управление, контрол и анализ на 

дейностите на  Български институт  по метрология”, финансиран от Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 Настоящият проект е насочен към подобряване ефективността на тези дейности, 

чрез разработване и внедряване на Единна система за управление, контрол и анализ 

на дейностите /ЕСУКАД/ - софтуер и хардуер; сертифициране на БИМ по стандарт БДС 

EN ISO/EIC 27001:2017 или еквивалент; обучение на персонал за работа с ЕСУКАД, 

анализ на работните процеси и промяна на нормативната уредба. Единната система ще 

представлява компютърна мрежа от физически обекти /устройства, средства за 

измервания, лаборатории, подлежащи на контрол средства за измервания и др./, 

притежаващи вградени електронни устройства за взаимодействие по между си и с 

външната среда, и цели да изключи необходимостта от участие на човека в част от 

действията и операциите по осъществяване на админ. обслужване, надзорната дейност 

и дейността по реализиране на административно-наказателната отговорност, свързани 

с измерванията, чрез прилагане на иновативни подходи - Интернет на нещата и 

изкуствен интелект. 

Срок за изпълнение на проекта - 24 месеца, обща стойност на проекта – 2 700 

000 лв. Финансиране: 85 % европейско и 15 % национално финансиране. 

Текуща дейност по проекта за периода 01.01. - 30.06.2022 г.: 

 сключени 2 договора с външни експерти за членове на екипа на проекта; 

 преглед на техническо задание за разработване на ЕСУКАД и подготвяне на 

нова техническа спецификация за качване в електронната система на МЕУ; 

 обявена поръчка за ЕСУКАД в ЦАИС; 
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 проведен информационен ден по проекта; 

 изработени информационни материали; 

 получена верификация на първи междинен отчет, в размер на 118 593 лв.. 

 с допълнително споразумение № 1/13.05.2022 г. срокът е удължен на 30 

месеца, т.е. до 08.12.2022 г. 

Проектът е в процес на изпълнение. 

 

 

Мерки, финансирани по оперативна програма „Добро управление” 2014-2020: 

 

 Проект BG05SFOP001-2.019-0012-С01/27.05.2020 г. по Оперативна 

програма „Добро управление” 2014-2020 

На 27.05.2020 г. е подписан Договор BG05SFOP001-2.019-0012-С01/27.05.2020 

г. „Повишаване на специализираните знания и умения на служителите в 

териториалните звена на БИМ” по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално 

управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” на Оперативна 

програма „Добро управление” 2014 - 2020. Срокът за изпълнение на проекта е 18 

месеца. 

Проектът приключи на 27.11.2021 г. 

Текуща дейност по проекта за периода 01.01. - 30.06.2022 г.: 

 Окончателният отчет е прегледан от Управляващият орган. Наложена е 25 % 

финансова корекция, съгласно решение за финансова корекция № ФК-2022-

309/08.02.2022 г. Управляващият орган не верифицира разходи в размер на 42 923.52 

лв., съгласно писмо с наш вх. № ОПДУ1912-П-5/21.03.2022 г. и писмо с наш вх. № 

ОПДУ1912-П-7/25.03.2022 г. БИМ жали решението на Управляващият орган. Заведено е 

дело. 

 

 Проект BG05SFOP001-2.019-0051-С01/01.06.2020 г. по Оперативна 

програма „Добро управление” 2014-2020 

 На 01.06.2020 г. е подписан договор BG05SFOP001-2.019-0051-С01/01.06.2020 г. 

„Повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология, 

свързана с осигуряване на международна еквивалентност на еталоните и 

проследимостта на измерванията в областта на йонизиращите лъчения” по Приоритетна 

ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското 

общество и бизнеса” на Оперативна програма „Добро управление” 2014 - 2020. 

 Проектът приключи на 29.11.2021 г. 

Текуща дейност по проекта за периода 01.01. - 30.06.2022 г.: 

 Окончателният отчет от 07.12.2021 г. е приет от Управляващият орган. Всички 

разходи по проекта са верифицирани, на основание писмо от Управляващият орган с 

наш вх. № ОПДУ1951-П-3/18.02.2022 г. и писмо с техен изх. № 02.50-6/17.02.2022 г. и 

с наш вх. № ОПДУ1951-П-2/18.02.2022 г., с което се погасява отпуснатият временен 

безлихвен заем по реда на ДДС № 6/2011 г., в размер на 80 827.00 лв., съгласно 

указания от Министерството на финансите и в изпълнение на т.47 от ДДС № 6/2011 г.  

 

Проект „Съвместни действия по надзор на пазара на хармонизирани 

продукти 2018” – JAHARP2018 

По проект „JAHARP2018”, който стартира през ноември 2019 г., в началото на 

2022 г. се изпълняват дейности по двете продуктови групи: 

 продуктова група LVD с обект електрически продукти – отоплители. 

   През отчетния период са получени резултатите от изпитването на изпратените в 

лаборатория образци. Изготвени са 10 констативни протокола по чл. 17 от НУРИНП за 

несъответстващи продукти. Проведени са срещи с икономическите оператори. Пред 

PROSAFE и ръководителите на проекта са представени крайните резултати и 

предприетите действия. 

 продуктова група плавателни съдове за отдих. 

 През отчетния период са получени протоколите с резултати от направените 

изпитвания на изпратените в лаборатория лодки. Съставени са 4 бр. констативни 

протоколи по чл. 17 от НУРИНП, които са изпратени на отговорните икономически 

оператори. Предстоят срещи с вносителите и изготвяне на нотификации в ICSMS. 
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Проект „Съвместни действия по надзор на пазара 2020” – JAHARP2020 

През пролетта на 2021 г. са подготвени и подадени изискваните документи и 

през май 2021 г. е сключено споразумение между ЕК и координатора на проекта 

(PROSAFE) за изпълнение на многонационален троен проект JAHARP2020 Triplet. 

Проектът се състои от 3 отделни проекта JAHARP2020-1, JAHARP2020-2 и JAHARP2020-

3, които ще се изпълняват едновременно в продължение на 24 месеца. Всеки от 

проектите включва дейности по надзора на пазара по 2 продуктови групи и 2 

хоризонтални дейности. При изпълнението на този троен проект ще се търси синергия 

и мултиплициране на резултатите, постигнати по отделните проекти. В проекта 

участват общо 29 органа по надзора на пазара от 22 страна членки на ЕС, а 

философията и изпълнението на проектите са съгласувани и ще се изпълняват в тясно 

сътрудничество с 4 AdCo групи на ЕК (GA, LVD, RED, TPED).  

Основните цели на проект JAHARP2020 са следните:  

 да не се допускат на пазара на ЕС несъответстващи на изискванията и опасни 

продукти; 

 да се работи в подкрепа прилагането на Регламент (EU) 2019/1020; 

 да се работи за подобряване уменията и познанията на органите по надзор на 

пазара. 

ДАМТН участва в 2 от проектите (JAHARP2020 - 1 & 3) с по една продуктова 

група и хоризонтални дейности. 

 Подпроект  „JAHARP2020-1 (RED)” – с обект радиосъоръжения 

 Подпроект „JAHARP2020-3 (LVD)” – с обект електрически продукти - USB 

зарядни устройства. 

През 2022 г. се работи по изпълнението на под-проект JAHARP2020-1 с обект 

радиосъоръжения и по под-проект JAHARP2020-3 с обект електрически уреди - USB 

зарядни устройства: По изпълнението на JAHARP2020-3 са уточнени критериите за 

избор на лаборатории, а във връзка с критериите за пробовземане, е извършено 

проучване, онлайн и директно в магазинната мрежа, за предлаганите USB зарядни 

устройства. По изпълнението на JAHARP2020-1 относно специфичната норма на 

поглъщане, са проведени три онлайн срещи, на които са обсъдени стандартите за 

изпитване, основния документ по покана за търг, план-алгоритъма, по който ще се 

работи през целия период на проекта и е дискутиран списъкът от продукти, 

предложени за изпитване. 

 

Проект „Съвместни действия по надзора на пазара в ЕС за съответствие 

на продуктите по отношение на енергийната ефективност” – EEPLIANT3 (no. 

832558) 

 Проектът стартира на 01.06.2019 г. През 2020 г. по продуктова група WP10 е 

извършена проверка на вентилационни агрегати, предлагани както онлайн, така и в 

търговски обекти. 

 През същата година стартира и дейността по работен пакет 8 „Сушилни машини“, 

работен пакет 3 „Съгласувани действия за засилване на сътрудничеството с 

митническите органи” и работен пакет 2 „IT инструменти”.  

 През 2022 г. продължава работата по работен пакет 2 - приоритетните групи, по 

които ще се работи са: IT инструмент за автоматично качване на проверките в ICSMS; 

„Webcrawler”; роботизация/иновационен проект за изкуствен интелект и т.н. бързи 

печалби (number of quick wins).  

 През 2022 г. продължава работата по работен пакет 3 „Съгласувани действия за 

засилване на сътрудничеството с митническите органи”.  

 Продължава и работата по работен пакет 10 „Вентилационни блокове 

(рекуператори)”. Избрана е лаборатория за изпитване на агрегатите, закупени са 3 бр. 

проби и са транспортирани. Изпитани са 2 от закупените 3 проби. По време на 

транспортиране, при едната проба са настъпили транспортни деформации, които силно 

са увредили корпуса на агрегата и тя не може да бъде изпитана. Резултатите от 

изпитванията са положителни. Предстои съставяне на констативни протоколи по чл. 17 

от НУРИНП.  

 През полугодието на 2022 г. дейността по работен пакет 8 – сушилни машини 

приключи. Извършени са проверки на техническо досие и изпитвания на сушилни 
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машини в обхвата на изискванията за екопроектиране на Регламент № 932/2012. 

Проверени са 298 бр. сушилни. Закупени са три модела сушилни за изпитване в 

германска лаборатория. Изпитванията са приключили, като резултатите са, че две от 

изпитаните сушилни машини не съответстват на изискванията, а един модел е 

съответстващ. След консултация с лабораторията извършила изпитванията, се 

установи, че само една от сушилните машини не съответства на изискванията за 

екопроектиране. Към несъответстващия продукт са предприети доброволни действия от 

търговеца за спиране на разпространението на сушилнята и изтегляне от пазара.  

 През 2022 г. продължава работата по работен пакет 11 – светлинни източници. 

Извършена е проверка в търговската мрежа на общо 369 броя лампи и осветители. 

Проведени са 3 онлайн срещи. Към отчетния период са приключени проверките на 41 

модела лампи. 

 През 2022 г. е стартирана дейността по работен пакет 12 – локални отоплители. 

Проведени са 2 работни срещи. Направено е разпределение на броя проби, необходими 

да бъдат закупени от всяка страна-членка, участваща в работния пакет. През отчетния 

период са проверени 241 броя продукта в търговската мрежа. Съгласно изискванията 

на проекта, за 10 бр. продукти проверката ще продължи с изискване на техническо 

досие.  

  

Проект CASP 2021 (Координирани дейности по безопасността на 

продуктите) 

Проектът е продължение и надграждане на CASP 2020. В него участват органи по 

надзор на пазар от страни-членки на EC. 

Основна цел на проекта е хармонизиране на подхода при осъществяване на 

надзор на пазара, разглеждане на добри практики, идентифициране на най-често 

срещаните проблеми и как да се намери тяхното ефективно решение.  

Изпълняват се както хоризонтални дейности (оценка на риска, онлайн търговия, 

обмяна на опит и добри практики), така и продуктово ориентирани дейности по 

продуктови групи (надзор на пазара, закупуване на образци и изпращането им в 

изпитвателна лабораторията, оценка на резултатите, оценка на риска, предприемане на 

последващи действия към несъответстващите продукти и икономическите оператори, 

изготвяне и подаване на нотификации по RAPEX  - за несъответстващи продукти). 

ДАМТН ще участва в 2 пакета по хоризонтални действия: 

 Онлайн надзор на пазара; 

 Оценка на риска. 

Изпълнение на дейностите по проекта стартира в средата на полугодието на 

2022 г. 

 

 Проект 18RPT01 ProbeTrace „Traceability for contact probes and stylus 

instruments measurements” (Проследимост при измерване на параметри на повърхност с 

контактни сонди и уреди).  

   Текуща дейност по проекта за периода 01.01. - 30.06.2022 г.: 

 Метрологични измервания. 

   Проектът е в процес на изпълнение. 

 

 Проект 18RPT03 MetForTC „Traceable measurement capabilities for 

monitoring thermocouple performance” (Проследими възможности за измерване за 

наблюдение на характеристиките на термодвойките). 

 Текуща дейност по проекта за периода 01.01. - 30.06.2022 г.: 

 Метрологични измервания. 

  Проектът е в процес на изпълнение. 

 

 Проект 19RPT02 „Подобряване на реализацията на единицата за маса” 

(Improvement of the realisation of the mass scale) – в областта на измерване на маса. 

  Текуща дейност по проекта за периода 01.01. - 30.06.2022 г.: 

 Проведени са две дистанционни срещи (една през февруари и една през 

март) за обсъждане на текущите задачи по проекта. INRIM представиха софтуер в 

рамките на проекта.  
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 Предстои сравнение за калибриране на теглилки по метода на подразделяне 

(Pilot Study - пилотно проучване) между участниците в проекта, като резултатите ще се 

обработват с този софтуер. Отдел МИ разполага с верифицирани таблици на Excel за 

изчисляването на резултатите, но е добре също така да се ползва и предложения 

софтуер и да се сравнят резултатите. Част от компютрите в област „Маса” не 

позволяват инсталирането и ползването на този софтуер поради това, че софтуерът 

изисква работа с 64 bit Windows, който не е подходящ за тях. 

 Стартира подготовка за сравнението в рамките на проекта, което ще бъде 

регистрирано като пилотно проучване към ЕВРАМЕТ project 1556. БИМ предостави 

еталон за маса с номинал 1 kg, който ще бъде част от трансферните еталони. 

Теглилката е изпратена в Чешкия метрологичен институт (CMI) в края на април 2022 г. 

за извършване на предварителните измервания за определяне на стабилността ѝ. През 

май 2022 г. в Австрийския метрологичен институт (BEV) са проведени присъствена 

среща по проекта и двудневно обучение за работа с разработения от Италианския 

метрологичен институт (INRIM) софтуер. БИМ участва с един експерт. 

Проектът е в процес на изпълнение. 

 

Проект 20SCP01 Smart PhoRa „Smart specialization and stakeholder 

linkagein Photometry and Radiometry” в областта на оптичните измервания.  

Проектът се финансира със средства от Европейския съюз чрез EURAMET по 

EMPIR (Европейска програма за научни изследвания в метрологията) на 100%. Участват 

метрологичните институти на 9 държави членки на EURAMET. Проектът е на стойност 

150 000 EUR, като продължителността му е 18 месеца. На 03.06.2021г. е подписан 

Анекс №3. Проектът стартира от 01.09.2021 г. 

Проектът е разделен на шест работни пакета (WP1-WP6), като БИМ ще вземе 

участие в три от тях. БИМ трябва да получи в рамките на проекта 17 000 EUR /33 249 

лв./. 

Описание на дейностите по проекта с участие на БИМ: 

1. Участие на БИМ в първия работен пакет по проекта (WP1) включва изследване 

на спектралното и пространственото разпределение на вредни за човешкото зрение 

лъчи от различни източници (например UV лъчение от бактерицидни лампи, свързани с 

дезинфекцията при вирусни замърсявания от Covid 19 и др.). 

2. Обучения на експерти. В рамките на проекта (в WP1 и WP2) се предвиждат 

две двуседмични обучения на двама експерти в метрологичните институти на Германия 

и Франция и две едноседмични обучения на двама експерти в Испания и Финландия. 

Текуща дейност по проекта за периода 01.01. - 30.06.2022 г.: 

 През февруари 2022 г. е проведена онлайн среща на ръководителите на 

работните групи по проекта. Подготвена и представена е презентация на срещата 

относно дейностите в WP1 от ръководител на работна група на БИМ.  

 Шест експерта са взели участие в организирани еднодневени уебинари през 

март 2022 г.: 

 в област „Рефлектометрия”, организиран от експерти от Испанския 

метрологичен институт (CSIC); 

 в област „Фотометрия и радиометрия”, организиран от експерти от Немския 

метрологичен институт (PTB). 

 Участие на ръководителя на работната група в проведена междинна среща на 

ръководителите на направления по проекта (13 юни 2022 г.) в Института по оптика IO-

CSIC в Мадрид, Испания. Подготвена и представена е презентация на срещата относно 

дейността в WP1 на проекта. Изготвен е доклад за извършените дейности в WP1 за 

първите 9 месеца по проекта, който е изпратен на координатора на проекта. 

 Проведен e еднодневен уебинар (28 юни 2022 г.) на тема „Измерване на 

Gloss” в рамките на WP2 по проекта. Лектори от CENAM (Франция), NIST (САЩ), NRC 

(Канада) и CU (Белгия) изнесоха презентации по темата. В уебинара взеха участие 6 

експерта от отдел ОАВ 

Проектът е в процес на изпълнение. 
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В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. 

проектите по програмата 

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за 

стандартизация в Република България със статут на обществено-правна организация, 

която работи в полза на българското общество и не разпределя печалба. Той е 

официален представител в европейските и международните организации по 

стандартизация и съгласно чл. 55 от Закона за националната стандартизация (ЗНС) 

получава държавна субсидия за финансиране на дейности по чл. 56, т. 1, 2 и 3 от ЗНС. 

Институтът осъществява стопанска и нестопанска дейност, като основната дейност е 

нестопанската т.е дейността по национална стандартизация, като от държавната 

субсидия се финансират само нестопански дейности. 

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., за БИС е 

утвърдена държавна субсидия в размер на 1 970 000 лв., за дейности по  чл. 56, т.1, 2 

и 3 от ЗНС. 

Получената  и изразходвана субсидия за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 

г. е в размер на 924 000 лв., като са финансирани административни и преки разходи 

свързани със специфични дейности по националната стандартизация. 

Към 30.06.2022 г.  държавната субсидия е изразходвана за: 

1. Административни разходи 

Към административните разходи БИС отчита разходи, свързани с цялостната 

организация и управление на института, които са съпътстващи към изпълнението на 

всички дейности, регламентирани в чл. 56 от ЗНС. Тези разходи са финансирани на 

основание чл. 56, т. 1 от ЗНС в размер на 63,00 %, спрямо общия им размер. 

Процентът е изчислен на база получени приходи от нестопанската дейност 

спрямо общия размер на приходите за периода, като са изразходвани 213 168 лв., 

които включват разходи за заплати, социалноосигурителни вноски, обезщетения по КТ 

и КСО на административния персонал, възнаграждения по договори за управление и 

контрол, разходи по поддръжка на сградата. 

2. Преки разходи свързани със специфичната дейност 

От държавната субсидия за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. са 

финансирани следните преки разходи свързани с дейността по национална 

стандартизация:   

2.1. Дейности по чл. 56, т. 1 от ЗНС по административното и техническо 

обслужване на техническите комитети за стандартизация, по прилагане на 

процедурата за обявяване на стандарти, по създаване и поддържане на база данни за 

стандарти и стандартизационни документи, поддържане на фонд от национални, 

международни, европейски и чуждестранни стандарти и за осъществяване на обмен на 

стандарти. Тези разходи са финансирани в процент от държавната субсидия и това 

финансиране е 63,00 %, спрямо общия им размер. 

Към 30.06.2022 г. за финансиране на дейности по чл. 56, т. 1 от ЗНС, са 

изразходвани 321 326 лв., в това число разходи за персонал (заплати и 

социалноосигурителни вноски) – 316 318 лв. 

2.2. Разходи по чл. 56, т. 2 от ЗНС – по тази точка от закона, от държавната 

субсидия се финансират 100 % разходите, свързани със заплащането на членския внос 

в европейските (CEN и CENELEC) и международните организации по стандартизация 

(ISO и IEC). 

За периода са платени 389 506 лв., или 100 % от дължимия членски внос в CEN, 

CENELEC и IEC и 50% в ISO. 

2.3. Разходи по чл. 56, т. 3 от ЗНС – по тази точка от закона, от държавната 

субсидия се финансират 100 % разходите, свързани с подпомагане изпълнението на 

всички дейности, произтичащи от пълноправното членство на БИС в европейските и 

международните  организации по стандартизация.  

 Във връзка с противоепидемичната обстановка от COVID-19 до 30.06.2022 г., 

всички участия в работните органи на европейски и международни организации по 

стандартизация за периода са проведени on-line и разходи не са направени.  

Постигнати резултати: 

 Със средствата от държавната субсидия и собствените приходи, институтът към 

30.06.2022 г. е постигнал следните резултати: 

 Въведени с превод на български език 152 броя стандарти;  
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 Въведени с потвърждаване на един от официалните езици на CEN/CENELEC 

общо 1 016 броя; 

 Отменени 745 броя БДС; 

 Одобрени и издадени стандарти на национално ниво и национални 

приложения – 16 броя (в т.ч. 13 бр. национални приложения); 

 Нотифицирани български стандарти, въвеждащи европейски стандарти на 

национално ниво - 668 бр.;   

 Гласувани проекти на европейски стандарти в CEN и CENELEC – 1 302 бр.; 

 Гласувани проекти на международни стандарти в ISO и IEC - 152 бр.; 

 Проведени 78 броя общи събрания на техническите комитети по 

стандартизация с приети работни програми за 2022 г. 

Индикатор за ефективност: 

 Общата оценка на оперативното ръководство на института по отношение на 

степента на ефективност към 30.06.2022 г. е висока поради това, че над 90% от 

заложените показатели за годината са изпълнени над 50 % и са постигнати следните 

резултати: 

 Всички европейски стандарти са въведени в определените срокове, като 

задължение на БИС, произтичащо от пълноправното му членство в европейските 

организации по стандартизация;  

 Експерти от БИС са изразили националното становище, като са гласували в 

определените срокове проекти на европейски и международни стандарти в CEN, 

CENELEC, ISO и IEC; 

 В определените срокове са нотифицирани български стандарти, въвеждащи 

европейски стандарти на национално ниво; 

 Към 30.06.2022 г. 100 % от техническите комитети по стандартизация са 

провели годишните си срещи и са приели работните си програми по стандартизация за 

2022 г. 

 

 

 

Г) Отчет  на показателите за изпълнение на бюджетната програма 

(количествени, качествени, времеви) (Приложение № 6) 

 

 
Приложение № 6 

2000.01.04 Бюджетна програма „Инфраструктура по 

качеството в подкрепа развитието на икономиката” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет I-во 

полугодие 

на 2022 г. 

