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РЕЗЮМЕ 

   НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ  

НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА 

ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2022 Г. 

 

 

 
Бюджетна програма - 2000.01.01 „Облекчаване на регулации, опростяване на 

процедури по предоставяне на административни услуги”  
 

Структурите в Министерство на икономиката и индустрията, които са отговорни за 
изпълнението на програмата, 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. 

МИИ 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. 
  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 2022 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 индустрията 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.  

Към първото полугодието на 2022 г. по отношение на контролната дейност от Държавна 
комисия по стоковите борси и тържищата е преизпълнен  съответния дял от заложените целеви 
годишни стойности, а при регистрационната са близки до заложените целеви стойности. 
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Осъществяваните през периода проверки на стокови борси, стокови тържища, пазари на 
производителите, самостоятелни обекти за търговия на едро с храни и цветя, борсови членове и 
брокери са съобразени с утвърдените средства за издръжка по бюджета. 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. Държавна комисия по стоковите борси и 

тържищата 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 и индустрията, Министерство на 
земеделието 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. 

През отчетния период в дирекция „Икономическа политика” са изготвени анализи по сектори 
както и материали за българската икономика. Изготвен е и анализ на влиянието цените на 
енергийните ресурси върху българската икономика. 
 
 
 

Бюджетна програма - 2000.01.02 „Насърчаване на малките и средните предприятия и 

индустрията” 
 

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 Доклад за изпълнение 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 ведомства в съответствие с 
плана за действие към Стратегията.  

Във връзка с ангажимента на Министерството на икономиката и индустрията за насърчаване на 
участието на МСП в дуално обучение Министерството 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, са 
включени 750 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. Броят на обучаемите, навършили 16-годишна възраст, които работодателите са включили в 
обучение чрез работа е 432 души, от които 429 ученици и 3-ма младежи до 29-годишна възраст. 

Общият брой на предприятията регистрирани в Информационната база данни е 85, като през отчетния 
период са регистрирани шест нови предприятия. В допълнение през отчетния период са изпратени са 
730 заявки в 13 специалности до Министерството на образованието и науката за включване на 
предприятия по Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за 
обучение на студенти със сключени договори с работодатели; 

В рамките на ежегодно организираната от Европейската комисия Асамблея на МСП се 
провижда конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството. В тази връзка е 

проведен националния етап на конкурса и е избран националният победител – „Академия за местни 

предприемачи”, който ще продължи участието си не европейския етап. 
В изпълнение задълженията на Министерството на икономиката и индустрията да поддържа 

регистър по Закона за индустриалните паркове, 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. Подготвени са съответно 4 броя заповеди за вписване, от общо вписани 16-

ет индустриални парка. 
Във връзка с присъединяването на България към Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие по правния инструмент на Организацията относно политиката за малките и 
средните предприятия и предприемачеството е изготвено и прието с Протокол № 24 от заседанието на 
Министерския съвет на 8 юни 2022 г. Решение на Министерския съвет за одобряване на намерението 
на Република България за присъединяване към Препоръка на Съвета на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие относно политиката за малките и средните предприятия и 

предприемачеството. 
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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 изпълнени по различните показатели, 
съобразно целевата стойност за полугодието. 
 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, като 
същото беше съгласувано на междуведомствено обсъждане и прието с Решение на Министерски съвет 

№ 170 от 24.03.2022 г. 

 През същия период 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. Проектът 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. 

