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I.ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА 

А/ Отчет на приходите по бюджета на Министерство на икономиката 

(Приложение 1) 

 

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета 

   ПРИХОДИ 
Закон 

Уточнен 

план 

Отчет                    

2018 г. 
(в лева) 

Общо приходи: 26 090 000 26 220 992 28 157 121 

Данъчни приходи       

Неданъчни приходи 26 090 000 26 168 242 28 104 371 

Приходи и доходи от собственост 6 100 000 6 176 336 7 978 341 

Държавни такси 19 175 000 19 175 000 18 492 388 

Глоби, санкции и наказателни лихви 2 590 000 2 590 000 3 116 963 

Други -990 000 -988 094 -792 247 

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -785 000 -785 000 -692 016 

Постъпления от прдажба на нефинансови активи     942 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми   52 750 52 750 

 

Изпълнението на приходите към 31.12.2018 г. на Министерство на икономиката 

съобразно заложеният годишен план възлиза на 107%. Преизпълнението се дължи на 

отчетените за периода приходи по § 25-00 „Държавни такси”, при който е налице 96% 

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 

 

92 

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. 

 

77 

ДАМТН Тарифа 11 от Закона за държавните такси 

 

108 

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.) 

 

96 

ПВ Тарифата на таксите, които се събират от ПВ, 

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

94 

 

Изпълнението на § 24-00 „Приходи и доходи от собственост” за 2018 г. възлиза 

на 129%, в т.ч. по §§ 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” 

МИ отчита изпълнение на 105%, а по §§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество” – 

93%. Приходите по §§ 24-04 са реализирани от следните ВРБ: БИМ – 119%; БСА – 

107%; ПВ – 32% на основание вътрешни Ценоразписи за предоставените от 

организациите услуги, утвърдени от техните ръководители. Приходите по §§ 24-10 

„Приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина” са реализирани от 

1 902 391 лв. от ЦУ. 
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По § 28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви” общото изпълнение за 

системата е в размер на 120%, в т.ч. както следва: ЦУ – 119%; КЗП – 87%; ДКСБТ – 

75%; ДАМТН – 140%; ПВ – 378%. Следните организации имат отчетени приходи по 

посоченият параграф без да имат утвърден план по него: ЦПРБМ - 10 763 лв., БИМ – 

1 009 лв., БСА – 3 792 лв. и ИАНМСП – 180 лв. Отчетените по параграфа приходи 

представляват глоби и санкции 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 (-) 792 247 лв. по § 36-00 „Други приходи” се 

дължат 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 (-) 692 016 лв, представляваща изплатените през 2018 г. 

средства за ДДС и за данък върху приходите за 2017 г. 

За 2018 г. са събрани приходи от постъпления от продажба на ДМА в размер на 

942 лв. отчетени по §§ 40-24 „Постъпления от продажба на транспортни средства”, 

които са реализирани от ЦУ. 

По § 46-00 „Помощи и дарения от чужбина” са отчетени приходи в размер на 

52 750 лв. Приходите са получени от Патентно ведомство в изпълнение на сключени 

договори с Европейската патентна организация, която не е структура на ЕС. 

 

 

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

бюджетни програми в рамките на изпълняваните политики (Приложение 2а) 

 

Приложение № 2а – Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на 

Министерство на икономиката 

Класификационен 

код* 

РАЗХОДИ  

Закон 
Уточнен 

план 

Отчет                           

2018 г. 
(в лева) 

  
Общо разходи по бюджета на Министерство на 

икономиката 
80 364 800 76 649 626 73 997 369 

2000.01.00 
Политика в областта на устойчивото икономическо 

развитие и конкурентоспособност 
59 405 600 52 728 529 51 453 465 

 2000.01.01 
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, 
опростяване на процедури по предоставяне на 

административни услуги" 

