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РЕЗЮМЕ 

 НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ  

НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА  

ЗА ПОЛУГОДИЕТО НА 2021 Г. 

 

 

 
Бюджетна програма - 2000.01.01 „Облекчаване на регулации, опростяване на 

процедури по предоставяне на административни услуги”  
 
  За постигане целите на програмата през първото полугодие на 2021 г. ефикасно се прилагаха 
утвърдените процедури за предоставяне на административните услуги по програмата при осигурена 
висока информираност и прозрачност чрез своевременно публикуване на актуална и подробна 

информация на сайта на министерството и в специализираните страници. 
  Отчетът по програма 2000.01.01 „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по 
предоставяне на административни услуги” съдържа информация за предоставените продукти/услуги 
през първото полугодие на 2021 г. Изпълнението на предвидените дейности и мерки е отчетено чрез 

конкретно посочените в отчета стойности и показатели. 
 През отчетния период беше осигурено активно участие в дейността на работните групи и 

комитети на ЕС в изпълнение на поетите от Р България ангажименти в областта на експортния контрол 

на ПСО и ИТДУ в рамките на EС, както и в мероприятия в изпълнение на задължения на Р България, 
произтичащи от членството на страната ни в международните организации и режими за експортен 
контрол и неразпространение на ОМУ. Последователно се работи за разширено използване на 
възможностите за индустриално сътрудничество в рамките на членството в НАТО, в европейски 
структури за сигурност и отбрана и в европейски инициативи, както и за задълбочаване на 
двустранното индустриално сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната.  

  Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол” ефективно прилага мерките за контрол и 
мониторинг, произтичащи от международното и европейско право в областта на прекурсорите на  
наркотични вещества, с цел недопускане на отклоняването им за нелегални цели. В резултат на това 
до момента  в Р България няма установени и доказани случаи на залавяне на прекурсори на 
наркотични вещества с произход на отклонени от легална търговия и производство химически 
вещества. Активното присъствие на експертите в областта на контрол на прекурсори на наркотични 

вещества във всички формати на дейности на национално и международно ниво гарантира висока 

експертиза, активно участие и принос в усъвършенстването на системата за контрол. Изпълнени са 
целите за качествено, адекватно и ефективно обслужване на бизнеса като в същото време са 
приложени стриктно актуалните мерки за контрол. 
    За осигуряване ефективна проследимост върху лицата, извършващи дейности с дестилационни 
съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки, през 2021 г. в 
Министерство на икономиката се поддържа публичен регистър на лицата, извършващи дейности с 
такива съоръжения. Целта е по-засилен контрол върху производството на спиртни напитки, 

намаляване на нерегламентираното производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки в 
обекти, които не отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) и Закона 
за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), ефективна защита на потребителите, прозрачност на 
пазара и честна конкуренция. Регистърът е публикуван на интернет страницата на Министерство на 
икономиката и е лесно достъпен за всички заинтересовани лица. 

Дирекция „Регулиране на икономически дейности” провежда институционалната политика на 

министерството в областта на икономическите дейности, свързани с търговията с нефт и продукти от 

нефтен произход, като прилага мерките за постигане на сигурност и предвидимост в тази сфера чрез 
регистрирането, мониторинга и контрола върху лицата, осъществяващи икономически дейности, 
свързани с тези продукти, в съответствие с правомощията си съгласно Законa за административното 
регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.  
 През първото полугодие на 2021 г. постигнатите резултати по отношение на контролната и 
регистрационната функция от ДКСБТ са близки до заложените целеви стойности. Има значителен ръст 

на превенцията при осъществяване на контролната дейност и свързаното с това намаление на 
относителния дял на нарушителите. Във връзка с регистрационната дейност Комисията е разгледала 
всички подадени заявления и се е произнесла в срок. ДКСБТ ежеседмично събира, обобщава, 
анализира пазарната информация за цените на едро на храните и я разпространява чрез медиите за 
обществото и бизнеса, информира Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на 
икономиката, Министерство на земеделието, храните и горите и други ведомства, общини, за които 
тази информация е необходима включително и при възлагателни процедури по ЗОП, с цел максимална 

защита интересите на Държавата при разходването на бюджетни средства.  
  От предоставената в отчета информация се вижда, че през първото полугодие на 2021 г. 