1.Приключили процедури по първоначална акредитация в 

законоустановения срок 
% 100 100 

2.Приключили процедури по преакредитация в 

законоустановения срок 
%. 100 100 

3.Приключили процедури по разширяване обхвата на 

акредитация в законоустановения срок 
% 100 100 

4.Осъществяване на оценки за акредитация, преакредитация, 

разширяване на обхвата и поддържане на акредитацията 
бр. 525 327 

5.Проведени форуми за популяризиране дейността по 

акредитация, вкл. и за обучения в областта на акредитацията 
бр. 20 12 

6.Участия в мероприятия, свързани с членството на ИА БСА  бр. 18 10 

7.Резултат от обратна връзка от органи за оценяване на 

съответствието (получени отлични и добри оценки) 
% 100 99 

8.Поддържани (изследвани, усъвършенствани) еталони/ 

утвърдени, като национални еталони 
Бр. 35/1 37/0 

9.Регистрирани участия в международни сравнения/публикувани 

доклади (с натрупване) 
Бр. 82/64 106/85 

10.Поддържане на система за управление на ГД НЦМ Приет 

отчет от 

ТК 

„Качество” 

на 

1 1 
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EURAMET 

11.Публикувани възможности за измерване и калибриране, СМС 

в базата данни на BIPM (с натрупване) 
Бр. 223 224 

12.Представени в EURAMET възможности за измерване и 

калибриране, СМС, нови/модифицирани  
Бр. 1/2 0/0 

13.Участия на представители на БИМ в годишните срещи на 

EURAMET и BIPM 
Бр. 2 3 

14.Участия на контактни лица в техническите комитети и 

подкомитети на EURAMET 
Бр. TK/ПК 12/5 9/6 

15. Калибрирани от ГД НЦМ еталони и СИ Бр. 4 100 1 971 

16. Охарактеризирани и сертифицирани референтни материали Бр. 35 15 

17.Организирани и проведени национални междулабораторни 

сравнения 
Бр. 5 6 

18.Одобрени типове СИ Бр. 10 18 

19.Участия на експерти от БИМ в РГ на WELMEC и в РГ „СИ” на 

ЕК, OIML, NoBoMet 
Бр. РГ 10 5 

20.Изпитани игрални съоръжения Бр. 70 31 

21.Изпитани фискални устройства Бр. 40 35 

22.Извършени първоначални проверки на СИ Бр. 7 000 6 777 

23.Извършени последващи проверки на СИ Бр. 145 000 82 192 

24.Извършени метрологични експертизи на СИ Бр. 7 000 1 894 

25.Изпитани продукти за ЕМС и ВОС Бр. 100 9 

26.Извършени процедури „Изследване на типа – модул В” Бр. 1 - 

27. Извършени процедури „Деклариране на съответствие с типа, 

основано на проверка на продукта - модул F” и „Деклариране на 

съответствие, основано на проверка на единичен продукт - модул 

G” 

Бр. 15 1 

28.Извършени процедури „Деклариране на съответствие с типа, 

основано на осигуряване качеството на производството - модул 

D”/надзор 

Бр. 0/2 0/0 

29.Проведени  курсове по метрология и видове измерване Бр. 6 2 

30.Участие в проекти на европейската научноизследователска 

програма в областта на метрологията EMPIR 
Бр. 2 4 

31.Извършени проверки на ефективността на улавяне на 

бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи 

на Етап II на УБП  

Бр. 5 1 

32.Оправомощени лица за извършване на проверки на 

ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация 

на системите, съответстващи на Етап II на УБП /надзорни 

проверки на оправомощените лица 

Бр. 0/5 0/3 

33.Извършени проверки на електронни системи с фискална памет 
Бр. 2 000 1 033 

34.Информационни трансфери във връзка с нотификацията на 

органи за оценяване на съответствието 
Бр. 140 71 

35.Извършени проверки на органи за оценяване на 

съответствието в т.ч. 

 проверки и оценки на кандидати за нотифицирани органи 

 

 надзорни проверки за спазване изискванията на 

нотифицираните органи   

 проверки, свързани с ренотификация или удължаване на 

срока на нотифицирани органи 

 проверки, свързани с уведомления по по чл. 14б от ЗТИП 

 проверки по сигнали  

 проверки за определяне на уникален код на производители 

на плавателни съдове за отдих 

Бр. 160 

151 

 

41 

 

93 

 

1 

 

16 

 

- 

 

- 
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36.Проведени съвещания: 

 на националните работни групи  

 на Форума на нотифицираните органи 
Бр. 10 

5 

5 

- 

 

37.Брой извършени проверки на обекти, разпространяващи течни 

горива 
Бр. 900 604 

38.Брой изпитани проби от течни горива 
Бр. 1 400 919 

39.Проверки на лица, които използват средства за измерване 
Бр. 8 500 5 383 

40.Инспектирани СИ в употреба 
Бр. 15 500 9 744 

41.Проверки на производители, вносители и лица, които 

предлагат за продажба ПОКП 
Бр. 200 103 

42.Подложени на контрол ПОКП 

 партиди с еднакви количества 

 продукти с различни количества 
Бр. 

 

800 

1 700 

 

 

409 

954 

 

43.Проверки на действащите лаборатории на лица, 

оправомощени за проверка на средства за измерване, планирани 

през съответната годината 

% 100 27 

44.Контролни проверки на действащите сервизи за тахографи, 

планирани през съответната година 
% 100 79 

45.Проверени СИ по ЗТИП 
Бр. 4 000 3 099 

46.Извършени проверки на отделни продукти от различни видове 

/планови и извънпланови при надзор на пазара/ за спазване на 

ЗТИП 

Бр. 4 800 2 901 

47.Видове изпитани продукти 
Бр. 60 8 

48.Проверени продукти по надзор на пазара, които не се пускат 

директно в търговската мрежа (СПО и машини) 
Бр. 200 115 

49.Заверяване на инвестиционни проекти на строежи и проекти за 

производство и ремонт на съоръжения с повишена опасност 

(СПО) 

Бр. 300 248 

50.Извършени технически прегледи на СПО, вкл. въжени линии и 

нефто/газопроводи в км. 

Бр. 

km 

10 000 

  2 500 

 

9 890 

       1 438.4 

51.Извършени проверки на: 

 лица, получили лицензия за осъществяване на технически 

надзор на СПО по чл. 34а от ЗТИП  

 лица, вписани в регистъра на лицата, извършващи дейности 

по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО по чл. 36, 

ал. 1 от ЗТИП 

Бр. 900 

543 

 

63 

 

480 

52.Проверки на техническото състояние на язовирни стени  и 

съоръженията към тях 
Бр. 2 000 1 420 

53.Участие в комисии, назначени със заповед на областните 

управители по чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите 
Бр. 800 1 268 

54.Брой извършени проверки на обекти, разпространяващи 

твърди горива за битово отопление 
Бр. 800 495 

55. Брой изпитани проби от твърди горива за битово отопление 
Бр. 200 70 

56. Регистрирани лица/заявени промени, които разпространяват 

твърди горива и обектите, в които се разпространяват твърди 

горива 

Бр. 30/20 4/16 

57. Проверки на лица, стопанисващи плувни басейни въз основа 

на писмен договор за осигурена правилна и безопасна техническа 
Бр. 80 331 
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експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, 

филтрация и помпи към плувните басейни - самостоятелни или 

прилежащи към места за настаняване 

 
 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

Определените показатели за изпълнение на програмата отразяват 

изпълнението на конкретните нормативно установени дейности, извършвани от 

отговорните за изпълнението на програмата ВРБ към МИИ (ИА „БСА”, БИМ и ДАМТН) 

при изпълнение на възложените им с нормативни актове функции. 

Целевите стойности по показателите за изпълнение са планирани на годишна 

база, а резултатите показват, че през първата половина на отчетния период 

изпълнението е около 50% за повечето показатели и дори някои от тях са 

преизпълнени. 

Постигането на целевите стойности на показателите в пълен обем обаче е 

затруднено, като основна причина за това е големият брой извършени справки и 

проверки (по сигнали, искане или като съдействие на държавни органи) и 

нововъзникнали функции.  

Въпреки трудностите и като се вземе предвид, че изпълнението на целите е в 

съответствие с утвърдения график може да се счита, че целевите стойности на 

програмата ще бъдат напълно постигнати в края на отчетния период. 

 

     Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 

 Отчетът за първото полугодие на 2022 г. е изготвен въз основа на данни от 

отчетите за извършените дейности и постигнатите резултати от ИА „БСА”, БИМ и 

ДАМТН. 

 

Д)Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности: 

     При изпълнението на поставените цели текущо са идентифицирани следните 

фактори, влияещи върху изпълнението на целите: 

 Проблеми, свързани с поддръжката на еталоните и спомагателното 

оборудване поради липса на средства; 

 Проблеми, свързани с текучеството на персонала; 

 Проблеми, свързани с регулярното осигуряване на финансов ресурс за 

осигуряването проследимостта от калибрирането на еталоните в чужбина;  

 Несъвършенства в законодателството - непрекъснатото увеличаване на броя 

на функциите по отношение на друго законодателство, без осигуряване на 

необходимия ресурс (човешки, технически, финансов и др.);  

 Неблагоприятни промени в макроикономическата среда, промяна на нуждите 

и очакванията на потребителите на услугите, предоставяни от БИМ, ДАМТН и ИА БСА;  

 Нарушаване на ритмичността на работата с възлагане на допълнителни 

дейности, произтичащи от независещи от ВРБ обстоятелства. 

 При отчетеното неизпълнение на целевите стойности на показателите за 

изпълнение е необходимо да бъде отчетено и общото въздействие върху планираните 

дейности и процеси на непредвидените фактори, предизвикани от възникналата 

кризата с COVID-19 и допълнителните ограничителни мерки за нейното преодоляване в 

България и Европейския съюз и ефектите от тези мерки. 

 Недостиг на бюджетни средства за извършване на извънредни/извънпланови 

контролни и надзорни дейности; 

 Ниска възможност за съдействие и ефективно сътрудничество между 

институциите. 

 

 

 

Е)Отчет на разходите по бюджетната програма с разпределение по 

ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7) 

 
Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и 

администрирани разходи 
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№ 

2000.01.04 Бюджетна програма 

„Инфраструктура по качеството в подкрепа 

развитието на икономиката“ 

(в лева) 

Закон Уточнен план 

Отчет I-во 

полугодие на 

2022 г. 

І. Общо ведомствени разходи: 31 703 600 31 666 217 13 053 791 

     Персонал 20 697 800 20 703 341 9 640 081 

     Издръжка 5 275 500 5 232 576 2 326 150 

     Капиталови разходи 5 730 300 5 730 300 1 087 560 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 30 837 400 30 800 017 11 921 388 

     Персонал 20 580 900 20 586 441 9 614 318 

     Издръжка 4 897 200 4 854 276 2 303 695 

     Капиталови разходи 5 359 300 5 359 300 3 375 

2 

Ведомствени разходи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС  866 200 866 200 1 132 403 

     Персонал 116 900 116 900 25 763 

     Издръжка 378 300 378 300 22 455 

     Капиталови разходи 371 000 371 000 1 084 185 

  От тях за: *        

 2.1 

1. ОП „ Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 750 700 750 700 1 123 121 

 2.2 2. Проект 20SCP01 Smart PhoRa по EMPIR  27 000 27 000 1 388 

 2.3 3. Проект „19RPT02“ 16 000 16 000 1 725 

 2.4 4. Проект „18RPT01 SRT-r02“ 17 100 17 100   

 2.5 5. Проект „18RPT03  MetForTC“ 19 300 19 300 5 023 

 2.6 

6. Проект „Съвместни действия по надзора на 

пазара 2018 “ – JAHARP 2018 4 500 4 500 62 

 2.7 

7. Проект „Съвместни действия по надзора на 

пазара в ЕС за  енергийно етикетиране и 

екопроектиране“ (EEPLIANT 2, EEPLIANT 3) 19 700 19 700 1 084 

 2.8 

8. Проект „Съвместни действия по надзор на 

пазара 2020“ – JAHARP 2020 10 400 10 400   

 2.9 

9. Проект "Кординирани дейности по 

безопасност на продуктите CASP 2021" и 

Проект „CASP 2020” 1 500 1 500   

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 

бюджета  1 970 000 1 970 000 924 000 

  

1. Субсидии за нестопанската дейност на 

Българския институт за стандартизация  1 970 000 1 970 000 924 000 

          

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 

други бюджети и сметки за средства от ЕС 0 0 0 
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  Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ): 1 970 000 1 970 000 924 000 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ): 32 807 400 32 770 017 12 845 388 

          

  Общо разходи (І+ІІ+ІІІ): 33 673 600 33 636 217 13 977 791 

          

  Численост на щатния персонал 797 788 730 

  Численост на извънщатния персонал       

     
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и 

източника на финансиране 

 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата:  

    Председателят на ДАМТН, Председателят на БИМ и Изпълнителният директор на ИА 

„БСА”.  
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.05 

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ 

ПАЗАР” 

 

А)Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели: 

Заложените в програма 2000.01.05 „Подобряване на възможностите за участие 

в ЕЕП” цели са: 

1.Ефективна защита на националните интереси в процеса на развитие на 

законодателството на ЕС в областта на свободното движение на стоки и услуги. Активно 

търсене и отчитане на мнението на бизнеса при формулирането на националните 

позиции при развитие на европейското законодателство в тези области. 

2.Навременно въвеждане на новото европейско законодателство в областта на 

свободното движение на стоки и услуги и осигуряване на условия за тяхното ефективно 

прилагане, както и информиране на бизнеса за произтичащите от това задължения, и 

за развитието на европейски политики и инициативи. 

3.Създаване на предпоставки за ефективна работа на бизнеса в условията на 

лоялна конкурентна среда в рамките на Единния пазар на ЕС и за повишаване на 

конкурентоспособността на българската икономика. 

Подобряването на възможностите за участие в Единния пазар на ЕС е свързано 

с разширяване на възможностите за трансфери на стоки, чрез отчитане на българските 

интереси в актовете, приемани от органите на ЕС.  

Програма 2000.01.05 „Подобряване на възможностите за участие в ЕЕП” е 

предвидено да се изпълнява от дирекция „Техническа хармонизация” (ТХ). 

Компетентността на дирекцията обхваща разделите „Свободно движение на стоки” и 

„Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”.  

Продуктовите групи попадащи в обхвата на компетентност са продукти, за 

които има нормативно определени изисквания за безопасност. От нехармонизираната 

област и хоризонталните въпроси, компетентността на дирекцията обхваща обществени 

поръчки, енергийна ефективност на енергопотребяващи продукти, шум от машини и 

битови уреди, законова метрология и предварително опаковани продукти, акредитация 

и стандартизация. Във всички тези области до голяма степен е постигнато и се 

поддържа пълно съответствие с европейските политики и законодателство. Изпълнени 

са ангажиментите за своевременно докладване на информация по прилагане на 

европейските изисквания, в случаите, предвидени от законодателството. Предприети са 

всички необходими мерки за осигуряване ефективното участие в подготовката, 

приемането и осигуряване на изпълнението на политиките и стратегиите на 

Европейския съюз в областите на компетентност. Както се вижда от показателите за 

изпълнение, програмата се изпълнява съгласно графика и се предвижда годишният 

план да бъде изпълнен. 

 

 

Б)Продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи), предоставяни по 

програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за 

тяхното предоставяне 

При изпълнение на дейностите за постигане на целите на Програма 2000.01.05 

„Подобряване на възможностите за участие в ЕЕП” от програмния бюджет на МИИ за 

2022 г., през първото полугодие дейността на дирекция „ТХ” се фокусира върху 

продуктите/услугите и дейностите, предвидени за изпълнение на определените цели, а 

именно: 

 

1. Разработване на политики и инструменти за тяхното провеждане в 

изпълнение на ангажиментите като държава – членка на ЕС за осигуряване 

Свободното движение на стоки, правото на установяване и свободно 

предоставяне на услуги. 

 Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Извършва се постоянен анализ на обществените отношения, планиране на 

промени в нормативната уредба и в административния капацитет. 

1.2. Работи се в тясно сътрудничество и взаимодействие с второстепенни 

разпоредители с бюджет от инфраструктурата по качество (ДАМТН, БИМ, ИА БСА) при 
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формулирането и провеждането на национални политики за развитие на 

инфраструктурата по качество и за реалния икономически сектор като цяло, както и 

при изпълнението на национални политики, свързани с препоръки на ЕК. 

1.3. Работи се в тясно сътрудничество и взаимодействие с Патентното 

ведомство за постигане на съответствие на националното законодателство в областта 

на индустриалната собственост с европейските изисквания чрез участие в процеса на 

разработване и приемане на изменения в нормативни актове, регламентиращи 

индустриалната собственост. 

1.4. Под ръководството и координацията на дирекцията са определени и се 

следи за изпълнението на мерките в обхвата на разделите „Свободно движение на 

стоки” и „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”, залегнали в 

„Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на Република 

България в Европейския съюз”. В изпълнение на предвидените дейности за 

своевременно изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие за 2022 г., от 

страна на дирекцията са положени всички усилия. Въпреки това към момента са 

допуснати известни закъснения относно приемането на някои от предвидените в Плана 

за действие за 2022 г. нормативни актове, което се дължи на слабости в организацията 

и комуникацията във ведомства извън системата на МИИ. От страна на дирекция ТХ се 

полагат всички усилия в рамките на съществуващите възможности проектите, по които 

е констатирано закъснение, да бъдат приети в рамките на календарната година. 

Изготвени са информации и позиции за участие на българската делегация в две 

редовни заседания на Съвета на ЕС по конкурентоспособност в Брюксел и Люксембург 

и едно неформално заседание на министрите на ЕС по конкурентоспособност в Ланс, 

Франция, както и на отчетите от тях. Подготвени са проекти на изказвания, опорни 

точки и др. на български и на английски език. Изготвени са доклади до МС за участие в 

Съвета с проекти на РМС, ССМО и резюмета, както и на отчетни доклади за заседанията 

на Съвета с проекти на РМС, ССМО и резюмета. Организирано е участието на 

делегацията на България от страна на МИИ в заседанията на Съвета. Изготвени са 

писма, информации, позиции (на български и на английски език) и др. за заседанията 

на Европейския съвет, за Съвет „Общи въпроси”, за Съвет ЕКОФИН. Изготвени са 

необходимите указания за КОРЕПЕР, за групата „Античи” и за групата „Мертенс” 

съгласно темите от дневния ред. 

1.5. Предприети са необходимите действия за координиране на дейностите в 

изпълнение на ангажиментите на България и МИИ по стратегически и програмни 

европейски и национални документи: Европейски семестър, Национална програма за 

реформи, Програмата на ЕК за пригодност и резултатност на регулаторната рамка 

(REFIT) и Платформата „Готови за бъдещето”, Дългосрочен план за действие за по-

добро изпълнение и ефективно прилагане на правилата на единния пазар и др. 

1.6. Изготвени са проекти на национални нормативни актове, въвеждащи 

европейски директиви или осигуряващи прилагането на европейското законодателство 

или съответствие с европейските изисквания. През отчетния период не е била налице 

необходимост от подготовка на други предложения за прилагане на европейски 

регламенти и решения по мерки от Плана за действие за 2022 г. 

1.7. В рамките на програмата дирекцията е участвала в разработването и/или 

съгласуване на проекти на национални нормативни актове, целящи подобряване 

възможностите за ефективно участие на българския бизнес в Единния пазар на ЕС. 

1.8. Проведени са обществени консултации във връзка с всички актове от ново 

разработвано европейско законодателство в обхвата на раздели „Свободно движение 

на стоки” и „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”.  

1.9. Изготвени са всички необходими информации, позиции, указания и други 

документи, свързани с участието на България и Министерство на икономиката и 

индустрията в различни формати на Съвета на ЕС: Съвет по конкурентоспособност, 

Европейски съвет, Съвет „Общи въпроси”, ЕКОФИН и др. 

1.10. Обезпечени са участията във всички заседания на работните органите на 

ЕС по развитие на европейското законодателство, както и тези за функционирането на 

единния пазар и за „Конкурентоспособност и растеж”, изготвени са и са представени за 

одобрение рамкови позиции, позиции, указания за заседания, писмени коментари, 

информации и предложения/становища. 
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2. Информиране на бизнеса за изпълнение на изискванията за 

функциониране на Единния пазар на ЕС.  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

    2.1. Обезпечено е участието на експерти от дирекцията в кръгли маси, 

семинари и работни срещи.  

  2.2. Изготвени са отговори на всички въпроси, отправени от страна на фирми и 

браншови организации към МИИ в обхвата на разделите „Свободно движение на стоки” 

и „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”, като за тази цел са 

използвани всички възможни комуникационни канали. С цел улесняване достъпа на 

представителите на бизнеса е създадена организация за актуализиране на интернет 

страницата на МИИ, като информацията се актуализира своевременно.  

  2.3. Своевременно са изпълнени ангажиментите за предварително 

информиране на бизнеса и са проведени необходимите консултации за предстоящи 

промени в европейското законодателство. 

    2.4. В рамките на съществуващите възможности са предприети необходимите 

мерки за информиране и консултиране на бизнеса за задълженията, произтичащи от 

новото и действащото европейско законодателство. 

  2.5. Своевременно са изпълнени функциите на: 

 Информационен център за технически регламенти; 

 Българско звено за контакт относно продукти; 

 Секретариат на Съвета за координация и обмен на информация между 

органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки към министъра на икономиката и 

индустрията. 

 

3.Участие на България в Информационна система на вътрешния пазар 

(ИСВП) на ЕС в областта на услугите. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

3.1. Изпълняват се функциите, свързани с координацията на информационния 

обмен между националните компетентни органи и тези на държавите-членки на ЕС в 

областта на услугите. Оказано е съдействие на компетентните национални органи при 

изготвянето на отговори по постъпили чрез ИСВП запитвания.  

3.2. В рамките на предвидените срокове се изпълняват ангажиментите по 

Директива 2006/123/ЕО за изпращане на уведомления чрез ИСВП до ЕК и държавите 

членки, относно приети или планирани нови нормативни и/или административни 

изисквания в областта на услугите, както и преглед на постъпилите нотификации от 

други ДЧ. 

 

4. Развитие на портала на националното Единно звено за контакт (ЕЗК) 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

    4.1. Публикувана е актуализирана информация на портала на ЕЗК в раздел 

„Административни процедури и услуги” и информация за изискванията приложими към 

бизнеса в сферата на услугите относно започването, упражняването и развиването на 

дейност в България.  

      4.2. През първото полугодие няма постъпили чрез портала на ЕЗК запитвания 

от бизнеса, свързани с услугите на ЕЗК. 

 

 

В)Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. 

проектите по програмата 

 

 

Г)Отчет на показателите за изпълнение на бюджетната програма 

(количествени, качествени, времеви) (Приложение № 6) 

 
Приложение № 6  

2000.01.05 Бюджетна програма „Подобряване възможностите 

за участие в единния европейски пазар” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет I-во 

полугодие 

на 2022 г. 

1. Изпълнение на План за действие с мерките, произтичащи от % 100 - 
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членството на Република България в Европейския съюз в 

областта на свободното движение на стоки, правото на 

установяване и свободното предоставяне на услуги 

2. Изготвени рамкови позиции, позиции, указания за заседания, 

информации, писмени становища, коментари и предложения по 

проекти на европейски актове 

Бр. 120 94 

3. Изготвени доклади с информация и предложения от заседания 

на работните органи на ЕС по развитие на европейското 

законодателство 

Бр. 166 25 

4. Изготвени лингвистични и терминологични редакции на 

българските езикови версии на европейски нормативни актове 
Бр. 25 4 

5. Разработени проекти на нормативни актове, извън тези по т.1, 

включително чрез участие в междуведомствени работни групи. 
Бр. 10 4 

6.  Изпълнение на задълженията по използването на 

Информационната система за вътрешния пазар на ЕС за 

изпращане до ЕК и държавите членки на нотификации за 

национални мерки и отговори по постъпили заявки за 

информация. 

% 100 100 

7. Изготвени и публикувани информационни материали и 

актуализации на информацията на портала на ЕЗК. 
Бр. 5 1 

8. Подготвени и изпратени отговори по постъпили чрез портала 

на ЕЗК запитвания от бизнеса 
% 100 100 

9. Изготвени и публикувани информационни материали на 

интернет страницата на МИИ 
Бр. 5 2 

10. Проведени консултации с бизнеса и браншовите организации 

в рамките на конференции, семинари, кръгли маси и двустранни 

срещи за информиране на бизнеса за предстоящи промени в 

европейското и националното законодателство 

Бр. 5 3 

11. Организирани участия в заседанията на Съвета по 

конкурентоспособност. Изготвени доклади, позиции, отчети от 

участие в заседанията, внесени за одобрение в МС 

Бр. 6 3 

12. Изготвена обобщена за МИИ ежегодна актуализация на 

Националната програма за реформи 
Бр. 1 1 

13. Изготвени обобщени за МИИ отчети на Националната 

програма за реформи 
Бр. 2 - 

14. Осъществени и координирани програми и дейности по линия 

на двустранното сътрудничество 
Бр. 1 1 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение: 

       Целевите стойности по показателите за изпълнение отразяват дейности за 

изпълнение на нормативно установените функции, възложени за изпълнение по 

програмата „Подобряване на възможностите за участие в ЕЕП”. Планирането на 

целевите стойности е на годишна база, което предполага, че към края на първото 

полугодие изпълнението е приблизително 50%. Във връзка с това и като се вземе 

предвид, че изпълнението на целите е в съответствие с утвърдения график може да се 

счита, че целевите стойности ще бъдат постигнати в края на отчетния период. 