1 582 500 1 919 084 1 803 865 

 2000.01.02 
Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и 

иновациите" 
9 745 400 9 387 186 9 337 997 

 2000.01.03 
Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална 

собственост" 
3 091 600 3 678 524 3 672 228 

 2000.01.04 
Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в 

подкрепа развитието на икономиката" 
16 357 800 17 303 837 16 907 581 

 2000.01.05 
Бюджетна програма "Подобряване възможностите за 

участие в единния европейски пазар" 
644 200 809 700 796 759 

 2000.01.06 
Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, 
съфинансирани от ЕС" 

392 600 513 776 483 663 

 2000.01.07 
Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за 
повишаване на конкурентоспособността на икономиката" 

9 933 600 2 779 952 2 702 565 

 2000.01.08 
Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно 
управление на държавната собственост" 

13 898 200 11 767 844 11 248 912 

 2000.01.09 Бюджетна програма "Защита на потребителите" 3 759 700 4 568 626 4 499 895 

          

2000.02.00 
Политика в областта на ефективното 

външноикономическо сътрудничество 
13 989 900 15 713 621 14 901 058 

 2000.02.01 
Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и 

участие в търговската политика на Европейския съюз" 
13 989 900 15 713 621 14 901 058 
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2000.03.00 Програма „Администрация” 6 969 300 8 207 476 7 642 846 

* Класификационен код съгласно Решение № 502 на Министерския съвет от 2017 г.  

 

 

 

В/ Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на 

изпълняваните политики (Приложение 2б) 

 

Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми 

  

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ И 

БЮДЖЕТНИ 

ПРОГРАМИ на 

МИНИСТЕРСТВО 

НА 

ИКОНОМИКАТА Общо 

консолиди

рани 

разходи 

Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  

Класификацио

нен код 
(в лева) Общо 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 
сметки за 

средства 

от ЕС  

Общо 
По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 
сметки за 

средства 

от ЕС  

  Общо разходи 449 324 568 73 301 922 57 236 723 16 065 199 376 022 646 16 760 646 359 262 000 

2000.01.00 

Политика в 

областта на  

устойчивото 

икономическо 

развитие и 

конкурентоспособн

ост 

424 595 119 49 913 649 36 033 995 13 879 654 374 681 470 15 419 470 359 262 000 

 2000.01.01 

Бюджетна програма 
"Облекчаване на 

регулации, 

опростяване на 
процедури по 

предоставяне на 

административни 
услуги" 

1 886 381 1 886 381 1 803 865 82 516  0     

 2000.01.02 

Бюджетна програма 
"Насърчаване на 

предприемачеството 

и иновациите" 

9 337 997 3 780 536 3 780 536   5 557 461 5 557 461   

 2000.01.03 

Бюджетна програма 
"Закрила на 

обектите на 

индустриална 
собственост" 

5 600 811 5 600 811 3 672 228 1 928 583 0     

 2000.01.04 

Бюджетна програма 

"Инфраструктура по 
качеството в 

подкрепа 

развитието на 
икономиката" 

18 505 761 18 505 761 16 907 581 1 598 180 0     

 2000.01.05 

Бюджетна програма 

"Подобряване 

възможностите за 
участие в единния 

европейски пазар" 

796 759 796 759 796 759   0     
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 2000.01.06 

Бюджетна програма 
"Управление на 

програми и проекти, 

съфинансирани от 
ЕС" 

368 409 935 9 051 983 387 711 8 664 272 359 357 952 95 952 359 262 000 

 2000.01.07 

Бюджетна програма 

"Насърчаване на 

инвестициите за 
повишаване на 

конкурентоспособн

остта на 
икономиката" 

2 845 615 1 282 513 1 139 463 143 050  1 563 102 1 563 102   

 2000.01.08 

Бюджетна програма 

"Преструктуриране 

и ефективно 
управление на 

държавната 

собственост" 

11 248 912 3 108 171 3 108 171   8 140 741 8 140 741   

 2000.01.09 
Бюджетна програма 
"Защита на 

потребителите" 