заложените в програмата цели сe изпълняват в определените за това срокове и в съответствие с 
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графика, като се предвижда в края на отчетния период планираните цели да бъдат напълно 

постигнати. 
 
 

 
Бюджетна програма - 2000.01.02 „Насърчаване на предприемачеството и иновациите” 

 
През първото полугодие на 2021 г. дейностите за изпълнение на заложените в програмата 

 цели са повлияни от последствията от разпространение на пандемията COVID, поради което те не са 
реализирани или частично са реализирани.  

През отчетния период приключи изпълнението на договорите по 9-та конкурсна сесия на НИФ. 
В изпълнение са 19 договора по 10-та сесия и 24 договора по 11-та конкурсна сесия. По 10-та сесия 
на НИФ отчетената безвъзмездна финансова помощ /БФП/ е в размер на 1 264 298,21 лв., а 
одобрената –  947 619,73 лв., като съотношението одобрена БФП/отчетена БФП – 74,95 %. По 11-та 
сесия на НИФ отчетената безвъзмездна финансова помощ /БФП/ е в размер на 265 827,91 лв., а 
одобрената –  253 779,39 лв., като съотношението одобрена БФП/отчетена БФП – 95,47 %. 

В изпълнение са 2 броя споразумения в изпълнение на програма „Евростарс–2”, съответно по 

договор № Е-1/06.04.2020 г., Е!/113314 FROCKG с бенефициер „Сирма Ей Ай” ЕАД и №Е-2/27.05.2020 
г., Е! 113417 RIMPLAN с бенефициер „Сара Комерс” ООД. За периода няма авансово преведена 
безвъзмездна финансова помощ. 

Предвид изтичането на настоящото споразумение по Плана за европейска кооперираща страна 
(ПЕКС) на 3 февруари 2021 г. в Министерство на икономиката (МИ) постъпи официално писмо от 
Генералния директор на ЕКА с предложение за удължаване на настоящото споразумение по ПЕКС, 
заложено в клаузите на настоящият договор, в отговор на което МИ изрази официално писмено 

съгласие. От подписаното през 2015 година Споразумение на България за европейска кооперираща 
страна (ЕКС) с ЕКА и влизането му в сила през 2016 година, на страницата на ЕКА (emits) са 
регистрирани над 87 български фирми и научни организации за участие в тръжните процедури. 
Проведени са шест тръжни процедури, от които са постъпили 107 проектни предложения и са 
одобрени за изпълнение 36 проекта. През първото полугодие на 2021 г. не е заплащан членски внос 
към ЕКА. 

Във връзка с ангажимента на Министерството на икономиката да поддържа публичен 
електронен регистър на фирмите, които отговарят на изискванията за дуално обучение, съгласно 

Наредба № 04/2019 г. 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, през отчетния период е създадена електронна версия на Регистър за дуалното 
обучение на интернет страницата на МИ. 

 

 
 

Бюджетна програма – 2000.01.03 „Закрила на обектите на индустриална собственост” 
 
 През отчетния период Патентно ведомство на Република България изпълнява активно целите, 

залегнали в програма 2000.01.03 „Закрила на обектите на индустриална собственост”, като извършва 
стриктно и отговорно заложените дейности за предоставяне на продукти и услуги по програмата. 

Отчетът показва активното участие на институцията в съвместно финансирани международни проекти 
в областта на индустриалната собственост в резултат на продължаващото ползотворно сътрудничество 
с международни организации като Световната организация за интелектуална собственост, Службата 

на Европейския съюз за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство, институции по 
закрила на интелектуалната собственост на други държави, както и български държавни и 
неправителствени организации. Заложените в бюджетна програма „Закрила на обектите на 
индустриална собственост” дейности се изпълняват в определените за това срокове и параметри, като 

по-голямата част от планираните годишни целеви стойности са изпълнение от 40 % до 99 % по 
различните показатели, съобразно целевата стойност за полугодието.  