 

 Източници на информацията за данните по показателите за 

изпълнение 

 Отчетът за първото полугодие на 2022 г. е изготвен въз основа на данни от 

тримесечните отчети за същия период за извършените дейности и постигнатите 

резултати на дирекция „ТХ”. 

 

 

 

Д)Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности: 

 

 Предвид факта, че планирането на показателите за изпълнение е на годишна 

база не  би следвало да се счита, че през първото полугодие на 2022 г. са били налице 

фактори, довели до общо неизпълнение на целевите стойности на показателите за 
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изпълнение. Следва да се отбележи, че въпреки изпълнените на експертно ниво 

дейности, в резултат на нарушаване на нормалната работа на Министерския съвет и на 

Народното събрание през отчетния период част от показателите за изпълнение не могат 

да бъдат отчетени като изпълнени в тяхната цялост. Допълнително е необходимо да се 

вземе предвид и комплексното въздействие върху изпълнението на планираните 

дейности и процеси на непредвидените към момента на планирането фактори, 

предизвикани от възникналата криза с COVID-19, въведените в България и 

Европейския съюз ограничителни мерки за нейното преодоляване и ефектите от тях. 

 

 

 

Е)Отчет на разходите по бюджетната програма с разпределение по 

ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7) 

 

Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и 

администрирани разходи 

 
    

№ 

2000.01.05 Бюджетна програма 

„Подобряване на възможностите за участие 

в единния европейски пазар“ 

(в лева) 

Закон Уточнен план 

Отчет I-во 

полугодие на 

2022 г. 

І. Общо ведомствени разходи: 895 500 895 500 371 731 

     Персонал 794 400 794 400 371 731 

     Издръжка 101 100 101 100 0 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 895 500 895 500 371 731 

     Персонал 794 400 794 400 371 731 

     Издръжка 101 100 101 100   

     Капиталови разходи       

2 

Ведомствени разходи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС  0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 

бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 

други бюджети и сметки за средства от ЕС 0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ): 895 500 895 500 371 731 
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  Общо разходи (І+ІІ+ІІІ): 895 500 895 500 371 731 

          

  Численост на щатния персонал 28 28 22 

  Численост на извънщатния персонал       

     * Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 
основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и 

източника на финансиране 

 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата:  

 Директорът на дирекция „ТХ” и началниците на отдели в дирекцията. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.06 

„ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА 

СОБСТВЕНОСТ” 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

 

1. Осигуряване на ефективно управление и преструктуриране на 

публичните предприятия, в които министърът на икономикатаи индустрията 

упражнява правата на собственост в капитала за защитата на държавния 

интерес, включително и прилагане на добрите практики, препоръчани от ОИСР 

към Комитета за корпоративно управление. С извършените през периода действия 

са достигнати очакваните резултати в областта ефективното корпоративно управление 

и преструктуриране  на публичните предприятия, като изцяло са покрити широкия кръг 

от дейности, които са възложени за изпълнение на Министъра на икономиката  и 

индустрията по отношение упражняване правата на собственост на държавата в 

публичните предприятия. Това се илюстрира и от изложеното по-долу изпълнение на 

съответните продукти/услуги и показателите, които ги характеризират. Отчет по 

извършените дейности е представен в Продукт/услуга „Мониторинг върху дейността на 

публичните предприятията” и частично в Продукт/услуга „Преструктуриране, 

приватизация, ликвидация, несъстоятелност и реституция” (в частта по 

преструктуриране). 

2. Реализиране на ефективен приватизационен процес, 

следприватизационен контрол и независим външен контрол на изпълнението 

на определени концесионни договори. Постигане на максимална стойност за 

обществото чрез ефективно разпределение  на ресурсите при осъществяване 

на координацията на държавната политика по отношение на публичните 

предприятия. През периода Агенция за публичните предприятия и контрол (АППК) 

сключи 3 договорa за приватизационна продажба на имоти – частна държавна 

собственост (имоти-ЧДС), след успешно проведени електронни търгове.  

 Извършва се контрол на изпълнението на поетите задължения по 

приватизационните договори.  Анализирани и приключени с констатации са отчетите по 

29 бр. приватизационни договори. 

 През отчетния период АППК приложи усилия за навременно и ефективно 

осъществяване на функциите, произтичащи от Закона за публичните предприятия 

(ЗПП) и Правилника за неговото прилагане (ППЗПП). В ход е подготовката на 

нормативни документи, свързани с изпълнението на поставените цели в програмата. 

3. Финализиране процедурите по реституция и обезщетяване. 

Финализирането на процеса на реституция е в пряка зависимост както от 

приключването на съдебните спорове по удовлетворяване на претенции за 

обезщетяване по реда на реституционните закони по отделни преписки така и от 

заинтересоваността на правоимащите граждани. Подробен отчет за степента на 

изпълнение на извършваните дейности е показан в отчета по Продукт/услуга 

„Преструктуриране, приватизация, ликвидация, несъстоятелност и реституция”. 

4. Осъществяване на ефективен диалог с отрасловите работодателски и 

синдикални структури, участието на министерството в тристранното 

сътрудничество на национално ниво при разработване и реализиране на 

политиките по доходите, заетостта, професионалната квалификация, 

безопасните и здравословни условия на труд и равнопоставеността на жените 

и мъжете. С извършените през първо полугодие на 2022г.  действия са реализирани 

всички нормативно определени задължения за функционална представителност. 

Подробен отчет по извършените дейности е представен в Продукт/услуга „Тристранното 

сътрудничество на национално ниво” и „Диалог с отрасловите работодателски и 

синдикални структури”. 

5. Осигуряване на условия за ефективно функциониране на Националния 

икономически съвет. С извършените през отчетния период действия са осъществени 

нормативно определени с ПМС № 74/2015 г. (изм. и доп.) задължения. Отчет по 

извършените дейности е представен в Продукт/услуга „Административно и техническо 

обслужване и експертно осигуряване на Националния икономически съвет”. 

6. Ефективно използване на ресурсите при отстраняване на щетите, 

нанесени на околната среда от добива и преработката на природни ресурси. С 
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Постановление No 31 от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2022 г. на Министерския съвет, са утвърдени средствата за 

изпълнение на бюджета на Министерство на икономиката и индустрията за 2022 г., 

където са предвидени и средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация 

и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда. 

Разпределението на тези средства по бенифициенти и изразходването им се 

извършва въз основа на конкретно разработени и приети от междуведомствените 

експертни съвети проекти и програми, с възможност за оценка на постигнатите 

количествени и най-вече качествени показатели. 

Бенефициенти по програмите са дружествата „Екоинженеринг-РМ” ЕООД, и „Еко 

Антрацит” ЕАД. В бюджета за 2022 г. по програма 2000.01.06 „Преструктуриране и 

ефективно управление на държавната собственост” са предвидени 10 000 000 лв. за 

финансиране на мероприятия по проекти за отстраняване на щети, нанесени на 

околната среда от добива и преработката на природни ресурси  в изпълнение на  ПМС 

140/1992г.; ПМС 74/1998 г. и на  ПМС 195/2000 г. 

Програмата по ПМС № 74 /1998 г. е утвърдена от министъра на икономиката и 

индустрията, като програмите по ПМС № 140/1992 г. и по ПМС № 195/2000 г. са приети 

на заседания на МЕС към МИИ и са унвърдени от министъра на икономиката и 

индустрията. 

 Всички посочени по-долу планирани и отчетени средства по изпълнение на целта 

и на продуктите/услугите, които я определят, са с ДДС. По отрасли разпределението и 

изпълнението е както следва: 

 „Въгледобив” - от планираните по програма 252 600 лв. не са актувани и 

отчетени средства за периода.  

 „Рудодобив” - от планираните по програма средства в размер на 3 295 000 лева 

са актувани и отчетени 694 204,84 лева, от които са преведени към 30.06.2022 г. 

средства в размер на 158 258,47 лв. 

 „Уранодобив” от утвърдените по програма за 2022 г. 6 452 400 лева са актувани 

и отчетени към 30.06.2022 г. средства в размер на 2 313 147,05 лв., от които са 

преведени средства в размер на 1 746 459,14 лв. Усвоени са средства в размер на 645 

240 лв. - преведен аванс на дружеството за 2022 г. 

 Подробна информация за изпълнените дейности по програми и обекти и степента 

на усвояване на средствата е посочена при отчитане на Продукт/услугa „Управление на 

проекти за отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от добива и 

преработката на природни ресурси”. 

 

Б) Продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи), предоставяни по 

програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за 

тяхното предоставяне  

 

1. Мониторинг върху дейността на предприятията с държавно участие. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Одобряване на бизнес-програми на публичните предприятия и контрол върху 

тяхното изпълнение.  

 През периода е разгледана една бизнес програма в комисия, подготвен е един 

проект на акт на министъра за произнасяне по бизнес програма и е приета степента на 

изпълнение на бизнес програмите на две публични предприятия- "Плод -зеленчук" 

ЕООД и НКИЗ ЕАД. 

1.2. Контрол и вземане на решения на министъра на икономиката и индустрията 

по годишните финансови отчети на публичните предприятия.  

Изготвен е проект на заповед за определяне на състава на комисия за 

разглеждане на постъпилите ГФО, като са разгледани 2 броя ГФО в комисия и са 

подготвени 2 броя проекти на актове на министъра за произнасяне по ГФО за 2021 г. 

1.3. Осъществяване на текущ контрол върху дейността и финансовото състояние 

на публичните предприятия.  

Събрана e, обобщена и предоставена на МФ и АППК информация за прилагането 

на правилата за концентрация на паричните средства, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 1 от 

ППЗПП, за 20 публични  предприятия. 
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1.4. Вземане на решения съобразно компетентността на министъра на 

икономиката и индустрията по реда на чл. 25 и чл. 26 от ППЗПП.  

През първото полугодие на 2022 г. са изготвени протоколни решения на 

министъра на икономиката и индустрията, в качеството му на орган, упражняващ 

правата на държавата в търговските дружества от системата на МИИ - общо 28 бр., в 

т.ч. за разпоредителни сделки с дълготрайни активи, за отпускане на търговски заеми, 

за избор на застраховател на имуществото, за избор на одитор, преобразуване и др. 

действия, регламентирани в нормативната уредба. Извършени са дейности по 

подпомагане министъра на икономиката и индустрията при осъществяване на 

функциите му по отношение на ДП „Управление и стопанисване на язовири”. 

1.5. Вземане на решения съобразно компетентността на министъра на 

икономиката и индустрията, регламентирани от Търговския закон и Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия. 

През отчетния период са изготвени и приети:  

 Проект на Разпореждане за определяне на орган, който да упражнява правата 

на държавата в:   

 „Фонд  мениджър финансови инструменти” ЕАД - прието Разпореждане на МС № 

2 от 16 февруари 2022 г. 

 „София тех парк” АД - прието Разпореждане на МС № 3 от 25 февруари 2022 г.; 

 Проект на Разпореждане, ведно със задължителните материали към него - 

Доклад, финансова обосновка, съобщение за масово осведомяване за „Транспортно 

строителство и възстановяване” ЕАД ; 

 Проект на Постановление  за изменение на ПМС за създаване на Националния 

икономически съвет - прието Постановление на МС № 21 от 25 февруари 2022 г.; 

 Проект на РМС за изменение на Решение № 310 на Министерския съвет от 2020 

г. за одобряване на Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на 

микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и 

епидемията от СOVID-19 -прието Решение МС № 95 от 25 февруари 2022 г.; 

 Проект на РМС за предоставяне на имоти – публична държавна собственост, 

представляващи част от язовир „Кирянов гьол”, за управление на Държавно 

предприятие „Управление и стопанисване на язовири”, ведно със задължителните 

материали по него - Доклад, финансова обосновка, съобщение за масово осведомяване;  

 Проект на Разпореждане на Министерския съвет за определяне на орган, който 

да упражнява правата на държавата в капитала на търговски дружества от системата на 

преобразуваното Министерство на икономиката, ведно със задължителните материали 

по него - Доклад, финансова обосновка, съобщение за масово осведомяване; 

 Проект на Решение на Министерския съвет за даване на съгласие за продажба 

на недвижим имот, собственост на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. 

София  - проект на доклад, РМС, СМО и Финансова обосновка, съгласувателна таблица 

- РМС № 348 от 30 май 2022 г.; 

 Проект на Разпореждане на Министерския съвет за определяне на орган, който 

да упражнява правата на държавата в капитала на търговски дружества  проект на 

доклад, Разпореждане, приложение СМО и Финансова обосновка, съгласувателна 

таблица - Разпореждане на МС № 4 от 15. 04 2022 г. 

 Проект на РМС за  даване на съгласие за продажба на недвижим имот, 

собственост на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр. София, проект на 

доклад, РМС, СМО и финансова обосновка и съгласувателна таблица. 

 1.6. Осъществяване на взаимодействие с органите на съдебната и изпълнителната 

власт.  

През периода, във връзка с извършени промени в органите за управление и 

контрол на публичните предприятия от системата на МИИ, на Инспектората на 

министерството, съгласно изискванията на ЗПКОНПИ, са предоставени данни за всички 

новоназначени лица. На основание чл. 21, ал.2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА на Комисията за 

разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани 

към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия са 

предоставени данни за 83 лица - членове на органи за управление и надзор на ТД и 

държавно предприятие с държавно участие, вкл. в техните дружества, в които 

притежават 50 и повече на сто от капитала. Дирекцията активно е участвала в 

съгласувателната процедура на нормативни и ненормативни актове, като през първо 
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полугодие на 2022 г. са подготвени общо 135 становища по нормативни и 

ненормативни актове. 

Изготвена и предадена на МФ е информация за прогнозните резултати от 

дейността на търговските дружества от сектор "Държавно управление" за периода 

2023-2025 г., както и за очакваните приходи в бюджета през периода 2023-2025 г. от 

наеми и от дивиденти от търговските дружества. Дирекцията активно е участвала в 

съгласувателната процедура на нормативни и ненормативни актове, като през първо 

тримесечие на  2022 г. са подготвени общо 42 становища по нормативни и 

ненормативни актове. 

1.7. Контрол върху формиране възнагражденията на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия, съгласно чл. 56 от Правилника за прилагане на 

Закона за публичните предприятия. 

За публичните предприятия от системата на министерството с над 50 на сто 

държавно участие в капитала, са изготвени анализи и информации относно образуване 

на средствата за работна заплата и формиране на възнаграждението на органите за 

управление и контрол за І-во тримесечие на 2022 г. и са подготвени за изпращане през 

II-ро трим. на 2022г. писма до публичните предприятия от системата на МИИ, с 

приложени образци на справки за размера на възнагражденията на органите за 

управление и контрол и за размера на средствата за РЗ за II-ро трим. на 2022 г.   

 

2. Преструктуриране, приватизация, ликвидация, несъстоятелност и 

реституция 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

2.1. Вземане на решения съобразно компетентността на министъра на 

икономиката и индустрията, регламентирани от нормативната уредба на страната 

(Търговски закон, Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия и др.) 

по отношение на тяхното преструктуриране и реализиране на процедури по разделяне, 

вливане, сливане и/или капиталово преструктуриране на публичните предприятия.  

През отчетния период е извършено: даване на предварително разрешение 

съгласно чл. 5, ал. 7 от Устава на БАЕЗ за предоставяне на кредитен лимит за 

застраховане плащания - 12бр; разработен е и приет  на нов учредителен акт на „Плод-

зеленчук” ЕООД, гр. Габрово; избран е  застраховател за застраховка „Гражданска 

отговорност” и застраховка „Каско” за МПС, собственост на ДКК ЕАД; дадено е 

разрешение за отдаване под наем на части от сгради, находящи се на територията на 

индустриален парк Видин, собственост на НКИЗ ЕАД.  избран е застраховател за 

застраховка на имущество, собственост на ДКК ЕАД и БАЕЗ ЕАД; дадени са разрешения 

за: отдаване под наем на открити площи, находящи се на територията на индустриален 

парк Видин, собственост на НКИЗ ЕАД;  продажба на  недвижими имоти на „Оренда 

груп” ЕООД, на „Смарт органик” АД, продажба на имот, находящ се в с. Гурмазово; 

отдаване под наем на част от поземлен имот, собственост на ДКК ЕАД; изготвени 

проекти на актове на министъра за обявяване на конкурс за избор на органи за 

управление и контрол на БАЕЗ ЕАД, ДКК ЕАД и НКИЗ ЕАД. 

2.2. Осъществяване на предприватизационна подготовка.  

 Агенцията проведе 11 бр. процедури по реда на Наредбата за възлагане 

извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със 

следприватизационния контрол, включително процесуално представителство във 

връзка с подготовката на обекти за приватизационни продажби.  

В рамките на отчетния период са сключени 12 бр. договори за възлагане 

изготвянето на анализи на правното състояние, приватизационни и информационни 

меморандуми по отношение на 26 бр. обекти, представляващи 18 бр. имоти-ЧДС и 8 бр. 

обособени части от търговски дружества. Приети са разработките на анализ на 

правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум за 8 бр. 

имоти-ЧДС и 4 бр. обособени части. 

2.3. Реализиране на приватизационни продажби в съответствие с правомощията 

по ЗПСК.  

АППК обяви 19 бр. електронни търга за продажба на имоти-ЧДС и обособени 

части на Електронната платформа за продажба на имоти, като 4 от търговете бяха 

успешно проведени. През отчетния период АППК извърши 4 сделки за продажба на 
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обекти, представляващи обособена част от търговско дружество и 3 бр. имоти-ЧДС. 

Приходите от приватизационните продажба са общо в размер на 1 000 164 лева. 

2.4. Осъществяване на взаимодействие с „Българска фондова борса София” АД 

при продажба на пакети от акции на централизирани и неприсъствени публични 

търгове.   

През първото полугодие на 2022 г. не са предлагани пакети акции/дялове от 

капитала на дружества за продажба посредством търговската система на „Българска 

фондова борса – София” АД („Приватизационен пазар”, сегменти „Централизиран 

публичен търг” и „Неприсъствен публичен търг”). 

2.5. Реализиране на процедури по ликвидация на неефективно работещи 

публични предприятия.  

През периода е изготвено писмо до ликвидатора на „Панагюрски мини” ЕАД (л), 

изготвена е докладна записка до министъра във връзка с процедурата по ликвидация 

на „Маджарово” ЕАД (л), изготвено е писмо до дружествата в ликвидация, с искане за 

представяне на ГФО за 2021г., както и 7 броя проекти на актове на министъра за 

удължаване на срока на ликвидация и 7 броя допълнителни споразумение към 

договорите за възлагане на ликвидацията. 

2.6. Реализиране на процедури по удовлетворяване на реституционни претенции 

и удостоверяване наличието или липсата на реституционни претенции. 

През отчетния период е извършено  удостоверяване наличието или липсата 

реституционни претенции по 22 бр. заявления за предоставяне на услугата. Редовно е 

поддържана актуалността на регистъра по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ. Продължи работата по 

дигитализиране на документите съдържащи се в приватизационните досиета 

съхранявани в Министерството на икономиката и индустрията на основание параграф 

13 от ЗПСК, като са сканирани над 30 182 стр. от документи съдържащи се в 108 бр. 

досиета. В хода на  дейността  по обобщаването  на информацията и създаването на 

електронна база данни за всички постъпили  заявления по реституционните закони,  

имуществата за които се отнасят, получените обезщетения, архивираните преписки, 

издадените актове за въвод във владение на възстановени имоти и др., през отчетния 

период са създадени нови 114 записа. Изготвени са проекти на 23 бр. писмени 

отговори до граждани, държавни институции, общински органи, съдилища и други 

организации относно процесите на обезщетяване, реституция и приватизация 

осъществявани в рамките на компетентността на министъра на икономиката и са 

предоставени над 25 бр. устни консултации. Не са установени случаи на двойно 

обезщетяване за едно и също имущество. 

2.7. Предоставяне на административна услуга „Удостоверяване наличието или 

липсата на реституционни претенции”. 

2.8. Предоставяне на информация и копия от документи, съдържащи се в 

документацията по приватизационни сделки и създаване на дигитални копия на 

приватизационни досиета. 

2.9. Осъществяване на мониторинг и контрол върху законосъобразното 

протичане на процедурите по несъстоятелност.  

Оказано е пълно съдействие на граждани, държавни институции, съдилища, 

синдици и на управителни органи на дружества от системата на министерството, 

изпаднали в неплатежоспособност, за изготвяне и окомплектоване на документи във 

връзка със съдебната процедура по несъстоятелност. През периода в Бюлетина на 

продажбите, администриран от Министерство на икономиката и индустрията, са 

публикувани 975 обявления за продажби от синдици.  

2.10. Разработване на тематични програми и организиране на обучения на 

синдиците.   

Изготвена е  Заповед РД-16-306/25.05.2022 г. за одобряване програма на 

тематичните курсове за обучение на синдиците за 2022 г. 

 

3. Следприватизационен контрол и неговото правно осигуряване 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

3.1. Контрол върху изпълнението на задълженията по сключените 

приватизационни договори.  

През отчетния период са проверени, анализирани и приключени с констатации 

общо 29 бр. отчети по 29 бр. приватизационни договори. През отчетния период не са 
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констатирани неизпълнения по отношение на договорени задължения. Изготвени са 

общо 161 бр. писма, в т.ч. писма до компетентните държавни институции, за изискване 

на документи, доказващи изпълнението/неизпълнението на задълженията по 

приватизационните договори, както и уведомления до Купувачите по договорите за 

представяне на отчетни документи за доказване на изпълнението на задълженията за 

2021 г. С Протоколно решение № 6743/22.02.2022 г. на ИС на АППК е одобрен План за 

осъществяване на проверки на място в приватизираните дружества през 2022 г. 

Извършени са 7 бр. планови проверки на място по 7 приватизационни договора. 

Извършена е проверка на документация и са издадени удостоверения за изпълнение на 

задълженията и за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на 

приватизационни договори, на основание чл. 22 б, ал. 2, т. 9 от ЗПСК и във връзка с 

чл. 78, ал. 2 от ЗДС по 7 бр. договори за приватизация. 

3.2. Приемане на плащания по цена и неустойки.  

 През отчетния период са изготвени 22 бр. протоколи за нареждане на суми по 9 

бр. приватизационни договорa. В резултат на осъществен следприватизационен 

контрол, приетите в АППК плащания са в размер на 279 754, 31 лева. Постъпилите 

плащания се разпределят както следва: по висящи съдебни и изпълнителни дела за 

неустойки и лихви; юрисконсултски възнаграждения, разноски. 

3.3. Реализиране на законни и договорни ипотеки в процеса на събиране на 

просрочени от купувачите задължения.  

За периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. са заличени (изцяло или частично) 

7 броя законни ипотеки, вписани върху недвижими имоти и е подновена 1 ипотека. 

3.4. Реализиране на действия по принудително събиране в рамките на 

изпълнителното производство и производството по несъстоятелност, на безспорни 

вземания на АППК за неустойки, цена, лихви и обезщетения, установени с влезли в 

сила съдебни решения и заповеди за изпълнение, за които са издадени изпълнителни 

листа. 