 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 
 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, надежден и ефективен контрол, пресичане на нечестната конкуренция, защита 

на обществото от неверни измервания, превенция експлоатацията на опасни съоръжения с повишена 
опасност, 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. 
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 Отчетът по Програма 2000.01.04 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на 
икономиката” съдържа информация за предоставените продукти/услуги през първото полугодие на 
2022 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 и метрологичен надзор на 
оправомощени лица, издаване на разрешения за оценяване на съответствието, 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 

2022 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 очаква, 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 
„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 (ЕС) № 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното 
признаване на стоки, законно предлагани на пазара в  друга държава членка, и за отмяна на 
Регламент (ЕО) No 764/2008  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 2022 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 бъде 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 2022 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. 
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Бюджетна програма – 2000.01.06 „Преструктуриране и ефективна управление на 
държавната собственост” 

 

 Програмата обхваща кръга от дейности, свързани с упражняване правата на държавата като 
собственик на капитала на търговски дружества, 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 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, към края на първо полугодие на 2022г. заложените 
цели 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. 
 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/. 
 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. 
 Започна разглеждане на Бизнес програмите, нови и актуализирани, на ТД със 100% ДУ 
(публични предприятия по ЗПП),  отчетите за степента на изпълнението им и изготвяне на проекти на 

актове на министъра за произнасянето му по тях.  
 
 
 

Бюджетна програма – 2000.01.07 „Защита на потребителите” 
 

 Министерство на икономиката и индустрията, съвместно с Комисията за защита на 
потребителите осъществява предвидените по Програма 2000.01.09 „Защита на потребителите” 
дейности, като за първото полугодие на 2022 г. успява да постигне необходимата степен на 
изпълнение на заложените в програмата цели. Предвидените дейности, подлежащи на изпълнение 
през първото шестмесечие на 2022 г. се изпълняват в определените за това срокове. Предвид, 
приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, въвеждащ 
изискванията на Директива (ЕС) 2019/2161 на ЕП и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане 

и модернизиране на правилата за защита на потребителите в началото на 2022 г. и изготвения проект 
на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите, 
въвеждащ в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 на ЕП и на 
Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите може да 
се счита, че през отчетния период българското законодателство е напълно хармонизирано с 
изискванията на европейското законодателство.  
 През първата половина на 2022 г., наред с обсъждане на текущите законодателни 

предложения на Европейската комисия, в Съвета на ЕС бяха внесени следните нови законодателни 

инициативи:  
 предложение за директива за овластяване на потребителите в екологичния преход и; 
 предложение за изменение на Директива 2002/65/ЕС за продажбата на финансови услуги от 

разстояние.  
 Големия брой законодателни предложения за защита на потребителите, обсъждани в Съвета на 

ЕС налага активно участие на представители на дирекция „Политика за потребителите” в работните 
органи на Съвета на ЕС при приемане на ново европейско законодателството за защита на 
потребителите 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. 
 Голяма част от заложените целеви стойности, предвидени за изпълнение на дейностите за 
ефективно прилагане на законодателството за защита на потребителите относно безопасността на 

стоките и услугите, предлагани на българския пазар; дейностите за подобряване функционирането на 
системата за надзор на пазара  и дейностите за защита на икономическите интереси на потребителите 
са изпълнени на повече от 50 % от заложените стойности, от което може да се очаква, че целевите 

стойности за 2022 г. ще бъдат достигнати, а някои от тях ще бъдат и преизпълнени. Дейностите, 
предвидени за изпълнение по отношение на системата за обмен на информация в областта на 
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защитата на потребителите са в ход и може да се очаква, че ще бъдат изпълнени изцяло, съобразно 
заложените качествени и количествени показатели. 
 В рамките на програмата, паралелно със заложените дейности през първото шестмесечие на 

годината са изпълнени и редица не планирани дейности. През периода са приети 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 извършване на 

допълнителни дейности, които до този момент не са били планирани с конкретни срокове за 
изпълнение. 
 
 
 

Бюджетна програма – 2000.02.01 „Реализация на експортния потенциал и участие в 

търговската политика на Европейския съюз” 
 

През първото полугодие на 2022 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 усложнена глобална икономическа среда и здравна 
обстановка. 

В периода 1 януари – 30 юни 2022 г. са 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 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. 
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. 
 
 
 

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 МИИ 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 МИИ във всички области на политики, като 
същевременно подкрепя изпълнението на всички хоризонтални политики насочени към по-доброто 
управление в публичния сектор и осигурява публично и проследимост на вземаните управленски 
решения. 

 
 