 През отчетния период е изготвен и приет проект на Постановление на Министерския съвет за 
изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на 
Република България (Тарифата). Актът е приет от МС с Постановление № 61 от 25 февруари 2021 г. и 
е обнародван в Държавен вестник бр. 18 от 02.03.2021 г.  

 С приемането на изменението и допълнението на Тарифата се постига привеждане на 
подзаконовата нормативна уредба, свързана със заплащането на дължимите държавни такси в 
производствата по закрила на обектите на индустриална собственост – патенти, полезни модели и 
сертификати за допълнителна закрила, в съответствие с приетите изменения и допълнения в Закона 
за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ).  

 През същия период е изготвен и проект на Постановление на Министерския съвет за 
приемането на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и 

географски означения (НОПЕЗРМГО). Актът е приет от МС с Постановление № 65 от 10 април 2020 г. и 
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е обнародван в Държавен вестник бр. 36 от 14.04.2020 г. Изработването на нова НОПЕЗРМГО е в 
изпълнение на задължението, произтичащо от влезлия в сила изцяло нов Закон за марките и 
географските означения (Обн. ДВ. бр. 98 от 13 декември 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 27 

октомври 2020 г.). В него е предвидено приемане от Министерския съвет на три отделни наредби, 
които да детайлизират реда и условията за прилагането на отделни законови разпоредби. Обхватът на 
НОПЕЗРМГО е определен в чл. 42, ал. 5 и чл. 95, ал. 6 от  Закона за марките и географските 

означения (ЗМГО). 
 През отчетния период са изготвени и проектите на другите два нормативни акта, предвидени в 

новия ЗМГО, а именно проект на Наредба за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по 
Закона за марките и географските означения и проект на Наредба за разглеждане на спорове по 
Закона за марките и географските означения. Същите са внесени в Министерство на икономиката. 
Първата от посочените наредби към момента е публикувана на интернет страниците на 

Министерството на икономиката, Патентно ведомство на Република България и на Портала за 
обществени консултации, като на заинтересованите лица е предоставен срок от 30 дни за становища, 
предложения и възражения.   

 Изложените данни в отчета водят до извода, че Патентно ведомство на Република България 
продължава да се справя с предизвикателствата, произтичащи от икономическата динамика и със 
задачите си, като полага значителни усилия за изпълнението на заложените показатели за 

осъществяване на политиката и конкретната програма от програмния бюджет. 

 
 
 

Бюджетна програма – 2000.01.04 „Инфраструктура по качеството в подкрепа 
развитието на икономиката” 

 
Заложените по Програма 2000.01.04 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на 

икономиката” цели са свързани със: създаване и поддържане на доверие в техническата 
компетентност на органи за оценяване на съответствието, осигуряване на проследимост, точност и 
достоверност на измерванията, постигане на по-висока степен на доверие при обществените 
отношения, основани на измерванията, предоставяне на метрологични знания и опит на високо 
научно и техническо ниво в подкрепа на конкурентоспособността, ефективен контрол за спазване на 
законодателството, осигуряващо условия за свободно движение на стоки и преодоляване на 

техническите бариери пред търговията, ефективен надзор за безопасността на продуктите пуснати на 
пазара и в действие, 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, подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието, осигуряване на 
предпоставки за признато съответствие на българските продукти и развитие и подобряване на 
националната инфраструктура по качеството. 