 Към 31.06.2022 г. АППК е взискател по 76 броя изпълнителни дела и е страна по 

39 броя искови производства. Размерът на вземанията на Агенцията по изпълнителните 

дела включва главници, мораторни лихви, лихви за забава и разноски по 

изпълнителните листове и изпълнителните дела. По посочените дела са извършени 

следните процесуално-правни и фактически действия: 

 Подготвени и представени пред ЧСИ/ДСИ или друг орган – 87 броя молби във 

връзка с хода на изпълнителните или обезпечителните производствa, в това число и 

молби за насочване на изпълнението, насрочване на опис и съответно публична продан 

или използване на друг изпълнителен способ с оглед спецификите на делото;  

 Подготвени и представени са 68 броя отговори на искови молби, жалби, 

отговори на частни жалби, защити, становища по дела и др.; 

 Отговори на жалби и сигнали от страна на ФЛ и ЮЛ, касаещи дейността на 

АСК, АПСК и АППК, свързани с процеса на приватизация и осъществения 

следприватизационен контрол – 1 бр.; кореспонденция с „Информационно обслужване” 

АД във връзка с подадени жалби по електронни търгове. 

 

4. Независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни 

договори 

 Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 4.1. Извършване на планови проверки на изпълнението на концесионни 

договори включени в годишния план. 

 С Решение № 275 от 03.05.2022 г. на Министерски съвет е одобрен Годишен 

план за извършване от АППК на независим външен контрол на изпълнението на 5 бр. 

концесионни договори за 2022 г. 

 Изготвени и изпратени са писма до Концедентите по договорите, подлежащи на 

независим външен контрол, с искане на информация и документи по осъществяване на 

последващ контрол на изпълнението от страна на концедентите, както и писма с 

искания за предоставяне на допълнителна информация и документи по осъществяване 

на контрол на изпълнението на концесионните договори от сключването им до момента 

на проверката. 

 В изпълнение на чл. 42, ал. 4 от Закона за концесиите, е изготвена и 

предоставена на Координационния съвет по концесиите (КСК) Обобщена информация 
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за концесионните договори, за които на АППК е възложено да извършва независим 

външен контрол на изпълнението през 2021 г. 

 4.2. Извършване на извънредни проверки на изпълнението на определени 

концесионни договори, възложени от Координационния съвет по концесиите.  

 През отчетния период на Агенция за публичните предприятия и контрол не са 

възложени извънредни проверки от Координационния съвет по концесиите. 

 

5. Координация и мониторинг на държавната политика по отношение на 

публичните предприятия 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

5.1. Разработване и мониторинг на политиката за участие на държавата в 

публичните предприятия в сътрудничество с органите, упражняващи правата на 

държавата в публичните предприятия. 

Политиката за участие на държавата в публичните предприятия е съгласувана с 

ресорните министерства. Публичните предприятия са изготвили и представили в АППК 

форми с финансови и нефинансови показатели за изпълнение, за периода 2022 – 2026 

г. Към настоящия момент работна група подготвя проект на Политиката за публикуване 

за обществено обсъждане на платформата https://www.strategy.bg/. 

 5.2. Извършване на мониторинг на дейността и изготвяне на годишен обобщен 

доклад за предходната година за държавните публични предприятия. 

 За отчетния период на Електронния регистър на публичните предприятия е 

публикувана отчетна информация – 207 бр. тримесечни и 162 бр. годишни финансови 

отчети и доклади за дейността на публичните предприятия.  

На интернет страницата на АППК своевременно са публикувани около 230 обяви 

на публични предприятия, относно продажба на активи, сключване на договори за наем 

на дълготрайни материални активи и др. 

С Решение № 320 от 20 май 2022 година, Министерският съвет одобри Годишен 

обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2020 г. Докладът е 

публикуван на интернет страницата на АППК на български и на английски език. 

5.3. Извършване на мониторинг на конкурсните процедури за избор и 

назначаване на членове на органи за управление и контрол. 

 АППК осъществява мониторинг на конкурсните процедури за избор и 

назначаване на членове на органи за управление и контрол по реда на чл. 12, т. 7 от 

ЗПП. През отчетния период не са провеждани конкурси процедури за избор и 

назначаване на членове на органи за управление и контрол.  

5.4. Изготвяне на план за извършване на оценки на представянето на определен 

брой публични предприятия. 

Процесът на оценяване на изпълнението през 2021 г. на одобрените бизнес 

програми на публичните предприятия ще стартира през второто полугодие на текущата 

година, след като публичните предприятия представят годишните финансови отчети за 

дейността си. 

 

6.Тристранното сътрудничество на национално ниво 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

6.1. Представяне и защитаване позициите на министерството при разработване и 

осъществяване на политиките по заетостта, по безопасността и здравето при работа и 

по равнопоставеността на половете. 

Активно се поддържа социалния диалог с работодателските и синдикални 

структури както на национално, така и на отраслово ниво. Представители на 

министерството участваха, в качеството си на членове или втори членове, в работата 

на Националния съвет за насърчаване на заетостта е реализирано участие,  на което са 

представени и защитени позициите на министерството по компетентност по внесените 

за обсъждане проекти на законови и подзаконови нормативни актове, проекти на 

стратегии, планове и отчети, дадени са становища по конкретни казуси и др. Изразена 

е позиция по получена Декларация на делегатите на Седмия конгрес на ФНСОЛП-КНСБ, 

относно подобряване на правната рамка на КТД и разработване на Национален план за 

действие за законодателни промени и мерки за насърчаване на КТД; осъществена 

кореспонденция със Съюз на птицевъдите в България, относно изразено  желание за 

включване в ОСТС - ХВП. 
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6.2. Участие по компетентност с мотивирани предложения при изготвяне на 

проекти на законови и подзаконови нормативни актове, проекти на стратегии, планове 

и отчети. 

 Осъществено е участие в работна група по демографски въпроси с предоставена 

информация по утвърдените за 2022 г. задачи, предоставена е информация за 

подготовка на Плана за 2022г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната 

национална стратегия за демографско развитие на Р България; в Ресурсна работна 

група към Консултативния съвет по професионално образование и обучение са 

обсъдени предложения за нормативни промени в ЗПУО, разгледана информация за броя 

на обучаващи се ученици по определени профили и професионални направления; 

предоставена е информация на АХУ по компетентност (вкл. второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити) за изпълнение на Политиката за правата на хората 

с увреждания за второто шестмесечие на 2021 г., в НСХУ са изразени становище и вот 

по шест точки от дневния ред относно Проект на ПМС за ИД на ППЗХУ, Проект на 

наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по 

предоставяне, ползване и ремонт на помощни средства, Проект на Наредба за ИД на 

Наредба №7, Проект на Наредба за ИД на Наредба № 10 и Проект на ПМС за ИД на УП 

на АХУ изготвени са писма до институции относно актуализирани поименния състав на 

работни групи - 6 бр. 

 

7. Диалог с отрасловите работодателски и синдикални структури 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

7.1. Осигуряване на консенсусни решения за уреждане на специфичните за 

съответния отрасъл/бранш трудови, осигурителни и непосредствено свързаните с тях 

отношения.  

През отчетния период  е предоставена в оперативен порядък информация до 10-

те ОСТС във връзка със стартирала процедура за набиране на кандидатури за 

получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на 

политиката по равнопоставеност на жените и мъжете; реализирано е участие в 

проведена среща на министъра на икономиката и индустрията с ръководството на 

КНСБ, относно посоката на развитие  и бъдеще на индустрията на България. 

7.2. Осъществяване на мониторинг върху състоянието на здравословните и 

безопасни условия на труд в съответния отрасъл/бранш, обсъждане на проекти на 

правила и нормативни изисквания за тяхното осигуряване и популяризиране на „добри 

практики”.  
През отчетния период е осъществена кореспонденция с ОСУТ „Металургия”, 

относно проект на Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд в черната и цветната металургия; изготвен е  доклад до министъра относно проект 

на Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и 

цветната металургия; осъществена е кореспонденция с МТСП, относно обнародване на 

Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и 

цветната металургия. Изготвена е докладна записка до началник политически кабинет, 

относно постъпило искане от Съюз на птицевъдите в България за включване в състава 

на ОСТС – ХВП.  

 

8. Административно и техническо обслужване и експертно осигуряване на 

Националния икономически съвет 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

8.1. Организиране, координиране и реализиране на действия по осигуряване 

подготовката и провеждането на заседанията на съвета. 

Изготвен е доклад до министъра във връзка с искане на президентите на КНСБ и 

КТ „Подкрепа” за включване на двете синдикални организации в състава на НИС. 

Изготвени са и изпратени писма за актуализиране поименния състав на НИС. 

8.2. Изготвяне, публикуване и съхраняване на протоколите от заседанията. 

През първо полугодие на 2022 г. не са провеждани заседания на Националния 

икономически съвет. 

 

9. Управление на проекти за отстраняване на щетите, нанесени на околната 

среда от добива и преработката на природни ресурси 
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Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

9.1. Координиране на дейностите по ликвидиране на последствията от добива и 

преработка на уранова суровина. 

  Дейностите се осъществяват в изпълнение на ПМС 74/1998 г. за ликвидиране на 

последствията от добива и преработката на уранова суровина в Република България, 

като целите и задачите, включени в обхвата на цитираното Постановление на МС се 

изпълняват от „Екоинженеринг-РМ” ЕООД. 

  Съгласно утвърдената програма за 2022 г. са включени следните обекти: 

Пречиствателните съоръжения „Чора”, „Искра”, „Бялата вода”, Пречиствателна станция 

за отпадни води с. Елешница, хвостохранилища гр. Бухово и „Елешница”, с. Елешница, 

инсталации за регенерация на йонообменни смоли с. Елешница. През периода са 

изпълнявани планираните в програмата дейности, свързани с обезпечаване работата на 

непрекъсваемите процеси, мониторинг на обектите от закрития уранодобив, 

изготвянето и реализацията на инвестиционните проекти, чието изпълнение е предмет 

на предписания от държавните контролни органи, полицията и областните управи в 

съответните райони. 

 Извършените дейности през периода по отделните направления на програмата и 

усвоените средства са както следва: 

 „Техническа ликвидация” – планирани са 303 062,40 лв., като през периода 

не са усвоявани средства. 

 „Рекултивация на нарушени от уранодобивната дейност терени” - през 

отчетния период е предвидено изпълнението на работен проект „Отвеждане на 

постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън чашата на 

хвостохранилище Бухово” с планирани 28 920 лв., които не са усвоени.  

 „Мониторинг на обектите от закрития уранодобив” - за периода са отчетени 

средства за извършени дейности на стойност 21 280,04 лв. при планирани средства за 

годината 429 441,60  лв. 

 „Пречистване на замърсени с уран руднични води и смоли” - планирани са 

130 722  лв., от които не са актувани и усвоявани средства за периода.  

 „Непрекъсваеми процеси” - извършени са дейности за обектите „Чора” –

ИСОЗУРВ, „Искра” – ИСОЗУРВ, „Бялата вода” – ИСОЗУРВ”, „Хвостохранилище Бухово”, 

„Елешница” и „Обслужване на ИТР на дружеството”. Общата стойност на извършените 

дейности възлиза на 2 285 619,52  лв. при планирани средства по програма в размер на 

5 473 614  лв.  

 „Експертизи, комисии, технически и експертни съвети, становища, 

обследвания, оценки, такси и др.” - за изпълнение на дейността са актувани 38 767,49  

лв. при планирани средства по програма 86 640  лв. 

  От представения отчет е видно, че за отчетния период  дружеството е изпълнило 

35,85 % от общата стойност на програмата за 2022 г. - актувани и отчетени  дейности. 

9.2. Координиране на дейностите по ликвидиране на последствията от 

въгледобива. 

Дейностите по ликвидиране на последствията от въгледобива се осъществяват в 

изпълнение на ПМС 195/2000 г. и се изпълняват от „Еко Антрацит” ЕАД.  

   По  представената и приета от МЕС годишна програма за 2022 год. предвидените  

средства за обектите са в размер на 252 600 лв. 

9.3. Координиране на дейностите по ликвидиране на последствията от 

рудодобива. 

Дейностите по ликвидиране на последствията от рудодобива се включени в 

обхвата на ПМС 140/1992 г., като изпълнител е „Еко Антрацит” ЕАД, гр. София. 

Дружествата, по отношение на които през годината са изпълнени такива дейностите са: 

„Бургаски медни мини” ЕАД, „Горубсо-Рудозем” ЕАД (л), „Елисейна” ЕАД (н), 

„Маджарово” ЕАД и „Чипровец” ЕАД (н).  

По представената и приета от МЕС годишна програма за 2022 год. предвидените  

средства за обектите са в размер на 3 295 000 лв. Актуваните дейности по обекти са 

както следва: 

 Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Радка”. Планираните средства 

за годината са в  размер на 19 500 лв., от които са отчетени 3 360 лв. 

 „Поддържане на безопасно водно ниво във водоем за дебалансови разтвори, 

чрез отвеждане на замърсени води към котлована на рудник „Цар Асен”. Планираните  
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средства за 2022 г. са в размер на 55 000 лв. Към 31.06.2022 г. са отчетени извършени 

дейности на стойност 29 914,07 лв. 

 Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Медет”. Планираните средства 

за годината са в размер на 333 000 лв., от които са отчетени 226 892,48 лв. 

 Проект за изпълнение на инвестиционни дейности и инвеститорски контрол на 

„Еко Антрацит” ЕАД. Планираните средства са в размер на 760 400 лв., като за периода 

са отчетени 283 259,53 лв. 

 „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Маджарово - 1” и „Временно 

хвостохранилище”. Планираните средства за 2022 г. са в размер на 277 000 лв. 

Отчетени са към 31.06.2022 г. 115 015,80 лв. 

 „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Устрем 4”. Предвидени са 

средства за годината в размер на 36 000 лв. Отчетени са за периода 19 268,96 лв. 

 Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Росен”. Предвидени са 

средства за годината в размер на 78 000 лв. Отчетени  са  за периода 9 606 лв. 

 „Мониторинг на руднични води при р-к „Рибница” –VII –ма площадка”. 

Планирани са средства по годишна програма в размер на 8 100 лв., от които са 

отчетени 6 888 лв. 

 През периода не са изпълнявани дейности и не са усвоявани средства по седем  

първоначално включени в програмата проекта. 

 През м. март от Междуведомствения експертен съвет към МИИ са приети и двете 

програми по ПМС 140/1992 г. и ПМС 195/2000 г., които са утвърдени от министъра на 

икономиката и индустрията. 

9.4. Организация, администриране и контрол по изпълнението на проекти за 

отстраняване на щетите и последиците, нанесени върху околната среда от 

уранодобива, въгледобива и рудодобива. 

През годината, от експерти на дирекция ИОУДУ не са извършвани проверки на 

обектите, на които се извършват ликвидационни, рекултивационни и експлоатационни 

дейности.  

9.5. Наблюдение и контрол на компонентите на околната среда и оценка на 

въздействието от реализираните ликвидационни и рекултивационни дейности. 

Извършва се редовно наблюдение и контрол на компонентите на околната среда 

и оценка на въздействието от реализираните ликвидационни и рекултивационни 

дейности чрез одобрени от Междуведомствения експертен съвет по ПМС № 140/1992 г. 

и Консултативния съвет по ПМС № 74/1998 г. проекти за мониторинг.  

9.6. Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни доклади и отчети в 

разглежданите области. 

Във връзка с редовното разплащане на извършените и отчетени  дейности в 

трите отрасъла, са изготвени месечни доклади, а във връзка с провеждането на 

заседания на Междуведомствените експерти съвети и Консултативния съвет са 

изготвени доклади с информация за приетите задания за проектиране, за проекти за 

техническа ликвидация и техническа и биологична рекултивация и за проекти за 

мониторинг. През периода са проведени: 

 едно заседание на Междуведомствения експертен съвет, назначен в 

изпълнение на ПМС №195/2000 г. за техническа ликвидация, консервиране и 

преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на 

производствената дейност във въгледобива;  

 едно заседание на Консултативния съвет, назначен в изпълнение на ПМС № 

74/1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова 

суровина; 

 едно заседание на Междуведомствения експертен съвет, назначен в 

изпълнение на ПМС №140/1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно 

закриване на неефективни производствени мощности. 

В Министерство на икономиката и индустрията  са внесени отчетни доклади за 

завършени обекти на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД и „Еко Антрацит” ЕАД, като за 2022 г. 

е планирано  назначаване и провеждане на междуведомствени приемателни комисии за 

приемане на обектите. 

 

10. Дейности от компетентността на дирекция ИОУДУ по присъединяване на 

България към ОИСР. 
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10.1. Участие в Комитет за корпоративно управление (Corporate Governance 

Committee) - участие като „участник” (participant). 

 След взетото на 25 януари 2022 г. решение на Съвета на ОИСР за откриване на 

разговори за присъединяване с държавите кандидатки за членство в ОИСР и 

отправената в тази връзка покана към България, на дневен ред е своевременната 

подготовка на българската администрация за експедитивно и ефективно изпълнение на 

дейностите, свързани с провеждането на интензивни разговори за присъединяване към 

ОИСР.  

Процесът на присъединяване включва едновременно извършване на технически 

прегледи от тематичните комитети на ОИСР и присъединяване към правните 

инструменти на ОИСР (решения, препоръки, декларации и международни 

договорености), за което се правят нарочни проверки за съответствие на националните 

политики, законодателство и стандарти със стандартите на ОИСР и при необходимост се 

предприема изменение и допълнение на нормативната уредба.  

Непосредствено след получаване на индивидуалните пътни карти за 

присъединяване, държавите кандидатки, вкл. България следва максимално бързо да 

предоставят на ОИСР Първоначален меморандум (Initial Memorandum), който 

представлява подробна самооценка на съответствието на националните 

законодателства, политики и практики в съответните тематични области с всеки един 

правен инструмент на ОИСР. 

Според получения в предварителен порядък проект на обща пътна карта за 

присъединяване към ОИСР, са определени 24 комитета, които ще правят технически 

прегледи на страните кандидатки. 

Съгласно направеното от Междуведомствен координационен механизъм за 

присъединяването на България към ОИСР на 24 февруари 2022 г., създаден с РМС № 

789/20.12.2017 г., разпределение, Комитетът за корпоративно управление е от 

областите на компетентност на министерство на икономиката и индустрията като 

водещо ведомство, съвместно с Агенция за публични предприятия и контрол, като той 

ще се ръководи от двама съпредседатели: директорът на дирекция ИОУДУ и заместник-

изпълнителния директор на АППК. През изминалия период са идентифицирани 

партниращите институции към Комитета за корпоративно управление и със Заповед № 

РД 16-406 от 16.06.2022г.  на министъра на икономиката и индустрията е създадена 

междуведомствена работна група за изпълнение на задълженията на Република 

България при провеждането на прегледа от Комитета по корпоративно управление. На 

ниво директор е реализирано участие в изнесено заседание на Междуведомствения 

координационен механизъм във връзка с присъединяване на България към ОИСР, 

където е представена Пътната карта за присъединяване на България към ОИСР. В 

следващите отчетни тримесечия предстоят действия по реализиране на заложените в 

Пътната карта дейности. 

10.2. Участие в Работна група по държавна собственост и приватизационни 

практики (Working Party on State Ownership and Privatization Practices) – участие като 

„участник” (participant).  

През периода не е реализирано участие, предстои заседание на работната група 

през месец октомври 2022г. 

 

 

 

В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. 

проектите по програмата 

По програмата за отчетния период са изразходвани 1 904 718 лв. за 

администрирани разходи във връзка с изпълнение на програми за техническа 

ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на 

околната среда. Отчетът за изпълнението на администрираните разходи е включен в 

отчета на предоставените по програмата продукти/услуги. 

 

 

 

Г) Отчет на показателите за изпълнение на бюджетната програма 

(количествени, качествени, времеви) (Приложение № 6) 
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Приложение № 6 

2000.01.06 Бюджетна програма „Преструктуриране и 

ефективно управление на държавната собственост” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет I-во 

полугодие 

на 2022 г. 

1. Публични предприятия с подобрени финансови резултати 
бр. 2 - 

2. Участие в заседания на Комитета за корпоративно управление 

към ОИСР* 
бр. 2 - 

3. Публични предприятия с осигурени по-добри възможности за 

привличане на инвеститори 
бр. 3 - 

4. Публични предприятия формирали възнагражденията на 

органите за управление и контрол по реда на чл. 56 от ППЗПП 
бр. 21 21 

5. Публични предприятия с приключило производство по 

ликвидация 
бр. 1 - 

6. Публични предприятия с приключило производство по 

несъстоятелност 
бр. 1 2 

7. Публикувани обяви на синдиците за продажби на активи бр. 1 900 975 

8. Публични предприятия с извършен мониторинг на дейността бр. 260 230 

9. Извършени оценки на изпълнението на одобрените бизнес 

програми на публичните предприятия 
бр. 48 - 

10. Приватизирани обекти бр. 15 4 

11. Дружества с извършен следприватизационен контрол бр. 56 29 

12. Обекти с изпълнени приватизационни задължения бр. 54 29 

13. Концесионни договори със извършен независим външен 

контрол на изпълнението 
бр. 5 - 

14. Търговски дружества с приключили реституционни 

процедури 
бр. 3 - 

15. Изготвени предложения и защитени позиции на МИИ в 

рамките на тристранното сътрудничество 
% 100% 50% 

16. Изработени позиции по всички предложения, внесени за 

разглеждане в ОСТС и ОСУТ 
% 100% 50% 

17. Организирани заседания на НИС, изготвени и публикувани 

протоколи 
бр. 4 - 

18. Изпълнени и приети проекти за техническа ликвидация и 

рекултивация бр. 4 - 

19. Процент на усвоени средства в изпълнение на годишните 

програми % 85% 19.05% 

18. Обекти с осигурено съответствие между извършени и 

планирани дейности по техническа ликвидация и рекултивация 
бр. 18 12 

 

Забележки: *Реализирано участие в Изнесено заседание на Междуведомствения 

координационен механизъм във връзка с присъединяване на България към ОИСР, както 

и участие в брифинг на Directorate for financial and enterprise affairs, относно подготовка 

на първоначален меморандум от Комитета за корпоративно управление за България. 
 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

Показателите, характеризиращи дейностите по управление на държавната 

собственост, по реституция, по осъществяване на сътрудничество с партньорски 

организации и по отстраняване на щети, нанесени върху околната среда показват, че 

заложените цели се постигнат през отчетния период. Степента на изпълнение на 

показателите, свързани с дейностите по раздържавяване, осъществяване на 

следприватизационен контрол върху изпълнението на поетите от купувачите 

задължения и на контрол на изпълнението на концесионните договори, показва добро 

изпълнение на поставените цели. Все още основен проблем е липсата на инвеститорски 

интерес към предлаганите за раздържавяване обекти (особено към предлаганите за 

продажба на ЦПТ миноритарни пакети). 
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 Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 

Информацията за планирането и отчета на изпълнението по отделните показатели, 

свързани с управлението на държавната собственост е получена от официалния 

тримесечен отчет и от отчетите на дружествата. Информацията за планирането и отчета 

на показателите, свързани с процеса на раздържавяване и на контрол на изпълнението 

на концесионните договори, се предоставя от Агенцията за публичните предприятия и 

контрол, на основата на осъществените приватизационни продажби и реализираните 

контролни действия по хода на изпълнение на поетите от купувачите и концесионерите 

ангажименти, а по отношение на показателите, свързани с ликвидацията, 

несъстоятелността, реституцията и отстраняването на щетите, нанесени на околната 

среда от добива и преработката на природни ресурси – от вътрешни източници за хода 

на тези процеси. Информацията за формиране възнагражденията на органите за 

управление и контрол и за образуването средствата за работна заплата се получава от 

тримесечни справки, представяни от дружествата по реда на реда на чл. 56 от 

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и съответно с оглед 

провеждания мониторинг от страна на министерството по нарастване на 

производителността на труда и финансово-икономическото им състояние. 