5 962 948 5 900 734 4 437 681 1 463 053 62 214 62 214    

                  

2000.02.00 

Политика в 

областта на 

ефективното 

външноикономиче

ско 

сътрудничество 

17 086 603 17 086 603 14 901 058 2 185 545 0 0 0 

 2000.02.01 

Бюджетна програма 
"Реализация на 

експортния 

потенциал и участие 
в търговската 

политика на 

Европейския съюз" 

17 086 603 17 086 603 14 901 058 2 185 545 0     

                  

2000.03.00 

Бюджетна 

програма 

„Администрация” 

7 642 846 6 301 670 6 301 670   1 341 176 1 341 176    

 

 

 

Г/ Източници на финансиране на консолидираните разходи (Приложение 3) 

 
Приложение № 3 – Източници на финансиране на 

консолидираните разходи 

   Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в 

програмния и ориентиран към резултатите бюджет 
Закон Уточнен план 

Отчет                     

2018 г. 
(в лева) 

Общо консолидирани разходи: 440 110 022 437 076 360 449 324 568 

Общо финансиране: 440 110 022 437 076 360 449 324 568 

   По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на: 80 364 800 76 649 626 73 997 369 

Собствени приходи 26 090 000 26 220 992 28 157 121 

Субсидия от държавния бюджет 54 274 800 50 428 634 45 840 248 

   По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: 359 745 222 360 426 734 375 327 199 

Централен бюджет, в т.ч.:       

Държавни инвестиционни заеми       

Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) 358 841 000 358 841 000 373 800 323 

1. ОП „ Иновации и конкурентоспособност“ 345 804 000 345 804 000 360 664 725 
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2. ОП „Инициатива за МСП“ 13 037 000 13 037 000 13 037 000 

3. ОП „Добро управление“     98 598 

Други програми и инициативи, по които Република България е 

страна-партньор 
904 222 1 585 734 1 526 876 

1. Проект „16RPT01 ChemMet-Cap“ 48 884 48 884 37 924 

2.  Проект „Съвместни действия по надзор на пазара 2015” - JA 

2015 
9 000 2 304 2 304 

3. Програма „Обмен на служители“ 25 000 42 041 42 041 

4. Договор сътрудничество с EUIPO (СЕСИС), проекти по 

фонд за коопериране и по програма за сближаване на практиките 
310 000 982 539 982 539 

5. Проект „Надзор на пазара на гуми 2015“ 4 000 5 281 5 281 

6. Проект „Европейски потребителски център България“ 129 000 190 293 190 293 

7. Проект „Съвместни действия по надзора на пазара 2016“ - 

JA 2016 - GPSD 
34 000 26 995 26 995 

8. Проект „Съвместна дейност JA 2015“ 3 000 3 098 3 098 

9. Проект „Съвместни действия по надзора на пазара в ЕС за  

енергийно етикетиране и екопроектиране“ (EEPLIANT 2) 
28 000 10 336 10 336 

10. Договор за техническо сътрудничество с EUIPO (СЕСИС) 20 000     

11. Проект  „GRANT AGREEMENT №15RPT04 TRACE PQM“  8 338 4 612 316 

12. Оперативна програма за междурегионално сътрудничество 

„ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА" 2014-2020, проект Support local 

Governments in low Carbon Strategies  

108 900 101 031 57 429 

13. Проект  „Съвместна дейност за надзор на пазара относно 

потребителски продукти 2016 Директива за обща безопасност на 

стоките (ДОБС/GPSD) грантов договор №  739851 JA 2016-GPSD / 

18.07.2017 г. 

8 000 8 555 8 555 

14. Проект "Съответствие на продуктите свързани с 

енергийната ефективност /EEPLIANT 2016/"- договор №  752591 / 

03.08.2017 г. 