Отчетът по Програма 2000.01.04 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на 

икономиката” съдържа информация за предоставените продукти/услуги през първото полугодие на 
2021 г. Дейностите и мерките, подлежащи на изпълнение по програмата, осигуряват провеждането на 
държавната политика за осъществяване на надзор на пазара, технически надзор на съоръжения с 
повишена опасност, метрологичен контрол на средства за измерване, издаване на разрешения за 
оценяване на съответствието, и са свързани със защита на интересите на държавата, повишаване на 
доверието в икономическите оператори, развитие на иновациите и научноизследователската и 
развойната дейност, пресичане на нечестната конкуренция и живота и здравето на хората, защита на 

интересите на потребителите и опазване на околната среда, спазване на принципите, заложени в 

хармонизираното законодателство, преодоляване на техническите пречки пред търговията, и като 
цяло развитие на инфраструктурата за подобряване на качеството в българската икономика. 
Изпълнението на предвидените дейности и мерки е отчетено чрез конкретно посочените в отчета 
стойности и показатели. 

Както може да се види от предоставената в отчета информация през първото полугодие на 

2021 г. по заложените в Програма 2000.01.04 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието 
на икономиката” цели, въпреки продължаващата криза с COVID-19, въведените в страната и ЕС 
извънредни епидемични мерки и специфичната политическа обстановка на национално ниво в голяма 
степен са изпълнени предвидените за постигането им дейности в съответствие с утвърдените графици. 
В тази връзка може да се счита, че в края на отчетния период целевите стойности ще бъдат 
постигнати. 
 

 
Бюджетна програма – 2000.01.05 „Подобряване възможностите за участие в единния 

европейски пазар” 

 
  Заложените по програма 2000.01.05 „Подобряване на възможностите за участие в ЕЕП” цели са 
свързани с: хармонизиране на българското законодателство, попадащо в обхвата на раздели 
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„Свободно движение на стоки” и „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги” по 
Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. Продуктовите групи, попадащи в обхвата на 
компетентност са продукти, за които има нормативно определени изисквания за безопасност. От 

нехармонизираната област и хоризонталните въпроси на Законодателството на Европейския съюз 
компетентността на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” обхваща 
обществени поръчки, енергийна ефективност на енергопотребяващи продукти, шум от машини и 

битови уреди, законова метрология и предварително опаковани продукти, акредитация и 
стандартизация. Изпълняват се задълженията на звено за контакт относно продукти по смисъла на чл. 
9 от Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на Национален 
информационен център за обмен на информация за проекти на технически регламенти с Европейската 
комисия. Координират се дейностите във връзка с правилното прилагане от националните 
компетентни органи на изискванията и разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар, свързани с установяването и 
трансграничното предоставяне на услуги, функционирането на Единното звено за контакт относно 
доставчиците на услуги, координира се участието на Република България в информационната система 
на вътрешния пазар на ЕС в частта относно доставчиците на услуги. 
  Отчетът по програма 2000.01.05 „Подобряване на възможностите за участие в ЕЕП” съдържа 
информация за предоставените продукти/услуги през първото полугодие на 2021 г. Дейностите и 

мерките, подлежащи на изпълнение по програмата, осигуряват провеждането на държавната политика 

в обхвата на раздели „Свободно движение на стоки” и „Право на установяване и свободно 
предоставяне на услуги” по ПМС № 85/2007 г. Изпълнението на предвидените дейности и мерки е 
отчетено чрез конкретно посочените в отчета стойности и показатели. 
  От предоставената в отчета информация може да се направи извод, че въпреки 
продължаващата криза с COVID-19, въведените в страната и ЕС извънредни епидемични мерки и 
специфичната политическа обстановка на национално ниво в голяма степен планираните дейности са 
изпълнени в съответствие с утвърдените графици за постигането на поставените цели. В тази връзка 

може да се счита, че през първото полугодие на 2021 г. заложените в програма 2000.01.05 
„Подобряване на възможностите за участие в ЕЕП” цели в по-голямата си степен са постигнати, като 
за това са предоставени съответните продукт/услуги и планираните нормативно установени функции и 
дейности са изпълнени в предвидените обеми, което се основава на данните от отчета на 
показателите за изпълнение. 
 