Информацията за дейностите, свързани с реализирането на тристранното 

сътрудничество на национално ниво, за водения диалог с отрасловите работодателски и 

синдикални структури и за административното и техническо обслужване и експертно 

осигуряване работата на Националния икономически съвет се получава от вътрешни 

източници за хода на тези процеси. 

 

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените  целеви стойности 

Като цяло може да се каже, че в преобладаващата си част заложените целеви 

стойности на показателите за изпълнение на програмата към края на първо 

шестмесечие са постигнати. Предстои да бъде изготвена методика за реда, начина и 

критериите за оценка на постигането на финансовите и нефинансовите цели на 

държавните публични предприятия на базата на заложените в бизнес програмите 

показатели по чл. 7 от ППЗПП, след приемане от Министерския съвет на политика за 

участието на Държавата в публичните предприятия. 

През отчетния период Годишния план за извършване на независим външен 

контрол на изпълнението на определени концесионни договори за 2022 г., който е 

внесен за одобрение в Министерски съвет, е одобрен с Решение № 275 от 03.05.2022 г. 

на Министерски съвет. 

След взетото на 25 януари 2022 г. решение на Съвета на ОИСР за откриване на 

разговори за присъединяване с държавите кандидатки за членство в ОИСР и 

отправената в тази връзка покана към България, на дневен ред е своевременната 

подготовка на българската администрация за експедитивно и ефективно изпълнение на 

дейностите, свързани с провеждането на интензивни разговори за присъединяване към 

ОИСР.  

Процесът на присъединяване включва едновременно извършване на технически 

прегледи от тематичните комитети на ОИСР и присъединяване към правните 

инструменти на ОИСР (решения, препоръки, декларации и международни 

договорености), за което се правят нарочни проверки за съответствие на националните 

политики, законодателство и стандарти със стандартите на ОИСР и при необходимост се 

предприема изменение и допълнение на нормативната уредба.  

Непосредствено след получаване на индивидуалните пътни карти за 

присъединяване, държавите кандидатки, вкл. България следва максимално бързо да 

предоставят на ОИСР Първоначален меморандум (Initial Memorandum), който 

представлява подробна самооценка на съответствието на националните 

законодателства, политики и практики в съответните тематични области с всеки един 

правен инструмент на ОИСР. 

Според получения в предварителен порядък проект на обща пътна карта за 

присъединяване към ОИСР, са определени 24 комитета, които ще правят технически 

прегледи на страните кандидатки. 

Съгласно направеното от Междуведомствен координационен механизъм за 

присъединяването на България към ОИСР на 24 февруари 2022 г., създаден с РМС № 
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789/20.12.2017 г., разпределение, Комитетът за корпоративно управление е от 

областите на компетентност на министерство на икономиката и индустрията като 

водещо ведомство, съвместно с Агенция за публични предприятия и контрол, като той 

ще се ръководи от двама съпредседатели: директорът на дирекция ИОУДУ и заместник-

изпълнителния директор на АППК. През изминалия период са идентифицирани 

партниращите институции към Комитета за корпоративно управление и със Заповед № 

РД 16-406 от 16.06.2022г.  на министъра на икономиката и индустрията е създадена 

междуведомствена работна група за изпълнение на задълженията на Република 

България при провеждането на прегледа от Комитета по корпоративно управление. На 

ниво директор е реализирано участие в изнесено заседание на Междуведомствения 

координационен механизъм във връзка с присъединяване на България към ОИСР, 

където е представена Пътната карта за присъединяване на България към ОИСР. В 

следващите отчетни тримесечия предстоят действия по реализиране на заложените в 

Пътната карта дейности. 

 

 

 

Е) Отчет на разходите по бюджетната програма с разпределение по 

ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7)  

 

Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и 

администрирани разходи 

 
    

№ 

2000.01.06 Бюджетна програма 

„Преструктуриране и ефективно управление 

на държавната собственост“ 

(в лева) 

Закон Уточнен план 

Отчет I-во 

полугодие на 

2022 г. 

І. Общо ведомствени разходи: 31 176 600 31 256 600 3 107 617 

     Персонал 3 366 900 3 366 900 1 614 912 

     Издръжка 27 643 700 27 723 700 1 492 705 

     Капиталови разходи 166 000 166 000 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 31 176 600 31 256 600 3 107 617 

     Персонал 3 366 900 3 366 900 1 614 912 

     Издръжка 27 643 700 27 723 700 1 492 705 

     Капиталови разходи 166 000 166 000   

2 

Ведомствени разходи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС  0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 

бюджета  10 000 000 10 000 000 1 904 718 
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1. Средства за изпълнение на програми за 

техническа ликвидация и консервация на обекти 

от миннодобивния отрасъл и за саниране на 

околната среда 10 000 000 10 000 000 1 904 718 

          

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 

други бюджети и сметки за средства от ЕС 0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ): 10 000 000 10 000 000 1 904 718 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ): 41 176 600 41 256 600 5 012 335 

          

  Общо разходи (І+ІІ+ІІІ): 41 176 600 41 256 600 5 012 335 

          

  Численост на щатния персонал 90 90 72 

  Численост на извънщатния персонал       

     * Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 
основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и 

източника на финансиране 

 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

Отговорни за изпълнението на програмата са Директорът на Дирекция 

„Индустриални отношения и управление на държавното участие” и Изпълнителният 

директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.07 „ЗАЩИТА 

НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ” 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели: 

Заложените в програма „Защита на потребителите” цели са: 

1. Хармонизиране на българското законодателство за защита на потребителите с 

изискванията на европейското законодателство;  

2. Постигане високо ниво за защита на икономическите и правни интереси на 

потребителите; 

3. Успешно изпълнение на задачите, произтичащи от членството на Република 

България в ЕС; 

4. Ефективно прилагане на законодателството за защита на потребителите по 

отношение безопасността на стоките и услугите, предлагани на българския пазар; 

5. Подобряване функционирането на системата за надзор на пазара и на 

системата за обмен на информация в областта на защитата на потребителите. 

Министерство на икономиката и индустрията, съвместно с Комисия за защита на 

потребителите осъществява предвидените по програма „Защита на потребителите” 

дейности, като за първото полугодие на 2022 г. дейности, подлежащи на изпълнение се 

изпълняват в определените за това срокове. В рамките на програмата, паралелно със 

заложените дейности през първото шестмесечие на годината са изпълнени и редица не 

планирани дейности. Приети са стратегически документи, стартиращи инициативи 

(Пътна карта за присъединяване на РБ към ОИСР и План за действие към Плана за 

въвеждане на еврото в България), които изискват извършването на допълнителни 

дейности, които до този момент не са били планирани с конкретни срокове за 

изпълнение.   

 

Б) Продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи), предоставяни по 

програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за 

тяхното предоставяне:  

 

1. Изготвяне на законодателство за защита на потребителите и хармонизиране 

на българското законодателство за защита на потребителите с европейското. 

Участие в работни групи на Европейската комисия и Съвета на Европейския 

съюз в процеса на преглед и изменение на законодателството за защита на 

потребителите на европейско ниво.  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Подготовка на законодателни инициативи: 

 приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на 

потребителите, въвеждащ изискванията на Директива (ЕС) 2019/2161 на ЕП и на 

Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 

2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на ЕП и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и 

модернизиране на правилата за защита на потребителите. Законът е приет от НС и е 

обнародван в ДВ, извършена е необходимата нотификация на национална 

изпълнителна мярка за транспонирането на директивата в българското законодателство 

в системата Themis; 

 в процес на изготвяне е Закон за представителните искове за защита на 

колективните интереси на потребителите, въвеждащ в българското законодателство 

изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 

25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните 

интереси на потребителите – изготвен е проектът на закон. Изготвена е цялостна 

предварително оценка на въздействието на проекта на закон и резюме към нея. 

Проектът е изпратен за съгласуване в рамките на РГ 21 „Защита на потребителите” към 

СЕВ.  

 разгледани са и са анализирани 3 бр. заявления  - 2 бр. по чл. 170 от ЗЗП с 

искане за признаване на статут на представителност на сдружения за защита на 

потребителите и 1 бр. заявление по чл. 181 с искане за  признаване за орган за 

алтернативно решаване на потребителски спорове в България, отговарящи на 

изискванията на Директива 2013/11/ЕС и на ЗЗП. Изготвени са 3 бр. мотивирани 

становища,  издадени са 2 бр. заповеди на министъра на икономиката и индустрията и 

3 бр. писма за уведомяване на сдруженията. 
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Изготвен е доклад по чл. 20, параграф 1 на Директива 2013/11/ЕС, касаещ 

функционирането на органите за алтернативно решаване на спорове в България за пет 

годишен период, същия е изпратен с писмо до ЕК. 

1.2. Представителство на интересите на потребителите при участие в работните 

групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на ЕС и при провеждане на 

международни форуми: 

 участие в работните групи на Съвета на ЕС. 

През периода експерти на дирекция „ПП са взели активно участие в участие в 14 

бр. заседания на РГ „Защита на потребителите и информация” при обсъждане на 

предложения за директива за потребителските кредити, Регламент за обща безопасност 

на потребителите и по представяне на предложение за директива за овластяване на 

потребителите в екологичния преход. Изготвени са 5 бр. отговори на въпросници на 

Председателството на Съвета на ЕС, имащи за цел подготовката на заседанията и 2 бр. 

коментари/предложения за заседанията по различни глави на обсъжданите 

предложения, 1 бр. указания за КОРЕПЕР и 3 бр. рамкови позиции по предложенията за 

директива за овластяване на потребителите в екологичния преход, директивата за 

изменение на Директива 2002/65/ЕС за продажба от разстояние на финансови услуги и 

позиция за подготовка на заседание на Съвет „Конкурентоспособност”. Взето е участие 

в среща с предстоящото Председателство на Чехия на Съвета на ЕС относно 

приоритетите в областта на ЗП. 

 участие в комитети, работни групи и конференции на ЕК. 

Експерти на дирекция „ПП” са взели участие в 5 бр. онлайн заседания на РГ и 

Комитети към ЕК. Нотифицирани пред ЕК са опциите, използвани от България при 

въвеждане на Директива (ЕС) 2019/2161, попълнен е въпросник - национален доклад 

за прилагане на Директива 2013/11/ЕС относно алтернативното решаване на 

потребителски спорове. 

 подготовка и изпращане на отговори по запитвания на ЕК и позиции по 

процедури за нарушения, получени чрез системата EU Pilot в обхвата на РГ 21 „Защита 

на потребителите”. 

Изготвени са 2 бр. позиции по процедура за нарушение № 2022/0022 по описа на 

ЕК за не въвеждане в срок на Директива 2019/2161. 

 участие в заседанията на работните органи за защита на потребителите на 

ОИСР и в Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на РБ към 

ОИСР. 

Изготвена е бюджетна прогноза за участие на експерти на дирекцията в 

работните органи на ОИСР за защита на потребителите за периода 2023-2025 - Комитет 

по потребителска политика и РГ „Безопасност на потребителски стоки“. Експерти на 

дирекцията взеха участие в заседание на Комитета по потребителска политика и на 

Работна група за безопасност на потребителски стоки на ОИСР, проведени през април 

т.г. 

Предоставени са 2 бр. становища по проект на ПМС за организация и 

координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на 

РБ към ОИСР и проект на РМС за одобряване на намерението на РБ за присъединяване 

към проект на Препоръка на Съвета на ОИСР относно социална и солидарна икономика 

и социални иновации и приложените към него документи. Изпратени са  писма до 

партниращите институции за определяне на представители, които да бъдат включени в 

състава на междуведомствена работна група за провеждане на техническия преглед от 

Комитета по потребителска политика и писма относно създаване на междуведомствени 

работни групи за провеждането на технически прегледи на правните инструменти към 

Комитета по финансови пазари и Комитета по застраховане и частно пенсионно 

осигуряване към ОИСР. 

Изготвен е проект на заповед за определяне състава на междуведомствена РГ за 

изпълнение на задълженията на РБ при провеждане на техническия преглед от 

Комитета по потребителска политика.  

Извършено е разпределение на правните инструменти, включени в обхвата на 

Комитета за потребителска политика на ОИСР: определяни са водещи и партниращи 

ведомства за всеки правен инструмент. 

  Експерти на дирекцията са взели участие в 2 бр. срещи - участие в изнесено 

двудневно заседание на Междуведомствения координационен механизъм, за 
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присъединяване на РБ към ОИСР,  проведено в с. Старосел и при провеждането на 

онлайн брифинги с експерти на ОИСР. 

1.3. Проследяване и оценка на развитието на законодателството за защита на 

потребителите. 

  Изготвени са 25 бр. становища по постъпили за съгласуване проекти на 

нормативни актове, съгласуване на стратегически документи и по постъпили питания в 

т. ч.: Националната стратегия за превенция и противодействие с корупцията; изготвяне 

на законодателна и оперативна програма на МС; проект на ЗИД на Закона за пътищата; 

ПМС за изменение и допълнение на нормативните актове; изпълнението на РМС 

оценките на въздействие; консултация относно промени в ЗДСл и др. Предоставени са 

3 бр. становища по проекти на рамкови позиции относно изпълнението на регламенти и 

директиви. 

  Извършена е  актуализация на мерките за защитата на потребителите, включени 

в Националния план за въвеждане на еврото в България.  

  Издадена е актуализирана заповед на министъра на икономиката и индустрията 

за определяне състава на НСЗП. 

1.4. Участие в заседанията  към Конференция на ООН за търговия и развитие 

(УНКТАД). 

Изготвени са 2 бр. писма с информация относно провеждане на 

Междуправителствената група от експерти по електронна търговия и цифрова 

икономика на УНКТАД, 27-29 април  2022 г., Женева. 

 

2. Контрол за спазване на законодателството за защита на икономическите 

интереси на потребителите. 

При осъществяване на контрола за спазване законодателството за защита 

икономическите интереси на потребителите са извършени общо 8 469 бр. инспекции. 

Съставени са 351 бр. АУАН. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

2.1. Проследяване и оценка на развитието на пазарите, имащи отражение върху 

икономическите интереси на потребителите. 

  В тази връзка е проследено спазването на законодателството за защита 

икономическите интереси на потребителите в следните области: 

 по отношение информацията, предоставяна на потребителите за стоките и 

услугите, както и обозначаване намаленията на цените на предлаганите стоки и услуги 

за периода са извършени общо 2 583 бр. инспекции, съставени са 88 бр. АУАН и са 

издадени 54 бр. НП. По отношение обозначаването на цените през месец март 2022 г. 

са извършени общо 205 бр. инспекции и са обхванати обекти (бензиностанции) на 

национални вериги в страната и локални такива, установено е 1 бр. нарушение. 

Извършени са общо 457 бр. инспекции на магазини за хранителни стоки (национални 

търговски вериги и местни магазини за хранителни стоки, включително магазини за 

плодове и зеленчуци) на територията на цялата във връзка с продажбата на олио, в 

хода на извършените проверки е установено съответствие на обявените цени.  

При наблюдение на пазара по отношение стоките от първа необходимост се 

следи за цените на 12 вида стоки и до момента са извършени 112 проверки. Извършени 

са общо 1 277 бр. инспекции, съставени са 37 бр. АУАН и са издадени 21 бр. НП. 
Извършени са 149 бр. проверки по спазване изискванията на Закона за виното и 

спиртните напитки, в резултат на които е съставен 1 бр. АУАН. Към края на отчетния 

период няма издадени наказателни постановления. Взети са 3 бр. проби от спиртни 

напитки, които са възложени за изпитване в лаборатория. 

  Извършени са и проверки относно предоставяната информация за вида и 

съществените характеристики на стоките в обхвата на Наредбата за енергийното 

етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението, обхванати са няколко вида 

стоки, за които са налице нови енергийни етикети, а именно – хладилни уреди, 

електронни екрани, съдомиялни, перални, перални със сушилня, предлагани в 

търговски обекти и онлайн магазини. Извършени са общо 4 бр. инспекции и са 

съставени 15 бр. АУАН и са издадени 12 НП. 

 наличие на пазара на нелоялни търговски практики, използвани от търговци. 

За периода са разгледани 159 случая за прилагането на нелоялни търговски практики 

от търговци, включително и при договори от разстояние и в интернет, както и договори 
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извън търговския обект. Забранени са 43 различни нелоялни търговски практики, 

прилагани в различни пазарни дялове – туристически услуги, продажба на хранителни 

и нехранителни стоки, електронни съобщителни услуги, при продажби от разстояние и 

извън търговските обекти, други.  

 при проверките по спазване изискванията на Закона за тютюна, тютюневите и 

свързаните с тях изделия са извършени 43 бр. инспекции и са съставени 25 бр. АУАН и 

са издадени 23 бр. НП. 

 по спазване изискванията на Закона за потребителския кредит, през отчетния 

период са извършени 100 инспекции. Проверките са в офиси и по документи на 

небанкови финансови институции и са относно спазване изискванията за предоставяне 

от кредитора или кредитния посредник на преддоговорна информация под формата на 

„Стандартен европейски формуляр”. Съставени са 18 АУАН и 14 бр. НП. 

 по отношение на извършени съвместни проверки с други контролни органи - 

през първото шестмесечие на 2022 г. са извършени 102 бр. инспекции в различни 

търговски обекти (хранителни и нехранителни магазини, бензиностанции, превозвачи и 

др.). При извършените проверки за установени нарушения са съставени 13 бр. АУАН. 

 осъществен е надзор на пазара при извършване на дейност в заложни къщи. 

Извършени  са 19 бр. инспекции, съставени са 9 бр. АУАН и са издадени 6 бр. НП. 

 наличие на неравноправни клаузи в договорите с общи условия - през 

първото полугодие на 2022 г. са анализирани общо 46 бр. договори и Общи условия на 

различни икономически оператори. В резултат на извършения обстоен анализ на 

съдържащите се в тях 6 708 клаузи е установено наличието на 67 неравноправни 

клаузи. 

 през първото полугодие на 2022 г. са извършени 1 613 бр. инспекции, 

свързани със спазването на разпоредбите на ЗЗП относно договорите за продажба от 

разстояние. Във връзка с констатираните нарушения са съставени 70 бр. АУАН и са 

издадени 46 бр. НП. 

  2.2. Координиране на действията по прилагане на законодателството за защита 

на икономическите интереси на потребителите: 

 през първото полугодие на 2022 г. са постъпили общо 11 180 бр. жалби и 

сигнали. В резултат на предприетите действия по тях са постигнати следните 

резултати:  по 8 288 бр. от общия брой на постъпилите жалби са предприети действия 

от страна на КЗП; 1 900 бр. жалби и сигнали са изпратени до друг компетентен орган; 

325 бр. от постъпилите жалби са неоснователни. По 375 бр. от жалбите работата 

продължава, тъй като са постъпили в края на отчетния период или по тях се извършват 

насрещни проверки. По постъпилите жалби са извършени общо 5 777 бр. инспекции и 

са съставени 243 бр. АУАН.  

 по отношение на договорите за продажба от разстояние и в интернет, както и 

по отношение на договорите сключени извън търговския обект са извършени 917 

инспекции, съставени са 27 АУАН и са издадени 29 НП.  

 по отношение спазване на изискванията на Закона за електронната търговия 

са извършени 20 проверки, свързани с изпращане на непоискани търговски съобщения 

и не предоставяне на информация относно идентификацията на доставчика на услуги 

на информационното общество. В хода на проверките са съставени 4 АУАН и 4 бр. НП.  

 по отношение защитата на потребителите на туристическия продукт са 

извършени 1 869 бр. инспекции. Съставени са 156 бр. АУАН и са издадени 78 бр. НП, 

като в това число влизат и тези по проверки от края на предходната 2021 г. През 

отчетния период са постъпили 483 жалби на потребители, касаещи туристически 

продукт. В резултат на предприетите действия от страна на КЗП са удовлетворени 224 

бр. от постъпилите жалби. По постъпилите жалби и сигнали са извършени 528 бр. 

инспекции, съставени са 40 бр. АУАН и са издадени 28 бр. НП, част от които по 

проверки от предходен период. 

 За отчетния период има издадени 12 бр. заповеди за налагане на принудителна 

административна мярка (ПАМ) „временно затваряне на туристически обект”, 4 бр. 

заповеди за отмяна на наложената мярка и 1 бр. заповеди за „спиране на дейността”. 

 КЗП е извършила и 415 бр. инспекции по кампания въз основа на Решение 181 

от 2022 г. на МС в места за настаняване, предоставящи услуга по настаняване и 

изхранване на лица, търсещи временна закрила в РБ вследствие на военните действия 

в Р Украйна. 
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 по отношение защита на колективните интереси на потребителите, през 

първото полугодие на 2022 г. няма заведени искове за защита на колективните 

интереси на потребителите. Във връзка с предявени колективни искове в предходни 

години, към момента са висящи 3 дела, През периода няма постановено  решение по 

искове на КЗП. 

2.3. Повишаване на ефективността на извънсъдебното решаване на 

потребителски спорове, в т.ч. и алтернативно решаване на потребителски спорове. 

 През периода са постъпили 49 заявления за общи помирителни производства и 

са образувани 34 производства. Не са образувани производства по 7 от постъпилите 

заявления, прекратени са 27 производства поради неотстранени не пълноти в 

подадените заявления и поради обстоятелството, че спорът не е от компетентността на 

помирителната комисия. От изготвените помирителни предложения през отчетния 

период, 2 предложения са приети, а 11 предложения са отхвърлени отстрана на 

търговците. 

През периода са подадени 238 заявления до секторните помирителни комисии. 

Секторните помирителни комисии са образували 206 производства. Не са образувани 

производства по 29 заявления.   

 Секторната помирителна комисия за платежни спорове в областта на 

платежните услуги: сезирана с 216 заявления, образувани са 191 помирителни 

производства. Не са образувани помирителни производства при 25 заявления. 

Приключилите през първото полугодие на 2022 година помирителни производства са 

общо 108, са 55 помирителни предложения, от които: 7 са приети от страните, 10 не са 

приети от доставчика на платежни услуги, а 38 не са приети от потребителите. При 60 

от споровете е постигнато споразумение между страните.  

 Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на  

финансовите услуги: сезирана с 6 заявления, образувани са 4 помирителни 

производства.  

 Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на 

застраховането: е сезирана с 11 заявления, образувани са 7 помирителни 

производства, в едни от случаите  производството е прекратено, изготвено до момента 

е 1 помирително предложение. 

 Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на 

електронните съобщения е сезирана с 5 заявления, образувани до момента са 4 

помирителни производства. 

 

3. Предоставяне на информация и съвети на потребителите и съдействие за 

решаване на трансгранични потребителски спорове /Европейски 

потребителски център/. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:  

3.1. Съдействие за решаване на трансгранични потребителски спорове. 

Предоставяне на съвети и информация на потребителите. 

 През първото полугодие на 2022 г. ЕПЦ България е сезиран за 1 100 случая, от 

които 767 бр. запитвания и 333 бр. жалби. Запазва се тенденцията, при която 78% от 

случаите са подадени от потребители, които живеят в България срещу търговци от 

друга държава в ЕС, Исландия, Норвегия или Обединеното кралство. Най-много от 

жалбите, получени от български потребители, са подадени срещу търговци от Румъния 

и Унгария. Останалата част от жалбите са постъпили от чужди граждани чрез нашите 

партньорски центрове в мрежата от ЕПЦ и са насочени срещу търговци, регистрирани в 

България. 

3.2. Информиране на потребителите за техните права съгласно, приложимото 

законодателство: 

ЕПЦ България предоставя информация на потребителите чрез различни канали – 

интернет страница www.ecc.bg, профили в социалните мрежи – Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn, в канала на центъра в Youtube, както и чрез съобщения за 

медиите, интервюта и участия в различни радио и телевизионни предавания. По повод 

Деня на потребителите, 15 март, ЕПЦ България организира онлайн събитие във 

Фейсбук, като представихме любопитни и полезни практики за устойчивото 

потребление в ЕС. Успоредно с това проведохме и информационна кампания, 

придружена със забавна игра с награди. 

http://www.ecc.bg/
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Екипът на ЕПЦ България е изнесъл онлайн лекция по повод Деня за безопасен 

интернет, който тази година се отбеляза на 8 февруари и е участвал в събитие, 

насочено към онлайн търговци относно законовите изисквания към тях и как да се 

предпазят от грешки при осъществяване на тяхната дейност. 

За Деня на Европа, 9 май, организира информационен щанд в гр. Дупница 

съвместно с информационния център „Европа Директно Дупница”.  

ЕПЦ България участва и в дискусия на тема „Европейски мерки в защита на 

българския потребител”, организирана от Бюрото на Европейския парламент в 

България. Центърът се включи и в информационни кампании в Лом и Бяла Слатина в 

партньорство с други европейски мрежи.  

ЕПЦ осъществява функция и като контактна точка по Регламента за Платформата 

за онлайн решаване на спорове. През първото полугодие на 2022 г. са постъпили 15 

запитвания и жалби през Платформата за онлайн решаване на спорове, а извън 

системата – 17 бр. 

 

4. Ефективен надзор на пазара на стоките, включени в обхвата за обща 

безопасност на стоките/услугите и участие в системата за бърз обмен на 

информация за опасни стоки, пуснати на пазара (РАПЕКС): 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

4.1.Осъществяване надзор на пазара по отношение безопасността на 

предлаганите стоки и услуги. Събиране и обмен на данни и информация за опасни 

стоки. 

 При осъществяването на надзор на пазара за безопасност на стоките са 

извършени общо 1 499 инспекции, проверени са 1 260 обекта и са извършени 239 

документални проверки. Съставени са 54 АУАН и са издадени 14 бр. НП. Взети проби от 

67 вида стоки за които е възникнало съмнение, че могат да представляват опасност за 

на потребителите. За 19 вида стоки са възложени изпитвания в лаборатории за 

съответствие с изискванията за безопасност. Издадени са 83 бр. заповеди за налагане 

на принудителни административни мерки за 88 вида стоки и 1 вид услуги. Издадени са 

19 бр. заповеди за временно спиране доставянето на пазара на 15 вида стоки; 7 бр. 

заповеди за временна забрана пускането на пазара на 24 вида стоки по получени 

уведомления от Агенция „Митници”; 1 бр. заповед за временно спиране предоставянето 

на 1 вид услуга; 4 бр. заповеди за забрана пускането на пазара на 5 вида стоки (по 

постъпили уведомления от Агенция „Митници”). 47 бр. заповеди за незабавно и 

ефективно изтегляне от пазара на 39 вида опасни стоки; 5 бр. заповеди за привеждане 

в съответствие на 5 вида стоки преди пускането на пазара. Също така са изпратени 10 

бр. заповеди за забрана вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на 

пазара на 12 вида стоки за обнародване в ДВ. Издадени са следните заповеди за 

отмяна на вече издадени такива: 4 бр. заповеди за отмяна на заповеди за временно 

спиране доставянето на пазара на 3 вида стоки; 16 бр. заповеди за отмяна на заповеди 

за временно спиране пускането на пазара на 25 вида стоки. 

 4.2. Участие в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки – 

РАПЕКС /нехранителни стоки/. 

През  първото полугодие на 2022 г. са обменени 3 068 бр. уведомления по 

система SAFETY GATE /GRAS-RAPEX/ (нотификации и реакции), в това число: получени 

– 2 845 бр. (1 087 бр. нотификации и 1 758 бр. реакции), изпратени - 223 бр. 

уведомления (30 бр. нотификации и 193 бр. реакции). Изпратените 30 бр. нотификации 

са за открити опасни стоки от компетенциите на КЗП. Изпратените от КЗП нотификации 

се отнасят за следните категории продукти: „Облекло, текстилни изделия и модни 

артикули”, „Изделия грижа за деца”, „Градински мебели”, „Моторни превозни средства”, 

„Електронни цигари и никотинови течности” и др. Изпратените общо 190 бр. реакции са 

за стоки от компетенциите на КЗП, като най-голям брой изпратени реакции са за 

категорията „моторни превозни средства”. През първото полугодие на 2022 г. няма 

изпратени нотификации за открити опасни стоки от другите контролни органи. Във 

връзка с прилагането на двустранно подписаната Инструкция за взаимодействие между 

Агенция „Митници” и КЗП, през отчетния период са постъпили 185 броя уведомления от 

Агенция „Митници” за предстоящ внос от трети страни, от които: 168 броя уведомления 

от компетенциите на КЗП и 17 бр. от компетенциите на други контролни органи, а 

именно - ДАМТН, РЗИ, ИАЛ. По повод постъпилите уведомления от компетенциите на 
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КЗП са извършени 226 инспекции, в т.ч. 133 проверени обекта на вносители и 93 

документални проверки на вносители. 

 

5. Информиране на представителите на бизнеса за техните задължения, 

произтичащи от законодателството за защита на потребителите и повишаване 

на информираността на потребителите за техните права и за тяхната роля в 

пазарната икономика: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

5.1. Провеждане на обучения и семинари за прилагане на законодателството за 

защита на здравето и безопасността на потребителите. 

През отчетния период, КЗП поддържа непрестанна комуникация със 

заинтересованите страни в т.ч. и икономически оператори, посредством националния 

телефон на потребителите. През първото полугодие на 2022 година Комисията 

присъства активно в публичното пространство чрез средствата за масово осведомяване. 

За периода представители на КЗП са участвали в повече от 50 предавания и в 

изготвяне на материали в медиите за запознаване на потребителите и търговците с 

множество теми, които да ги подпомогнат за повишаване на потребителската им 

култура и подобряване прилагането на законодателството за защита на потребителите 

в практиката на търговците. 

Организирана е и е проведена работа среща с представители на Асоциацията на 

вносителите на електронни цигари за разясняване на нормативни изисквания на Закона 

за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Извършени са около 600 

консултации по отправени запитвания на икономически оператори – основно търговци, 

представляващи малки и средни предприятия, свързани с потребителската защита от 

компетенциите на КЗП. Проведени са също, редица работни срещи с представители на 

бизнеса за разясняване на нормативни изисквания, свързани с потребителската защита 

от компетенциите на КЗП, в това число вносители на мебели за домашна употреба и 

градински мебели. 

5.2. Информационна и образователна дейност за правата на потребителите. 

През периода са осъществени общо 9 263 бр. консултации, от които: 8 353 бр. 

обаждания и 910 консултации на място. Съществена част от обажданията касаят права 

на потребителите при покупка на определени видове продукти от интернет сайтове, 

рекламации на стоки, закупени от търговски обекти, проблеми със сключени договори с 

мобилни оператори и високи цени на стоки. КЗП регулярно публикува на официалната 

интернет страница на институцията, с адрес www.kzp.bg, полезна информация по 

различни актуални въпроси относно нови енергийни етикети на електроуредите, 

настъпили промени в нормативната уредба, активности по отношение на извършвани 

проверки, участия в събития, предприемане на доброволни мерки от икономически 

оператори във връзка с предлагани от тях стоки, актуални съвети по потребителски 

въпроси, разяснения на потребителски права по различни направления, други. 

 

6. Подпомагане на сдруженията за защита на потребителите. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

6.1. Предоставяне на финансови средства за извършването на дейности в 

защита интересите на потребителите. 
Процедурата за предоставяне на финансови средства на представителните 

сдружения на потребителите за 2022 г. е открита. Постъпили са две заявления от 

представителни сдружения на потребителите, извършени са проверки на 

декларираните от сдруженията обстоятелства, изискана е и е получена допълнителна 

информация по дейността на едно от сдруженията, в ход е разглеждане, оценяване и 

класиране на подадените заявления.  

 

 

Изпълнение на Проект „Европейски потребителски център България” 

/ЕПЦ България/ по договор № 101015177 ЕСС-Net BG SGA 2021. 

По традиция ЕПЦ България предоставя информация на потребителите чрез 

различни канали - посредством организиране на събития и информационни кампании 

на място или онлайн, както и на своята интернет страница www.ecc.bg и в профилите 

http://www.ecc.bg/
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си в социалните мрежи – Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, чрез интервюта за 

различни медии.  

През месец май експерти на центъра изнесоха лекция пред ученици от гр. 

Пловдив. 

По време на различни събития за онлайн търговци ЕПЦ представи основните 

законови задължения и права, които имат собствениците на електронни магазини.  

По повод Деня на потребителите, 15 март, ЕПЦ България организира онлайн 

събитие във Фейсбук, като представи любопитни и полезни практики за устойчивото 

потребление в ЕС. Успоредно с това проведе и информационна онлайн кампания, 

придружена със забавна игра с награди. 

Екипът на ЕПЦ България изнесе онлайн лекция по повод Деня за безопасен 

интернет, който тази година се отбеляза на 8 февруари, като акцент беше безопасното 

онлайн пазаруване от страна на младежите.  

За Деня на Европа, 9 май, организира информационен щанд в гр. Дупница 

съвместно с информационния център „Европа Директно Дупница”.  

ЕПЦ България участва и в дискусия на тема „Европейски мерки в защита на 

българския потребител”, организирана от Бюрото на Европейския парламент в 

България. Центърът се включи и в информационни кампании в Лом и Бяла Слатина в 

партньорство с други европейски мрежи.  

ЕПЦ осъществява функция и като контактна точка по Регламента за Платформата 

за онлайн решаване на спорове. През първото полугодие на 2022 г. продължи 

предоставянето на информация на граждани и на фирми за това как функционира 

платформата. През периода са постъпили 15 запитвания и жалби през Платформата за 

онлайн решаване на спорове, а извън системата – 17 бр. 

 

 

Други дейности в областта на международно сътрудничество и прилагане 

на европейски практики: 

Успоредно с осъществяваната контролна дейност, през първото полугодие на 

2022 г. представители на КЗП участваха в изпълнението на европейски проекти и 

инициативи, включващи следните дейности: 

 3 онлайн работни срещи във връзка с участието на КЗП в проект за 

координирани дейности за надзор на пазара CASP 2021 на Европейската Комисия 

 1 онлайн среща по проект EEPLIANT3 „Проверка на техническата 

документация при енергийното етикетиране” и тест; 

 1 онлайн среща – Форум за обмен на информация за правоприлагането на 

Регламент 2018/858; 

 1 онлайн съвместна среща на Мрежата за безопасност на потребителите 

(CSN) и RAPEX Контактните точки и медийно събитие; 

 1 онлайн семинар за обучение по приложението ICSMS; 

 1 онлайн среща на ADCO групата за гуми; 

 1 онлайн среща обучителна сесия за основните характеристики на 

пространството на CASP 2022 Wiki, приложението Mural, Zoom/Teams и Slido. 

 1 онлайн среща - Конференция по надзор на пазара 2022; 

 1 онлайн среща – откриване на проект за координирани дейности за надзор 

на пазара CASP 2022 на Европейската Комисия; 

 1 работна среща в гр. Милано, Италия - участие в програма, разработена във 

връзка с изпълнение на проект EEPLIANT3 за надзор на пазара в областта на 

енергийната ефективност (етикетиране и екодизайн), Работен пакет WP5, с 

координатор PROSAFE, Austrian Energy Agency и Vores bureau; 

 1 онлайн среща - годишно медийно събитие на Safety Gate; 

 1 онлайн среща за специалисти по комуникация от органите за надзор на 

пазара относно програмата CASP на ЕК; 

 1 онлайн работна среща по проект CASP2022 във връзка с участието на КЗП в 

хоризонталната дейност: „Засилване на комуникацията”; 

 1 онлайн среща – заключително събитие на проект CASP2021; 

 1 онлайн среща по проект JAHARP2021-11 с координатор PROSAFE във връзка 

с участието на КЗП в пакет „Подкрепа относно чл. 15 от Регламент (ЕС) 2019/1020 на 

Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно надзора на пазара 
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и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти 

(ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011. 

 1 онлайн среща на контактните точки на RAPEX/Safety Gate;  

 1 онлайн среща – откриване на проект за съвместни дейности за надзор на 

пазара в областта на енергийното етикетиране JA2021-01 — Label_Compliance с 

координатор Austrian Energy Agency (AEA); 

 участие в 1 онлайн среща на групата за електронно правоприлагане;  

 участие в 1 онлайн среща за обсъждане на резултатите от проверката 

(Sweep) „Нарушения, свързани със зелени претенции”; 

 участие в онлайн събитие на тема „Трансгранично правоприлагане на 

потребителското законодателство”; 

 Онлайн среща във връзка с подготовката на проверка (Sweep) на посредници 

за отдаване на автомобили под наем; 

 обслужване на Системата за сътрудничество при защита на потребителите, 

част от Информационна система за вътрешния пазар (IMI) съгласно Регламент (ЕС) 

2017/2394, чрез която се осъществява обмен на информация и трансгранично 

административно сътрудничество между органите, отговорни за прилагането на 

законодателството на Съюза за защита интересите на потребителите. За отчетния 

период по Системата за сътрудничество при защита на потребителите са изпратени 12 

бр. сигнали и са обработени 5 бр. 

 обслужване на платформата на Европейската Комисия за споделяне на 

знания WIKI във връзка с действието на Регламент 2017/2394 - за отчетния период 

експерти от дирекция ЗППР са взели участие в 3 онлайн срещи, в които са обсъждани 

актуални теми в сферата на потребителската защита, засягащи  държавите от 

Общността; 

 извършени са 3 бр. проверки в рамките на кампания Mini SWEEP на 

уебсайтове, предоставящи посреднически услуги за коли под наем. 

 

 

 

В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. 

проектите по програмата 

Отчетът за изпълнение на администрираните разходи по програмата е 

представен в отчета на продукт 6 от раздел Б. 

 

 

 

Г) Отчет на  показателите за изпълнение на бюджетната програма 

(количествени, качествени, времеви) (Приложение № 6) 

 
Приложение № 6 

2000.01.07 Бюджетна програма „Защита на потребителите” 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет I-во 

полугодие 

на 2022 г. 

 

1. Проверки извършени от КЗП за спазване на Закона за защита 

на потребителите 

бр. 15 000 9 423 

 

2. Проверки извършени от КЗП, свързани с безопасността на 

стоките и предлаганите услуги 

бр. 1 600 1 499 

 

3. Възлагане на продукти за изпитване в лаборатории за 

съответствието им с изискванията за безопасност 

бр. 20 19 

 

4. Анализирани клаузи на договори с общи условия за откриване 

на неравноправни клаузи 

бр. 4 600 6 708 

 

5. Проверки извършени от КЗП при сделки от разстояние и 

извън търговски обект 

бр. 2 000 1 613 
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6. Проверки извършени от КЗП за спазване на 

законодателството за прилагането на нелоялни търговски 

практики 

бр. 180 159 

 

7. Проверки извършени от КЗП за спазване на 

законодателството за защита на потребителите на туристически 

услуги 

бр. 3 500 2 415 

 

8. Проверки извършени от КЗП за спазване на Закона за 

потребителския кредит. 

бр. 160 100 

 

9. Проверки извършени от КЗП за спазване на Закона за 

електронната търговия 

бр. 50 20 

 

10. Проверки извършени от КЗП за спазване на Закон за 

предоставяне на финансови услуги от разстояние 

бр. 25 12 

 

11. Проверки извършени от КЗП за спазване на Закона за 

кредитите за недвижими имоти на потребителите 

бр. 40 5 

 

12. Проверки извършени от КЗП за спазване на 

законодателството по други закони, по които КЗП има вменени 

компетенции /изкл. ЗЗП, ЗТ, ЗЕТ, ЗПК, ЗКНИП/ 

бр. 500 445 

 

13. Възлагане за изпитване на спиртни напитки за съответствие 

с нормативните изисквания 

бр. 10 3 

 

14. Възлагане за изпитване на тютюневи и/или свързани с тях 

изделия за съответствие с нормативните изисквания 

бр. 5 1 

 

15. Информационни кампании насочени към потребителите бр. 6 2 

 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

  Заложените в Програма „Защита на потребителите” дейности през периода се 

изпълняват в срок. По-голяма част от заложените параметри са изпълнени на повече от 

50 % от заложените стойности, от което може да се очаква, че целевите стойности за 

2022 г. ще бъдат достигнати. 

 

 Източници на информацията за данните по показатели за изпълнение: 

Отчета за първото полугодие на 2022 г. е изготвен въз основа на данни от: 

– по отношение на част I и част II, т. 1 и т. 6 от Отчета, дейностите се изпълняват 

и информация за тях се предоставя от дирекция „Политика за потребителите” в МИИ; 

– останалите дейности заложени в програмата се изпълняват и информация по тях 

се предоставя от Комисия за защита на потребителите и Европейски потребителски 

център. 

 

 

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности: 

 Видно от Отчет на  показателите за изпълнение на бюджетната програма към 

настоящия отчет и предвид хода на изпълнение на показателите, може да се очаква, че 

заложените целеви стойности ще бъдат достигнати, а по някои от тях ще има и 

преизпълнение. 

 

 

 

Е) Отчет на разходите по бюджетната програма с разпределение по 

ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7)  
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Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и 

администрирани разходи 

 
    

№ 

2000.01.07 Бюджетна програма „Защита на 

потребителите.“ 

(в лева) 

Закон Уточнен план 

Отчет I-во 

полугодие на 

2022 г. 

І. Общо ведомствени разходи: 5 951 200 5 951 200 2 796 385 

     Персонал 4 446 700 4 446 700 2 271 134 

     Издръжка 1 392 100 1 392 100 525 251 

     Капиталови разходи 112 400 112 400 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 5 721 800 5 721 800 2 726 493 

     Персонал 4 320 500 4 320 500 2 236 088 

     Издръжка 1 296 500 1 296 500 490 405 

     Капиталови разходи 104 800 104 800   

2 

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки 

за средства от ЕС  229 400 229 400 69 892 

     Персонал 126 200 126 200 35 046 

     Издръжка 95 600 95 600 34 846 

     Капиталови разходи 7 600 7 600   

  От тях за: *        

 2.1 

1. Проект „Европейски потребителски център 

България“ - грантов договор № 875293 ЕСС-Net BG 

SGA 2020 207 100 207 100 69 892 

 2.2 

2. Проект "Кординирани дейности по безопасност 

на продуктите CASP 2021"  7 000 7 000   

 2.3 3. Участие в контактни точки по системата (RAPEX) 3 500 3 500   

 2.4 

4. Участие в мрежа за безопасност на потребителите 

(CSN) 2 400 2 400   

 2.5 

5. Участие в експертна група за етикетиране на гуми 

при ЕК (ADCO – tures) 2 400 2 400   

 2.6 

6. Проект „Дейности по безопасност на продуктите 

CAPS 2022“ 7 000 7 000   

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 

бюджета  70 000 70 000 0 

  

1.Подпомагане на представителни сдружения на 

потребителите на основание Закона за защита на 

потребителите 70 000 70 000   

  

2. Възстановени разходи за 2020 г. от Сдружение за 

правна помощ на потребителите       

          

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи по други 

бюджети и сметки за средства от ЕС 0 0 0 
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  Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ): 70 000 70 000 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ): 5 791 800 5 791 800 2 726 493 

          

  Общо разходи (І+ІІ+ІІІ): 6 021 200 6 021 200 2 796 385 

          

  Численост на щатния персонал 191 191 174 

  Численост на извънщатния персонал       

     * Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и 

източника на финансиране 

 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата: 

Директорът на дирекция „Политика за потребителите” и Председателят на 

Комисията за защита на потребителите. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.02.01 

„РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКАТА 

ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

1. Подобряване на условията за достъп на български стоки и услуги до пазарите 

на трети страни.  

2. Повишаване на информираността и подпомагане на българския бизнес и 

гражданското общество по въпросите на търговската политика.  

3. Подпомагане на интернационализацията на българските предприятия.   

4. Популяризиране на условията за бизнес и инвестиции в страната. 

Политиката за ефективно външноикономическо сътрудничество e решаваща за 

устойчивото икономическо развитие на страната и подобряване на 

конкурентоспособността на българските предприятия. Постигането на ръст на износа и 

привличането на инвестиции са важни за технологичната модернизация и обновяването 

на производството, за развитието на иновативни продукти и услуги. 

Износът на стоки и услуги и преките чуждестранни инвестиции са едни от 

основните източници за осигуряване устойчив растеж, основан на експортното 

ориентиране и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. 

През първото полугодие на 2022 г., въпреки предизвикателствата в условията на 

усложнена глобална икономическа среда и здравна обстановка, бяха проведени редица 

мероприятия за поддържане на интензитета на диалога с водещите ни икономически 

партньори от ЕС, страните от Западните Балкани, страните от Източна Европа и 

Централна Азия, Азия, Близкия изток и Северна Африка, Северна и Южна Америка, с 

цел запазване на пазарния достъп на български стоки и услуги до чужди пазари и 

привличане на потенциални инвеститори. Проведени бяха видеоконферентни 

разговори, онлайн срещи, онлайн бизнес форуми и срещи на представителите на 

бизнеса с потенциални партньори. На българския бизнес бе предоставена информация 

за онлайн изложения, конференции и уебинари, обявени международни търгове, в 

които биха могли да участват заинтересовани български фирми. 

България продължи да участва активното в процеса на изработване, приемане и 

прилагане на Общата търговска политика на ЕС. В рамките на този процес бяха 

ефективно отстоявани българските интереси във връзка с водените от ЕС двустранни 

търговски преговори с Австралия и Нова Зеландия, преговорите в Световната търговска 

организация, разрешаването на съществуващите проблеми в търговията ЕС-САЩ, 

сътрудничеството ЕС-САЩ в рамките на Съвета по търговия и технологии и в 

Световната търговска организация, прилагането и надграждането на търговските 

споразумения между ЕС и трети страни. 

Бяха изготвени оценки за състоянието на засегнати сектори и позиции във 

връзка с прилаганите инструменти на търговската защита при внос/износ в/от 

Европейския съюз. 

 

 

Б) Продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи), предоставяни по 

програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за 

тяхното предоставяне:  

1. Международно търговско – икономическо сътрудничество: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Организиране и участие в подготовката на посещения на държавно и 

правителствено ниво. 

През отчетния период е оказано съдействие при подготовката и провеждането на 

посещения на държавно и правителствено ниво в България и в чужбина със следните 

държави – Кралство Саудитска Арабия, Азербайджан, Армения, Румъния, Португалия, 

Турция, РС Македония, Германия, Албания, Испания. 

През отчетния период са организирани и проведени 32 работни срещи: 

(Саудитска Арабия – 2, Япония – 2, САЩ – 2, Аржентина – 1, Индия – 2, Китай – 1, 

Мароко – 2, Република Корея – 1, Ливан – 1, Виетнам – 1, Великобритания -1, Италия – 

1, Албания – 1, Испания – 1, Грузия - 1, Германия - 2, Турция - 2, Сърбия, 
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Прибалтийски държави, Босна и Херцеговина, Австрия, Чехия, вкл. с представители на 

бизнеса от скандинавските държави, Швейцария, Германия, Австрия). 

1.2. Организиране и провеждане на сесии на междуправителствени комисии, 

заседания на работни групи за икономическо сътрудничество.  