 
 

Бюджетна програма – 2000.01.06 „Управление на програми и проекти, съфинансирани от 
ЕС” 

 
Бързото разпространение на новия коронавирус (COVID-19) и последвалата криза се превърна 

в основен риск за намаляване на растежа на икономиката на Европейския съюз, а оттам и на 

българската икономика. Извънредните и спешни мерки, предприети от държавата за запазване на 
общественото здраве (т.н. мерки за социална изолация/дистанциране, ограничения за пътуване, 
карантина), оказаха силно неблагоприятно въздействие върху икономическата дейност във всички 
сектори, като най-силно засегнат от кризата е малкият и средният бизнес.  

С оглед ефективно облекчаване на последиците от кризата и осигуряване на ликвидност и 
оборотни средства за засегнатите компании и последващото им излизане от настоящата криза, 
Управляващият орган на ОПИК пренасочи всички спестявания по програмата, както и други свободни 

средства към мерки за справяне с кризата. Към ОПИК е добавена нова Приоритетна ос 6 

„Възстановяване на МСП” (средствата са по линия на REACT-EU), при което общият бюджет на 
програмата възлиза на 3 084,75 млн. лв. През 2021 г. УО на ОПИК продължи да прилага мерки за 
подкрепа българския бизнес за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-
19. Общият размер на средствата по ОПИК, насочени към мерки за справяне с кризата е над 912 млн. 
лв. 

През отчетния период 01.01.2021 – 30.06.2021 г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 
2014-2020 са: 

1. Разработени / изменени проекти на Условия за кандидатстване и пакет документи към тях 
по следните процедури:  

 BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно 
прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни 
предприятия (ИАНМСП)” – промяна; 

 BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”; 

 BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 

противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за 
приходите (НАП)”; 

 BG16RFOP002-2.097 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с 
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продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал 
за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”; 

 BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 

противоепидемични мерки II”; 
 BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен 

надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива”; 

 BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция България” – 
промяна. 

2. Обявени процедури за предоставяне на БФП/процедури за избор на финансови посредници 
по ОПИК: 

 BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”; 

 BG16RFOP002-2.097 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с 
продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал 
за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”; 

 BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 
противоепидемични мерки II”; 

 BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен 

надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива”. 

 В рамките на подхода Водено от общностите местно развитие през отчетния период са 
обявени 7 процедури, като всички са обявени с недоговорените средства от предходни процедури. 

3. Към края на отчетния период са договорени общо 2.971 млрд. лв., което представлява    
91.7 % от средствата по програмата.  

4. През отчетния период са извършени плащания на стойност 287 431 377.03 лв., като 7 460 
652.88 лв. са по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации”, 210 901 773.77 лв. по 
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, 5 978 560.42 лв. по 

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност”, 55 741 154.88 лв. по Приоритетна ос 4 
„Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ “ и 7 349 235.08 лв. по 
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. 

5. В рамките на Финансовото споразумение, сключено между УО на ОПИК и ФМФИБ ЕАД през 
2016 г., към момента в изпълнение са дяловите инструменти Фонд за ускоряване и начално 
финансиране, Фонд за рисков капитал и Фонд Мецанин/Растеж, както и структурираният през 2020 г. 

и изменен през настоящия отчетен период дългов инструмент Портфейлна гаранция с таван на 
загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19. В рамките на отчетния период 
до 31.03.2021 г. по дяловите инструменти са реализирани 36 инвестиции в крайни получатели на 
стойност 8 млн. лева, от които 7,4 млн. лева са средства от ОПИК, а по дълговия инструмент 57 
предприятия са договорили кредити на обща стойност 21,67 млн. лева. 
 