Подготовка и провеждане на 9-та сесия на работна група за икономическо 

сътрудничество с Чехия. 

1.3. Съгласуване и подписване на споразумения и меморандуми. 

 В процес на съгласуване е Статут на българско-саудитска междуправителствена 

Смесена комисия за икономическо сътрудничество. 

 В процес на съгласуване е Споразумение за насърчаване и взаимна защита на 

инвестициите между Република България и Обединените арабски емирства.  

1.4. Разкриване на нови Служби по търговско-икономическите въпроси в страни, 

в които българският бизнес има интерес и потенциал за разширяване на присъствието 

си.  

Служба по търговско-икономическите въпроси в гр. Рабат, Кралство Мароко от 

20.07.2022 г. 

1.5. Участие в Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от 

Централна и Източна Европа (ЦИЕ). 

 Предвид здравната обстановка в Китай, през полугодието на 2022 г. не са 

реализирани събития с участието на МИИ по линия на Инициативата за сътрудничество 

между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).  

1.6. Oрганизация на българското участие в Световното изложение ЕКСПО 2020 

Дубай, което ще се проведе в периода 1 октомври 2021 г. – 31 март 2022 г. 

 Дирекция „Външноикономическо сътрудничество”, в рамките на своите 

компетенции, продължава да оказва съдействие по стартирали проверки на 

компетентни институции във връзка с изпълнението на Договор №121/13.12.2019 г. от 

страна на ДЗЗД „БЪЛГАРИЯ ЕКСПО 2020”, в качеството му на Изпълнител. 

1.7. Участие в инициативата Берлински процес. 

1.8. Участие в инициативата Три морета. 

 

2. Насърчаване на контактите на бизнес - ниво в страната и чужбина: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

2.1. Съдействие за участие на българските предприятия, и по-специално малки и 

средни предприятия (МСП), в бизнес мисии - форуми, панаири и изложения, 

презентации, конференции и други мероприятия, както и осъществяване на контакти и 

търсене на бизнес партньори. 

 Съдействие от СТИВ-Любляна в подготовката и провеждането на Търговска 

мисия с посещение на Intenational Industrial Fair и Construction Fair – Целйе и Любляна, 

Словения 04-09.04.2022 г. 

 Проведени са срещи/разговори с официални представители на държавни 

администрации и структури на РФ (ТПП Ставрополски край, Алтайската ТПП, 

Ярославска област, Администрацията на Тамбовска област и др.). 

 ЦПРБМ съдейства за участие на 13 български фирми. 

 Оказано съдействие на български компании за намиране на бизнес партньори, 

вкл. чрез СТИВ. 

2.2. Предоставане на анализи и информация за партньорите на българските 

участници в дадена бизнес мисия в чужбина и разпространяване на информация за 

българското участие, представяне на потенциала на българските компании и 

осигуряване присъствие на партньори в рамките на участието.  

 ЦПРБМ оказа съдействие в организацията на Търговска мисия на бизнес-

делегация от Алтайската ТПП в Република България по покана на БРТПП. 

 За участието на български фирми в 8-ми Международен Машиностроителен 

кластърен форум „TATARSTANI INDUSTRIAL DAYS”; 

 За участието на български фирми в Международен муниципален конгрес 

„Международно сътрудничество между градовете в света за прогрес и развитие”; 

 Предоставена е специализирана информация за 21 български фирми в 

подкрепа на износителите. 
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 Разпространени 3 970 бр. информационни писма до български и руски 

адресати за предстоящи събития, изложения и делови прояви на територията на РФ до 

отраслови и браншови структури, ИАНМСП, БТПП, БРТПП, БСК и др. 

 Изготвени 86 писмени отговори на запитвания, постъпили от страна на 

български и руски фирми, относно бизнес и делови прояви. 

 Изготвени и публикувани 36 броя информационно-справочни материали за РФ 

на икономическа тематика. 

 Изготвени и публикувани 6 информационни бюлетина за дейността на ЦПРБМ, 

маркетингови проучвания и икономически справки, които са изпратени на 950 

електронни адресата в България, общо 3 970 електронни писма. 

 Изготвени и публикувани на сайта на ЦПРБМ 19 маркетингови проучвания и 

икономически справки на различни теми. 

2.3. Съдействие за организиране на бизнес форуми в страната и чужбина.  

 Оказано съдействие за организиране на 10 бизнес форума от ЦПРБМ. 

 Подготовка на Уебинар между българския и мароканския бизнес. 

 Оказано съдействие на БТПП във връзка с предстоящо посещение на 

българска бизнес делегация в гр. Доха, Катар в периода 14 – 16 юни 2022 г, 

организирана от Асоциацията на българо-арабските икономически камари съвместно с 

Българската търговско-промишлена палата. 

 Оказано съдействие от страна на СТИВ при организиране на бизнес форуми по 

време на официални посещения в Испания и Чехия. 

 2.4. Разпространение на информация за международни форуми и изложения. 

 Изпратена информация до ИАНМСП, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ за 113 бр. 

международни форуми и изложения. 

 Оказано съдействие чрез СТИВ за разпространяване на информация за 

международни изложения в страната и в чужбина – „Агра 2022” в Словения, за 

Международен панаир на туризма и ресторантьорството в Сараево, БиХ, военно 

изложение „Хемус” до всички СТИВ в Европа, за Международно изложение за етерични 

масла в Стара Загора – до всички СТИВ в Европа, за Международно изложение за 

текстил и кожени изделия в София – до СТИВ във Франция, Италия, Нидерландия, 

Германия и Швейцария. 

 

3. Анализи, оценки, маркетингови проучвания и стратегически планове за 

приоритетни сектори на българската икономика: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

3.1. Изготвяне на секторни стратегии, икономически публикации, маркетингови 

проучвания, проследяване на тенденциите в потребителското търсене, икономически 

доклади, политически, икономически, финансови, бизнес и нормативни справки за 

дадена държава, информация за рисковите показатели – суверенитет, валута, банков 

сектор, политически и икономически риск, статистически справки и експертни 

становища по икономически въпроси от страна на СТИВ.  

 Изготвени анализи и информации от СТИВ: 299 бр. 

3.2. Участие в международни проекти. 

Няма участие. 

3.3. Организиране и провеждане на обучения, форуми, конференции и други 

събития, свързани с насърчаване на предприемачеството и развитието на 

предприемаческия дух, уменията и интернационализацията на българските 

предприятия. 

 Участие в презентационните мероприятия на проекта „Мир-България” в Русия, 

съвместно с БКИ, Туристическото представителство, български представителства, 

сдружения на българите в Русия и физически лица с цел популяризиране на 

българските, стоки, услуги, култура и изкуство. 

 Проведени срещи на ръководството на ЦПРБ Москва със Съвета на депутатите 

на район Чертаново Централно. 

 Среща с Управата на район Чертаново Централно и представители на 

организации и предприятия на района, по въпроси свързани с предстоящи ремонтни и 

строителни дейности в района според държавната програма „Мой район“. 

 Работна среща на ръководството на ЦПРБМ с представителите на българските 

фирми и физически лица. 
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 Оказване на информационно съдействие в провеждането на практическо 

обучение на български студент-магистрат по информационно-комуникационни системи. 

 Провеждане на Международен фестивал-конкурс на творческите постижения 

на деца от Държавна бюджетна институция за допълнително образование на град 

Москва „Детска школа по изкуствата „Тутти“, с участието на български детски 

колективи. 

 Организация и участие в тържеството по случай завършването на учебната 

2021-2022 г. в училище „Васил Левски“ към ЦПРБМ. 

 Участие в мероприятията на Посолството на Република България в Москва по 

случай Деня на българската писменост и култура. 

 

4. Участиe във формирането и прилагането на Общата търговска политика на 

ЕС (ОТП), формулиране и отстояване на българските приоритети и интереси в 

рамките на водените от ЕК преговори за сключване на преференциални 

търговски и инвестиционни споразумения с приоритетни трети страни и 

региони: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

4.1. Участие, в съответствие с компетентността си, в заседания на Съвета 

Външни работи/Търговия, спомагателните органи към Съвета на Европейския съюз и в 

заседанията на органите в процеса на Комитология. 

 Подготовка и участие в неформално заседание на Съвет Външни 

работи/Търговия на ЕС (13-14 февруари 2022). 

 Подготовка и участие в заседания на Съвет Външни работи/Търговия на ЕС (3 

юни 2022 г. и 12-15 юни 2022 г.). 

 Изготвени материали по въпроси на търговската политика за заседания на 

Съвет „Общи въпроси” на ЕС. 

 Принос към подготовката на Съвет Конкурентоспособност на ЕС.  

 Принос към подготовката на българското участие в неформално заседание на 

Европейския съвет (10-11 март 2022 г.). 

 Съгласувани проекти на заключения и позиция на България за заседание на 

Европейския съвет (24-25 март 2022 г.), второто заседание на Съвета по търговия и 

технологии ЕС-САЩ, по проект на Съвместна декларация от срещата на Съвместния 

министерски комитет ЕС-Канада (16 май 2022 г.), проект на изказване на неформално 

заседание на РГ „Трансатлантически отношения” (31 май 2022 г.), проект на съвместно 

изявление от среща на върха ЕС-Япония (12 май 2022 г.). 

 Участие във всички заседания (присъствени и видеоконферентни) на 

работните органи към Съвета и ЕК по въпроси на Общата търговска политика на ЕС: 

Комитет по търговска политика (формати титуляри, заместници, услуги и инвестиции, 

система за общи тарифни преференции); Работна група по търговски въпроси, Работна 

група „ЕАСТ”, Работна група по продуктовите споразумения, Работна група по 

експортните кредити, Работна група Търговия и устойчиво развитие към ЕК, Комитет по 

инструментите за търговска защита, Комитет по защитните мерки, Комитет по 

инвестиционните договори, Комитет по достъпа до пазара към ЕК и други работни групи 

и комитети. 

 Участие в среща на координаторите по споразуменията за свободна търговия 

от ЕК и държавите-членки на ЕС.  

 Участие в технически срещи по прилагането на Всеобхватното икономическо и 

търговско споразумение между ЕС и Канада, Споразумението за закрила на 

географските означения между ЕС и Китай, по преговорите по Споразумение за 

свободна търговия между ЕС и Нова Зеландия, за подготовка на второто заседание на 

Съвета по търговия и технологии ЕС-САЩ на министерско равнище.  

 Участие в неформални срещи между представителите на държавите-членки на 

ЕС в Комитета по търговска политика (Услуги и инвестиции) и Европейския форум по 

услугите по въпроси на търговската политика.  

 Подготвени и изпратени материали по въпроси на Общата търговска политика 

на ЕС, разглеждани в Комитета на постоянните представители COREPER II,  Комитета по 

търговска политика в различните му формати, РГ „Трансатлантически отношения” и 

други. 
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4.2. Изготвяне на позиции на българската страна по досиета и въпроси в 

областта на Общата търговска политика на ЕС; изготвяне и съгласуване в рамките на 

Съвета по европейските въпроси (СЕВ) към МС на рамкови позиции по досиетата, 

свързани с ОТП на ЕС. 

 Изготвени и съгласувани в РГ № 25 „Търговска и външноикономическа 

политика” и представени в СЕВ и МС позиции за неформалното заседание на Съвет 

Външни работи/Търговия на ЕС (13-14 февруари 2022 г.), заседания на Съвет Външни 

работи/Търговия на ЕС (3 юни 2022 г. и 12-15 юни 2022 г.) и доклади за резултатите от 

заседанията на Съвета.  

 Изготвени 29 рамкови позиции по проекти на регламенти, директиви или 

решения, свързани с Общата търговска политика.  

 Участие в работата на Работна група № 25 „Търговска и външноикономическа 

политика”, Работна група № 37 „Преговори за оттегляне на Обединеното кралство от 

Европейския съюз”, Работна група № 3 „Право на установяване и свободно 

предоставяне на услуги”, Работна група № 31 „Европейски семестър”, Работна група № 

32 „Съд на Европейския съюз” и Работна група № 34 „Закрила на интелектуалната и 

индустриалната собственост” към СЕВ, в междуведомствена работна група за изготвяне 

на информации и позиции на Република България за заседанията на Съвета на ЕС по 

конкурентоспособност, в ПМКК към МЗХГ по географски означения и храни с 

традиционно специфичен характер и в други междуведомствени и 

вътрешноведомствени работни групи, изготвени и съгласувани рамкови позиции. 

 Принос към изготвянето на позиции на българската страна за заседания на 

Съвет Общи въпроси, Съвет Конкурентоспособност, Европейския съвет. 

 Изготвени около 133 информационни материали, съгласувателни становища и 

други материали. 

 Изготвени 7 пакета от документи за МС относно приемане на законодателни 

актове.  

 Изпратена информация до СЕВ и дирекция „ИП” относно изготвяне на 

Шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и досиета по 

време на Чешкото председателство на Съвета на ЕС (1 юли – 31 декември 2022 г.) и 

Доклад за участието на Република България в процеса на вземане на решения в 

Европейския съюз по време на Френското председателство на Съвета на ЕС (1 януари – 

30 юни 2022 г.). 

 Изготвени информационни материали за двустранни политически консултации 

с Канада на равнище ГД по европейските въпроси в МВнР (30 март 2022 г.), за участие 

на ГД от МВнР в неформална среща на генералните директори по европейски въпроси 

(7-8 юли 2022 г.) и среща на политическите директори на ЕС и обмен между ЕС и САЩ 

по външнополитически въпроси (11-12 юли 2022 г.).   

 Изготвени информационни материали за среща с посланика на Япония. 

 Съгласувани с компетентните ведомства предложения и проекти на решения 

на 12-та Министерска конференция на СТО и формирана българска позиция по тях. 

4.3. Изготвяне на анализи, становища, инструкции, коментари и други в рамките 

на търговските и инвестиционни преговори на ЕС, както и по досиетата и въпросите в 

областта на Общата търговска политика на ЕС. 

  Изготвени становища и справки относно дейности, свързани с търговско-

икономическите отношения и водени преговори между ЕС и страните от Меркосур, 

АСЕАН, Евро-Средиземноморския регион, Западните Балкани, страните, обхванати от 

инициативата „Източно партньорство”, Турция, Мексико, Чили, Австралия, Нова 

Зеландия, САЩ, Канада, Япония, Обединеното кралство, Виетнам, Сингапур, Армения, 

Украйна, Китай, страните от Източна и Южна Африка и други. Изготвени, съгласувани и 

изпратени 77 бр. анализи, становища, позиции и указания в рамките на провежданите 

от ЕК преговори за сключване или изменение/допълване на преференциални търговски 

споразумения и други търговски инициативи на ЕС с трети страни и региони. 

  Изготвени, съгласувани и одобрени доклади до МС относно прекратяването на 

двустранните инвестиционни договори с Австрия, Швеция и Финландия. 

  Съгласувани с Министерство на финансите и Министерство на енергетиката и 

в СЕВ заключения на Съвета по държавно подпомаганите експортни кредити. Изразена 

позиция на България в работните органи на ЕС. 
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  Подготвени позиции за юнската сесия по експортни кредити на ОИСР (20-24 

юни 2022 г.), участие в координационна среща на ЕС и сесията.  

  Изготвен и съгласуван пакет документи за МС и изпратено до БАЕЗ РМС № 338 

от 30.05.2022 г. за одобряване на коефициента по чл.10 ал.4 от закона за експортното 

застраховане за 2022 г. 

  Изготвен и съгласуван пакет документи с предложение до НС за ратифициране 

със закон на Споразумението между правителството на РБ и Република Финландия за 

прекратяването на Договора между правителството на РБ и Финландия за насърчаване 

и защита на инвестициите подписан на 3 октомври 1997 г. в Пловдив (РМС № 

197/06.04.2022 г.) и подготвени материали за участие на заместник-министър на 

икономиката и индустрията в обсъждане в парламентарни комисии на НС. 

  Изготвен и съгласуван пакет документи с предложение до НС за ратифициране 

със закон на Споразумението между Р България и Р Австрия за прекратяване на 

Договора между Р България и Р Австрия за взаимно насърчаване и защита на 

инвестициите подписан на 22.01.1997 г. в София (РМС № 308 от 13 май 2022 г.); 

подготвени материали за участие на заместник-министър на икономиката и индустрията 

в обсъждането в парламентарни комисии на НС. 

 Подписано на 06.04.2022 г. в София Споразумение между правителството на 

България и правителството на Швеция за прекратяване на Договора между България и 

Швеция за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан в София на 19 

април 1994 г.; подготвен пакет документи за междуведомствено съгласуване, изготвена 

справка за получените становища, подготвен окончателен пакет документи за МС; 

изпратен оригинал на споразумението до МВнР. 

 4.4. Информиране на бизнеса относно предстоящи промени в европейското и 

националното законодателство и за сключени международни търговски и 

инвестиционни договорености на ЕС и оказване съдействие по въпроси, свързани с 

прилагането на европейското и национално законодателство в областта на търговската 

политика и по отношение на предприети от трети страни мерки срещу ЕС. 

 Изпратена информация до заинтересуваните организации на бизнеса относно 

съпътстващи прояви по линия на Срещата на върха ЕС-Африкански съюз (17-18 

февруари 2022 г.). 

 Изпратена до асоциациите на бизнеса на информация от ППРБЕС относно 

получено от ЕСВД/ЕК съобщение и концептуален документ за Бизнес форум ЕС-Ангола 

(24 март 2022 г.). 

 Изпратена до асоциациите на бизнеса информация  покана за набиране на 

предложения за инвестиционни програми (PIPs) на Европейския фонд за устойчиво 

развитие. 

 Изпратена до асоциациите на бизнеса информация относно Представяне на 

кандидатури за втората икономическа и търговска мисия на франкофонията, 

организирана от Международната организация на франкофонията в Габон и Руанда (6-

13 юли 2022 г.). 

 Изготвени и изпратени до представител на фирма Балкан консулт на отговор и 

информация по запитване относно равнопоставеността на производителите от Косово, 

при участието им в обществени поръчки в България. 

 Разпространена информация за онлайн обучение на ЕК за представяне на 

възможностите на уеб портала „Access2Markets” до СТИВ и потенциално 

заинтересованите асоциации и лица. 

 

5. Транспониране и прилаганe на мерки на търговската политика по 

отношение на националния пазар.  

5.1. Изготвяне на проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на 

Европейския съюз в областта на търговската политика.  

5.2. Прилагане на европейско законодателство в областта на търговската 

политика на национално ниво.  

 Обменена кореспонденция с Агенция „Митници” за целите на прилагане на 

Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за 

определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за 

вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато 
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с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони. Анализ на данните за 

вноса на конфликтни минерали за 2021 г. 

 Кореспонденция с идентифицираните вносители на конфликтни минерали, 

които попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) 2017/821. 

 

6. Участие в дейността на Световната търговска организация и други 

международни икономически организации.  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:  

6.1. Изготвяне на анализи и позиции на Република България във връзка с 

регулярната дейност на работните органи на СТО, водените многостранни и 

плурилатерални търговски преговори в СТО и двустранните преговори с 

присъединяващи се към СТО страни. Участие в заседанията на работните и 

специализираните органи за преговори на СТО, министерските срещи на СТО. 

 Организация и подготовка на българското участие в 12-та Министерска 

конференция на СТО (12-15 юни 2022 г.). Изготвени проекти на доклад и РМС за 

състава на делегацията, съставен проект и изпратени пълномощия на българската 

делегация в СТО. Проведени работни подготвителни срещи с ръководителя и членове 

на българската делегация. 

 Изготвена и съгласувана в рамките на РГ № 25 „Търговска и 

външноикономическа политика“ към СЕВ и представена в СЕВ и МС позиция за 

участието на България в 12-та Министерска конференция на СТО.  

 Изготвени информации и опорни точки по преговорите в СТО, хода на 

подготовката и въпросите за разглеждане от 12-та Министерска конференция на СТО. 

 Анализ и съгласуване на постъпилите предложения и проекти на 

решения/декларации за приемане от 12-та Министерска конференция на СТО. 

 Участие в технически срещи между ЕК и държавите-членки на ЕС за 

подготовка на 12-та Министерска конференция на СТО. 

 Участие в неформална среща между представителите на държавите-членки на 

ЕС в Комитета по търговска политика (Услуги и инвестиции) и Европейския форум по 

услугите за подготовка на 12-та Министерска конференция на СТО. 

 Участие в 12-та Министерска конференция та СТО и заседанията на Съвет 

Външни работи/Търговия и Комитета по търговски преговори (Титуляри) по време на 

МК на СТО. 

 Участие в 16 седмични срещи на ръководителите на делегации на ДЧ на ЕС и 

13 + 12 координационни срещи в рамките на ЕС по различни въпроси на СТО.  

 Виртуално участие в заседанията на работните органи и органите за 

преговори на СТО (Общ съвет, Комитет по търговски преговори, специална сесия на 

Комитета по селско стопанство и др.), брифинги, логистични срещи и уебинари по 

въпроси на СТО. 

 Изготвени указания към представителя на България при СТО за участие в 

обсъждания в рамките на ЕС. 

 Изготвени и съгласувани в РГ № 25 и СЕВ рамкови позиции по вътрешната 

нормативна уредба в търговията с услуги и изменение на списъка със задълженията по 

достъпа до пазара на стоки (тарифни квоти) във връзка с оттеглянето на Обединеното 

кралство от ЕС.  

 Изготвени и изпратени указания за заседания на COREPER II по въпроси на 

СТО. 

 Изготвена и изпратена на ЕК информация за предприетите от България 

търговски и свързани с търговията мерки в контекста на пандемията от COVID-19 за 

мониторингов доклад на СТО. 

 Изготвени информация по експортната конкуренция в селското стопанство, 

нотификации по споразумения на СТО и отговори на въпроси на страни членки на СТО 

по представени от България нотификации. 

 Анализ на предложения за мерки срещу Русия в рамките на СТО. 

 Изготвено предложение за актуализация на ПМС № 307 от 1996 г. за реда за 

координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на СТО. 

6.2. Координация на дейността в МИИ по изпълнението на РМС за изменение и 

допълнение на РМС 789/20.12.2017 г. за създаване на координационен механизъм за 

присъединяване на България към ОИСР и одобряване на пътна карта по 
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присъединяването (за периоди 2021-2023 г.). Изготвянето на анализи и позиции във 

връзка с подготовката на България за присъединяване към ОИСР, съгласно 

компетентността на дирекция „Външноикономическа политика”.  

 Цялостна координация по изпълнение на дейностите на МИИ по РМС 

789/20.12.2017 г.; изготвено становище по проект на РМС за изменение и допълнение 

на това решение.  

 Участие в редовно и изнесено заседание на Междуведомствения 

координационен механизъм по ОИСР. 

 Комуникация със Секретариата на ОИСР, МВнР и други министерства и 

ведомства по организационни и въпроси от дейността по ОИСР. 

 Изготвени материали и опорни точки и участие в среща между министъра на 

икономиката и индустрията и заместник Генерален секретар на ОИСР в рамките на 

подготвителна мисия на ОИСР в България (13-15 юни 2022 г.).  

 Проучване и анализ на Пътната карта за присъединяване на България към 

ОИСР.  

 Изготвени предложения за изменение на нормативни актове във връзка с 

разделянето на МИ на МИИ и МИР относно функциите и дейността, свързана с 

присъединяването към ОИСР. Проведени работни срещи в тази връзка. 

 Координация, изготвяне и съгласуване на становища по РМС за 

присъединяване на България към декларации и препоръки на ОИСР, проект на 

заключително заявление на министрите и предложение за участие в годишната сесия 

на Съвета на ОИСР на министерско ниво  (9-10 юни 2022 г.), проекти на писма, проекти 

на РМС и предложения във връзка със започването на разговори за присъединяване 

към ОИСР, присъединяването към/придобиването на статут в различни правни 

инструменти и органи на ОИСР, препоръки във връзка с Портал за финансова 

грамотност, дейности по изготвяне на самооценка на съответствието на националното 

законодателство, политики и практики с правни инструменти на ОИСР, и др. 