 

 
Бюджетна програма – 2000.01.07 „Насърчаване на инвестициите за повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката” 
 
Отчита се трайна тенденция за увеличаване на проектите в производството на местни и 

чуждестранни инвеститори. През първото полугодие на 2021 г. по Закона за насърчаване на 
инвестициите (ЗНИ) са сертифицирани 16 проекта, с общ размер на планираните инвестиции от 

839.885 млн. лв. и предвидено разкриване на 1625 нови работни места. Седем проекта се 

осъществяват във високотехнологични производства и услуги.  
Отчетените показатели по програмата спрямо заложените годишни целеви стойности въпреки 

пандемията Covid-19, показват значително преизпълнение и способстват за постигане на заложените 
цели за повишаване на инвестиционната активност за създаване на нови предприятия или 
разширение на съществуващи с нови продукти и технологии, както и за нарастване на инвестициите в 

страната и подобряване на тяхната отраслова и регионална структура, създаване на нови работни 
места в производства и услуги с висока добавена стойност. 

 
 
 

Бюджетна програма – 2000.01.08 „Преструктуриране и ефективна управление на 
държавната собственост” 

 
 Програмата обхваща кръга от дейности, свързани с упражняване правата на държавата като 
собственик на капитала на търговските дружества с държавно участие в капитала, в т.ч. 

преструктуриране и управление на тези дружества, раздържавяване на държавното участие в тях, 
контрол върху изпълнението на поетите от купувачите по приватизационни сделки ангажименти и 
защита на държавния интерес, удовлетворяване на реституционни претенции, осъществяване на 
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диалог с отрасловите работодателски и синдикални структури, както и на дейностите по управление 
на проекти за отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от добива и преработката на 
природни ресурси. 

 Като цяло, в преобладаващата си част заложените цели са постигнати, като по някои 
показатели се отчита преизпълнение.  
 Неблагоприятните фактори, които са затруднили постигането на целите в дейността по 

приватизация и управлението на проекти за отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от 
добива и преработката на природни ресурси са:  

 Слабият инвеститорски интерес към предлаганите за продажба имоти - ЧДС като основен 
фактор, оказващ въздействие върху постигането на целите в областта на приватизацията. При 2 броя 
от електронните търгове е нямало регистрирали се кандидати за участие и те са били отменени. 
Инвеститорки интерес не е проявен и към 1 от обособените части, предлагана на публичен търг с явно 

наддаване.  
 Епидемичната обстановка (удължавана неколкократно) повлия и при управлението на 

проекти за отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от добива и преработката на 
природни ресурси, като през полугодието, не са извършени  проверки на обектите, на които се 
извършват ликвидационни, рекултивационни и експлоатационни дейности . 

 На основание § 2, ал.2 от ПЗР на ЗПП и в изпълнение на Решение № 483 на Министерския 

съвет от 2020 г. АППК е  изготвила Анализ на създадените със специални закони на основание чл. 63, 

ал. 3 от ТЗ държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност – 
предимно търговска или предимно публични функции и политики. Анализът е одобрен от 
Министерския съвет с Решение  № 231 от 18 март 2021 г. 

 
 
 

Бюджетна програма – 2000.01.09 „Защита на потребителите” 

 
 Министерство на икономиката, съвместно с Комисия за защита на потребителите осъществява 
предвидените по Програма „Защита на потребителите” дейности, като за първото полугодие на 2021 г. 
успява да постигне необходимата степен на изпълнение на заложените в програмата цели.  
 Предвидените дейности, подлежащи на изпълнение през първото шестмесечие на 2021 г. се 
изпълняват в определените за това срокове. Предвид, приетото в срок законодателство в сферата на 

цифрово съдържание и цифрови услуги и продажбата на стоки, и предвид хода на изпълнение на 
мярка 176 от Плана за действие за 2021 г. - изготвяне е проект на ЗИД на ЗЗП, въвеждащ 
изискванията на Директива (ЕС) 2019/2161 може да счита, че през отчетния период българското 
законодателство е напълно хармонизирано с изискванията на европейското законодателство.  
 През първата половина на 2021 г., бяха представени няколко нови законодателни 
предложения за изменение на основополагащи директиви в областта на защитата на потребителите, 
това налага отдел „Политика за потребителите“ да осигури активно представителство при участие в 