 Принос към съгласуване на проектозакона за ратифициране на 

Споразумението между България и ОИСР за извършване на втори Икономически 

преглед на България през 2022 г. 

 Изготвен проектобюджет на дирекцията за периода 2022-2025 г. за 

финансиране действията по ОИСР и координация на подготовката на бюджетите на 

свързаните дирекции в МИИ. Организиране на издължаването на членския внос в 

Комитета по стомана на ОИСР.  

 Участие в РГ по изпълнение на дейностите за присъединяване към Кодексите 

за либерализация на ОИСР.  

 Изготвен доклад за организацията на работата и предварителната подготовка 

в МИИ в процеса на разговори за присъединяване към ОИСР. Подготовка на и участие в 

работни срещи в МИИ.  

 В сътрудничество с компетентните дирекции в МИИ, разпределение на 

работата на МИИ като партниращо ведомство по различните органи и правни 

инструменти на ОИСР и участието на представители на МИИ в междуведомствени 

работни трупи за провеждането на тематични прегледи от работни органи на ОИСР. 

 Анализ на правни инструменти на ОИСР от компетентността на МИИ. 

Извършена подготовка за провеждане на технически прегледи от ОИСР по въпроси от 

компетентност на МИИ като водеща и партнираща институция и изработване на 

национална позиция по правни инструменти от компетентност.  

 Изготвени и съгласувани проекти на заповеди на министъра за създаване на 

междуведомствени работни групи, определяне на председатели/ръководители на екипи 

и представители в групите, както и за актуализиране на състава на постоянно 

действащата вътрешноведомствена РГ по ОИСР.   

 Идентифициране на възможни ползи от членството на България в ОИСР в 

икономическата сфера. 

 Участие в заседания на РГ за подпомагане на дейността на Националната 

контактна точка (НКТ) за отговорно бизнес поведение и други междуведомствени 

работни групи  по въпроси на ОИСР. Съгласуване на проект на Вътрешни правила з-а 

дейността на НКТ и Националния план за действие за популяризиране на българската 

НКТ.   
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 Изготвяне на становища и предложения, организиране, подготовка на и 

участие в работни срещи в рамките на МИИ и с представители на МИР за 

реорганизиране на дейността по администрирането на НКТ.  

 Виртуално участие и координиране на участието на представители на МИИ в 

заседания на работни органи, срещи на върха, семинари и конференции на ОИСР. 

6.3. Съдействие за участието на България в дейността на международни 

икономически организации (УНКТАД, ЮНИДО, ИКЕ, ИКОСОС, УНСИТРАЛ, МТЦ), съгласно 

компетентността на дирекция „Външноикономическа политика”.  

 Изготвени становища по проекти на декларации и други документи за 

приемане от конференции на ООН, във връзка с 15-та сесия на Комитета по иновации, 

конкурентоспособност, и публично-частни партньорства на ИКЕ на ООН (25-26 май 

2022 г.), проект на министерска декларация от Политически форум на високо равнище 

(5-7 и 11-15 юли 2022 г.), присъединяване към многостранни международни договори в 

рамките на Общия дебат на 77-та сесия на Общото събрание на ООН ( 20-23 септември 

2022 г.). Седмица на електронната търговия на УНКТАД (25-29 април 2022 г.) и 5-та 

сесия на Междуправителствената група от експерти по електронна търговия и цифрова 

икономика на УНКТАД. 

 Изготвени отговори на въпросници на ИКЕ и ЮНИДО. 

 Изготвени предложения за участие във форуми на СОИС, УНСИТРАЛ, УНКТАД. 

 Участие в работата по идентифициране на области на взаимен интерес и 

възможности за съвместни инициативи и действия и присъединяване на България към 

Глобалното партньорство на ЮНИДО за прилагане на водорода в индустрията, като 

платформа за преход към устойчива енергия. 

 Изпратена информация до заинтересованите среди във връзка с годишен 

семинар ЕС-ООН по обществените поръчки (23-24.05.2022 г., Ню Йорк), организиран от 

Форума на ЕС по обществени поръчки. 

 Изготвена информация за домакинството на България в Инициативата „Три 

морета” през 2021 г., приоритетните области и постигнатия напредък. 

 

7. Предоставяне на информация на интернет страницата на Министерството на 

икономиката и индустрията 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:  

7.1. Поддържане и актуализиране на раздели „Обща търговска политика” и „В 

помощ на бизнеса” на интернет страницата на Министерството на икономиката и 

индустрията относно актуалното състояние на многостранната търговска система, 

двустранните търговски преговори на ЕС с трети страни, инструментите за търговска 

защита, провеждани публични консултации, информационни ресурси, които могат да се 

използват от търговските оператори и други.  

7.2. Поддържане и актуализиране на раздела „Двустранни външноикономически 

отношения” на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията с 

информация относно развитието на отношенията на Република България със 

съответните страни в различни области, и представяне на практическа информация 

чрез бизнес компасите, секторни анализи.  

Актуализиран е раздел „Двустранни външноикономически отношения” с 

информация относно развитието на отношенията на Република България със 

съответните страни в различни области, и представяне на практическа информация 

чрез бизнес компасите, секторни анализи. 

7.3. Поддържане и актуализиране на информационните рубрики на интернет 

страницата на ЦПРБМ на български и руски език.  

 Изграждане, актуализиране и администриране на информационните ресурси 

на ЦПРБМ и осигуряване на достъп чрез интернет – страницата; 

 Своевременно се обновяват рубриките „Предстоящи събития”, „Изминали 

събития”, „Българо-руски икономически отношения”, „Делови предложения”. 

Актуализира се информацията по всички раздели, както на български така и на руски 

език. Фото отчет на проведените мероприятия; 

 Актуализира се базата данни на сайта с представителствата на български 

фирми на територията на ЦПРБМ в Москва; 

 Актуализира се базата данни с български фирми, търсещи партньори в Русия. 

Базата-данни съдържа контактните данни и презентации на 1051 компании и се 
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предоставя на руски партньори по време на деловите мисии в регионите и по време на 

работните срещи в Москва; 

 Актуализира се базата-данни на руски организации, посетили българските 

прояви в РФ и търсещи партньори в България – базата съдържа контактните данни на   

2 345 руски организации; 

 Качени са на сайта на ЦПРБМ 6 месечни бюлетини за дейността на ЦПРБM с 19 

маркетингови проучвания и икономически справки за РФ, които са изпратени на 950 

електронни адреса в България, общо 3 970 писма; 

 Добавен е нов раздел на интернет страницата на ЦПРБМ – „Туризъм” с 

няколко подраздели: „Новини за туризма в България”, „Новини за туризма в Русия”, 

„България - страна на доброто и слънцето”, „България - страна на здравето”, „България 

– пазена от Бога земя” – качени на сайта 17 информационни бюлетина. 

 Публикувани 36 материала. Брой посетители: 12 442 бр. 

 

 

В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. 

проектите по програмата 

 

 

 

Г) Отчет на показателите за изпълнение на бюджетната програма 

(количествени, качествени, времеви) (Приложение № 6) 

 
Приложение № 6 

2000.02.01 Бюджетна програма „Реализация на експортния 

потенциал и участие в търговската политика на Европейския 

съюз” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет I-во 

полугодие 

на 2022 г. 

1. Анализи на външни пазари по страни и региони, изготвяне на 

информационни материали  
Бр. 190 299 

2. Организиране и провеждане на сесии на междуправителствени 

комисии и сесии на работни групи за икономическо сътрудничество 
Бр. 10 1 

3. Организиране и участие в подготовката на посещения на 

държавно и правителствено ниво 
Бр. 55 42 

4. Изготвени и предоставени информационни материали ЦПРБМ Бр. 1 200 36 

5. Потребители, ползващи услугите на интернет страницата на 

ЦПРБМ 
Бр. 25 000 12 442 

6. Изготвени позиции в рамките на провежданите от ЕК преговори 

за сключване на преференциални търговски и инвестиционни 

споразумения с трети страни и региони, както и в многостранните 

търговски преговори в СТО 

Бр. 30 47 

7. Изготвени позиции по въпросите на ОТП на ЕС, в т. ч. за 

заседанията на работните органи към Съвета на ЕС, за заседанията 

на Съвета по външни работи на ЕС във формат министри на 

търговията, по предложения на ЕК относно мерките за търговска 

защита и други * 

%. 100 100 

8. Участие в Министерската конференция на СТО и форуми на 

международни икономически организации 
Бр. - 4 

 

Забележка: *Изготвяне на позиции по всички обсъждани въпроси 

 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

През отчетния период е постигнат значителен резултат в изпълнението на 

показателите. 

 

 Източници на информацията за данните по показатели за изпълнение: 
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Изпълнението и отчитането се базира на информация от организаторите и 

участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване. 

 

 

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности 

 Обявената от СЗО пандемия от COVID-19 и всички произтичащи от това 

сдържащи фактори (продължителността на пандемията, спада на бизнес-процесите в 

условията на частична изолация, ограничения за движението на стоки и хора през 

границите). 

 Понижена активност от страна на българския бизнес и браншовите организации 

към делови мероприятия на руския пазар поради проблеми, свързани с наложените 

икономически санкции от ЕС към Русия и Беларус и предприетите контрамерки. 

 Липса на целеви бюджет за организиране на промоционални дейности. 

 

 

Е) Отчет на разходите по бюджетната програма с разпределение по 

ведомствени и администрирани  разходи (Приложение № 7) 

 

Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и 

администрирани разходи 

 
    

№ 

2000.02.01 Бюджетна програма „Реализация 

на експортния потенциал и участие в 

търговската политика на Европейския съюз“ 

(в лева) 

Закон Уточнен план 

Отчет I-во 

полугодие на 

2022 г. 

І. Общо ведомствени разходи: 13 781 200 13 781 200 5 968 913 

     Персонал 2 891 300 2 891 300 1 409 575 

     Издръжка 10 569 900 10 569 900 4 553 480 

     Капиталови разходи 320 000 320 000 5 858 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 13 781 200 13 781 200 5 968 913 

     Персонал 2 891 300 2 891 300 1 409 575 

     Издръжка 10 569 900 10 569 900 4 553 480 

     Капиталови разходи 320 000 320 000 5 858 

2 

Ведомствени разходи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС  0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 

бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 

други бюджети и сметки за средства от ЕС 0 0 0 
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  1. ОП „Иновации и конкурентоспособност“       

          

  Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ): 13 781 200 13 781 200 5 968 913 

          

  Общо разходи (І+ІІ+ІІІ): 13 781 200 13 781 200 5 968 913 

          

  Численост на щатния персонал 108 108 84 

  Численост на извънщатния персонал       

     * Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и 

източника на финансиране 

 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

Директорите на Дирекция „Външноикономическа политика” и Дирекция 

„Външноикономическо сътрудничество” и Директорът на Центъра на промишлеността на 

Република България в Москва (ЦПРБМ). 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.03.00 

„АДМИНИСТРАЦИЯ” 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

Основна цел на програмата е подобряване държавното управление в областта 

на икономиката и индустрията и повишаване готовността на страната за 

превенция, работа при кризистни ситуации и военно време, постигане на по-

високи нива на сигурност, повишаване професионалните умения на 

администрацията на Министерството за работа при кризисни ситуации и във 

военно време, чрез своевременно осигуряване на дейностите по управление 

на човешките ресурси и административното, информационното, правното, 

финансовото и материално-техническото обслужване на структурните звена на 

МИИ и други. 

Целта на програма „Администрация” е постигната, чрез своевременното 

осигуряване дейностите по управление на човешките ресурси и правното, 

административното, информационно, финансово и материално-техническо обслужване 

на структурните звена на МИИ и на служителите, както и чрез поддържане в 

оперативна готовност на органите за управление и силите за реагиране при кризи от 

военен и невоенен характер.  

Осъществените дейности за първото полугодие на 2022 г. подпомагат 

изпълнението на останалите програми с цел постигане на стратегическите цели на МИИ 

във всички области на политики.  

 

Б) Продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи), предоставяни по 

програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за 

тяхното предоставяне 

Стриктното изпълнение на дейностите възложени на служителите от общата 

администрация подпомага изпълнението на останалите програми и допринася за 

постигане на стратегическите цели на МИИ във всички области на политики. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1. Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове; 

2. Процесуално представителство на министерството пред съдилищата; 

3. Участие в осъществяване цикъла на обществените поръчки; 

4. Разработване на  проектобюджет и отчет на министерството в програмен 

формат и по Единна бюджетна класификация; 

5. Осъществяване на финансова и счетоводна дейност в съответствие с 

изискванията на нормативните актове; 

6. Отчет на касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от 

Европейския съюз; 

7. Месечно разпределение на бюджета в системата на МИИ; 

8. Изготвяне на оборотни ведомости и годишен финансов отчет на системата на 

МИИ; 

9. Изготвяне на документация за капиталовите разходи по бюджета в 

системата на МИИ; 

10. Деловодно обслужване; 

11. Организиране на работата в учрежденския архив; 

12. Опазване на класифицираната информация, класифицираната информация 

на НАТО и Европейския съюз; 

13. Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МИИ;  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 13.1. Осигурена е техническата поддръжка на: информационната и 

комуникационната инфраструктура на министерството, в т.ч. в новата Майкрософт 

ориентирана среда;  хардуера и системния софтуер на компютърната техника на 

министерството и на търговските представителства в чужбина, на компютърната 

техника на министерството, съдържаща класифицираната информация в електронен 

вид и на компютърната техника, обезпечаваща охранителния и пропускателния режим 

в сградите на министерството; 

 13.2. Осигурено е поддържането и функционирането на системите за човешки 

ресурси, контрол на достъпа, документооборот, видеонаблюдение, счетоводни продукти 

и др. 
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 13.3. Поддържани са служебните регистри на компютърната и периферната 

техника, на комуникационното оборудване на министерството и на използваните 

софтуерни продукти и системи; организирано е управлението на удостоверенията за 

електронни подписи в министерството;  

 13.4. Осигурена е защитата на интелектуалната собственост и материалните 

активи на министерството в областта на информационните и комуникационните 

технологии. 

14. Материално-техническо снабдяване и транспортно обслужване; 

15. Административно обслужване на юридически и физически лица на „едно 

гише”; 

16. Протоколната дейност на министерството и организиране на дейности; 

17. Управление и организационно развитие на човешките ресурси; 

18. Поддържане в оперативна готовност на органите за управление и силите за 

реагиране при кризи от военен и невоенен характер;  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

18.1. Изпълняват се необходимите изисквания по програмния бюджет на 

министерството, вкл. в частта отбрана и сигурност; 

18.2. Изпълняват се дейностите и задачите на министерството по отбранително-

мобилизационна подготовка, като част от подготовката на страната за отбрана, за 

поддържане на националното стопанство в готовност за работа при положение на 

война, при военно и извънредно положение; 

18.3. Изпълняват се задълженията на министерството по защитата при бедствия, 

включително по превенцията и реакцията при бедствия и аварии, в съответствие с 

изискванията на действащото законодателство; 

18.4. Реализират се задачите на министерството по защитата на националната 

сигурност и по установяване на критичните инфраструктури, противодействие на 

тероризма, произтичащи от националното законодателство; 

18.5. Осигурява се изпълнението на специфичните административни дейности, 

свързани с управлението при кризисни ситуации; 

18.6. Осъществяват се дейностите на междуведомствено ниво по създаването и 

актуализирането на националната нормативната уредба и стратегическите документи, 

отнасящи се за отбранително-мобилизационната подготовка, защитата при бедствия и 

аварии, защитата на критичните инфраструктури и за други сфери на сигурността; 

18.7. Планират и изпълняват се дейностите по изграждане и поддържане на 

комуникационна информационна система (КИС) за електронна обработка на 

класифицирана информация.   

19. Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната 

информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на 

класифицираната информация; 

Основната цел на „Звеното по сигурността информацията” е организиране и 

осъществяване на дейности и задачи, свързани със защитата на класифицираната 

информация и класифицираната информация на НАТО и Европейския съюз в 

Министерството на икономиката и индустрията. 

19.1. Извършените дейности от отдел „Звено по сигурността информацията” за 

полугодието на 2022 г. са свързани с превенция от нерегламентиран достъп до 

класифицирана информация и предотвратяване на заплахите за сигурността на 

класифицираната информация в Министерство на икономиката и индустрията. 

19.2. Изпълняват се дейности и задачи, свързани с провеждането на процедури 

по проучване за надеждност на служители на МИИ, заемащи длъжности, чиито 

служебни задължения или конкретно възложена задача налагат достъп до 

класифицирана информация.  

19.3. Организират се процедурите по проучване в областта на индустриалната 

сигурност на търговски дружества във връзка с възложени военновременни задачи и 

изпълнението на обществени поръчки. 

19.4. Организират се и се извършват месечни и годишни проверки на 

регистратурите за класифицирана информация и регистратурите за класифицирана 

информация на НАТО и ЕС на министерството.  

19.5. Организират се дейностите, свързани с изграждането и акредитацията на 

комуникационните и информационни системи за създаване, обработка и съхранение на 
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класифицирана информация. Извършва се контрол на тяхната сигурност и 

експлоатация. 

20. Изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или 

консултиране за подобряване дейността на одитираните структури, чрез 

даване на препоръки за отстраняване на открити слабости в системите за 

вътрешен контрол. 

За периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. са изпълнявани 4 одитни 

ангажимента за даване на увереност и за консултиране. Към края на отчетния период 

три са приключили и един е в процес на изпълнение. 

21. Осъществяване на вътрешноведомствен контрол върху дейността на 

администрацията на МИИ, в т.ч. и с цел превенция и предотвратяване на 

корупция, корупционни прояви и конфликт на интереси. 

Периодично осъществяване на вътрешноведомствен контрол върху дейността на 

администрацията на МИИ, в т.ч. и с цел превенция и предотвратяване на корупция, 

корупционни прояви и конфликт на интереси. В изпълнение на задълженията си по 

извършване на административен контрол върху дейността на администрацията на МИИ 

и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на МИИ, от началото на 

годината до 30.06.2022 г. от страна на Инспектората на МИ са осъществени действия по 

разглеждането на общо 31 получени сигнала, в т.ч. извършени предварителни 

проучвания и извънпланови проверки; във връзка с писмо вх. № 03-00-196/16.03.2022 

г. от заместник министър- председателя по ефективно управление е извършена една 

извънпланова проверка, възложена със заповед на министъра на икономиката и 

индустрията, с предмет „Спазване на разпоредбата на чл. 10, ал. 5 от Наредбата за 

административното обслужване” (установяване на различен ред за ползване на 

почивките в Центровете за административно обслужване, с цел осигуряване на 

непрекъсваем режим на работа); извършени са и 39 бр. проверки по подадени 

декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ. Периодично се 

приемат и обработват и декларации за имущество и интереси във връзка със 

задълженията на служителите по реда на ЗПКОНПИ, като през отчетния период в 

Инспектората са постъпили и приети общо 436 бр. декларации за имущество и интереси 

по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ и 52 бр. декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 

1, т. 1 от ЗПКОНПИ.  

По всички разгледани сигнали е осъществено предварително проучване като 

само в една от жалбите са предоставени данни за наличие на корупционно нарушение 

или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ относно лице, не попадащо в 

компетентността на Инспектората, поради което сигналът ведно с доклада от 

проучването са изпратени до съответните компетентни органи. 

Публичните регистри на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ (по видове 

лица) са актуализирани, с оглед на ново назначени/избрани лица в структурите на 

МИИ. Подадените декларации за несъвместимост, декларациите за имущество и 

интереси, в частта за интересите, както и декларациите за промяна са публикувани на 

интернет страницата на министерството.  

По отношение на водената антикорупционна политика във ведомството са 

осъществени дейности по изготвяне на годишен отчет за изпълнението на 

антикорупционните мерки, заложени в Антикорупционния план на МИ за 2021 г. 

Отчетът е одобрен и публикуван на интернет страницата на МИИ в Раздел 

„Антикорупция и сигнали”. Предприети са действия за създаване на постоянно 

действаща работна група за (актуализиране на състава на работната група) за 

ежегодно изготвяне на Антикорупционен план на МИИ и отчитане на резултатите от 

неговото изпълнение в съответствие с Насоките за съставяне на антикорупционни 

планове, както и за координиране на съгласуването на антикорупционните планове и 

отчети на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на МИИ и за 

изпълнение на антикорупционни дейности, възложени от Националния съвет по 

антикорупционни политики при Министерския съвет на Република България. 

Предприети са и действия за изготвяне на Антикорупционен план на Министерството на 

икономиката и индустрията за 2022 г. 

След обобщаване на установените пропуски и слабости в хода на реализираните 

през първото тримесечие на 2022 г. извънпланови проверки, основните нарушения 

могат да бъдат сведени до неспазване на нормативни и вътрешноведомствени 
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документи/разпоредби при осъществяване на дейността на проверяваните обекти – 

предимно забавени срокове, непълни/неподредени преписки/досиета с оглед отделните 

етапи при изпълнение на конкретни дейности и наличие на недобра комуникация, 

поведение и организация на работа на определени служители, както в 

административните звена на МИИ, така и във Второстепенните разпоредители с бюджет 

по бюджета на МИИ. 

Като резултат от осъществяваният административен контрол от страна на 

Инспектората през първото полугодие на 2022 г. се отчита, че констатираните 

пропуски/слабости в администрацията на министерството и Второстепенните 

разпоредители с бюджет по бюджета на МИИ не са особено съществени, което в голяма 

степен се дължи на периодично осъществявания превантивен контрол. 

22. Осъществяване на предварителен контрол на разходите преди поемане на 

задължения и извършване на разход. 

 

 

В)Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. 

проектите по програмата. 

 

 

Г) Отчет на показателите за изпълнение на бюджетната програма 

(количествени, качествени, времеви) (Приложение № 6) 
 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 
 

 Източници на информация за данните по показателите за изпълнение 

За изготвяне на отчета е използвана информация от отчетите на дейността на всяка 

дирекция, включена в програма „Администрация”. 

 

 

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности 

 

 

 

Е) Отчет на разходите по бюджетната програма с разпределение по 

ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 7) 

 

Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и 

администрирани разходи 

 
    

№ 

2000.03.00 Бюджетна програма 

„Администрация“ 

(в лева) 

Закон 
Уточнен 

план 

Отчет I-во 

полугодие на 

2022 г. 

І. Общо ведомствени разходи: 9 164 200 9 189 000 3 689 212 

     Персонал 6 066 800 6 066 800 2 743 822 

     Издръжка 2 478 400 2 483 200 918 736 

     Капиталови разходи 619 000 639 000 26 654 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 9 164 200 9 189 000 3 689 212 

     Персонал 6 066 800 6 066 800 2 743 822 

     Издръжка 2 478 400 2 483 200 918 736 

     Капиталови разходи 619 000 639 000 26 654 

2 

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки 

за средства от ЕС  0 0 0 
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     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. 

Администрирани разходни параграфи по 

бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи по други 

бюджети и сметки за средства от ЕС 0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ): 9 164 200 9 189 000 3 689 212 

          

  Общо разходи (І+ІІ+ІІІ): 9 164 200 9 189 000 3 689 212 

          

  Численост на щатния персонал 140 140 119 

  Численост на извънщатния персонал       

     * Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и 

източника на финансиране 

 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

Директорите на Дирекциите от общата администрация и ръководителите на 

административни структури на пряко подчинение на министъра на икономиката и 

индустрията, както и служители на пряко подчинение на министъра на икономиката и 

индустрията. 