работните групи на ЕК и Съвета на ЕС в процеса на приемане на бъдещото ново законодателството на 
европейско ниво в обем по-голям от предвидения в програмата. Независимо от това през изминалото 
шестмесечие задачите, произтичащи от членството на Република България в ЕС са изпълнени 
успешно. 
 Някои от заложените целеви стойности, предвидени за постигане изпълнението на дейностите 
по ефективно прилагане на законодателството за защита на потребителите относно безопасността на 
стоките и услугите, предлагани на българския пазар и дейностите по подобряване функционирането 

на системата за надзор на пазара и на системата за обмен на информация в областта на защитата на 

потребителите са изпълнени на повече от 50%, като с оглед хода на тяхното изпълнение, може да се 
очаква, че  същите ще достигнат заложените целеви показатели преди края на периода. Дейностите, 
предвидени за изпълнение по отношение на защита на икономическите и правни интереси на 
потребителите са в ход и може да се очаква, че ще бъдат изпълнени изцяло, съобразно заложените 
качествени и количествени показатели. Независимо от въведената епидемична обстановка в 

оперативен порядък, съобразно налаганите поради това мерки, са приети актуализирани, конкретни 
планове за надзор на пазара, целящи постигане в пълен обем на заложените в програмата цели. 
 
 
 

Бюджетна програма – 2000.02.01 „Реализация на експортния потенциал и участие в 
търговската политика на Европейския съюз” 

 
През първото полугодие на 2021 г. са осъществени мероприятия за ограничаване спада на 

износа и инвестициите, както и за запазване на пазарния достъп на български стоки и услуги до 

пазарите на трети страни в условията на пандемията от COVID-19. 
В периода 1 януари – 30 юни 2021 г. са проведени редица мероприятия за поддържане на 

интензитета на диалога с водещите ни икономически партньори от ЕС, страните от Западните Балкани, 
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Русия и страните от ОНД, Азия, Близкия изток и Северна Африка, Северна и Южна Америка, с цел 
ограничаване спада на износа и инвестициите, както и за запазване на пазарния достъп на български 
стоки и услуги до чужди пазари. 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. 

През отчетния период, чрез видеоконферентна връзка, са проведени и многобройни 
видеоконферентни срещи по въпроси в областта на Общата търговска политика на ЕС, бе постигнат 
напредък във водените от ЕК преговори за сключване на преференциални търговски споразумения с 
трети страни и региони и многостранни инициативи в Световната търговска организация, в контекста 
на дейностите, насочени към подобряване интегрирането на българската икономика в международната 
търговска система, чрез прилагане на Общата търговска политика на Европейския съюз и 

координиране на изпълнението на задълженията на страната по сключените от ЕС международни 
споразумения и договорености. 

През периода са изготвени анализи и оценки за състоянието на засегнати сектори, и позиции 
във връзка с прилаганите инструменти на търговската защита в Европейския съюз. 
 
 

 

Бюджетна програма – 2000.03.00 „Администрация” 
 

Програмата се изпълнява от дирекциите от общата администрация. 
Поставената цел за своевременното осигуряване дейностите по управление на човешките 

ресурси, управление при кризисни ситуации, защита на класифицираната информация и правното, 
административното, информационно, финансово и материално-техническо обслужване на 
структурните звена на МИ и на служителите е изпълнена. Стриктното изпълнение на дейностите 
възложени на служителите от общата администрация подпомага изпълнението на останалите програми 
и допринася за постигане на стратегическите цели на МИ във всички области на политики. През 

периода беше реализирана политиката за нарастване на заплатите в публичната администрация 
базирана на изпълнението на длъжностите от служителите през 2020 г., оптимизирана беше 
административната структура и беше осигурена възможност на държавните служители за кариерно 
развитие и израстване както в ранг, така и в длъжност. 

 