  8 784 8 784 

15. Interreg V-A България-Румъния, одобрена с Решение на ЕК 

по.886/12.02.2015 
168 100 56 388 56 388 

16. Конференция "Потребителско право и политика днес. 

Можем ли да се справим по-добре" - договор № 

JUST/2017/CONS/AG/PRES/BG   

  74 449 74 449 

17. Проект "Комплекс от мерки за установяване на нелоялни 

търговски практики" - договор № 811238 -  CONC-CPC-2017 
  20 144 20 144 

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ       

Други бюджетни организации, включени в консолидираната 

фискална програма 
      

Други        
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II. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В 

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА 

 

 

С Постановление № 95 на Министерския съвет от 5 юни 2018 г. се изменя и 

допълва Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с 

Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. Извършват се промени в част 

от административните звена в министерството. Създават се нови четири дирекции чрез 

разделяне на дирекция „Икономически политики за насърчаване” на дирекции 

„Икономическа политика” и „Насърчителни мерки и проекти” и чрез разделянето на 

дирекция „Външноикономическа политика” на дирекция „Външноикономическа 

политика” и дирекция „Външноикономическо сътрудничество”. Числеността на 

персонала в организационните структури и административните звена в Министерството 

на икономиката не се променя 

Промяната е в сила от 1 юли 2018 г. 

С Постановление № 160 на Министерския съвет от 2 август 2018 г. се изменя и 

допълва Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с 

Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. Извършват се промени в 

Политическия кабинет с увеличение на щатната численост от 10 на 11 щ. бройки. При 

осъществяване на политическата програма на правителството, при разработване на 

проекти на нормативни актове и при изпълнение на правомощията си министърът се 

подпомага от заместник-министри, като числеността се увеличава от двама на трима. 

Осъществена е промяна и в организационната структура на дирекция „Финанси и 

управление на собствеността”, с която се намалява щатната численост на дирекцията 

от 38 щ. бр. на 37 щ. бр. 

Общата численост на персонала в организационните структури и 

административните звена на Министерството се запазва. 

Промяната е в сила от 7 август 2018 г. 

 

Второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на икономиката  

През отчетния период няма настъпили промени по отношение числеността на 

второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на икономиката.  
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III. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ НА 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО БЮДЖЕТА 

 

 

Извършени промени по бюджета на Министерство на икономиката към 31.12.2018 г. 

№ 
п
о 
р
е
д 

Наименова
ние на 
акта 

Нормативно 
основание 

Мотиви Наименование 
на бюджетната 

програма 

Ефект върху 
бюджета 

(увеличение/
намаление за 
програмата) 

Влияние 
върху 

показате
лите за 

изпълнен
ие 

1 ПМС № 14 
от 31 
януари 2018 
г. за 
одобряване 
на 
допълнител
ни разходи 
за 2018 г., 
Уведомлени
е до МФ 
писмо на 
МИ № 04-
19-
51/13.02.20
18 г.  

В изпълнение на 
чл. 109, ал. 3 от 
Закона за 
публичните 
финанси и ПМС 
№ 14 от 31 
януари 2018 г. 
за одобряване 
на допълнителни 
разходи за 2018 
г. 

Извършената 
промяна по бюджета 
на Министерството 
на икономиката дава 
възможност за 
заплащане на 
дължими плащания 
към бенефициенти 
по влезли в сила 
съдебни решения за 
отменени финансови 
корекции. 

Бюджетна 
програма 
„Администрация” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”          
+ 237 102 лв.                                                                                                                                    
Показател 
„Трансфери 
между бюджета 
на бюджетна 
организация и 
ЦБ (нето)”       
+ 237 102 лв.                                                                                                                                                                                 
Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 

през 2018 г.      
+ 237 102 лв.                                
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.             
+ 237 102 лв. 

не оказва  

2 Доклад на 
МИ № 12-
00- 
186/22.02.2
018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 
финанси  

Необходимост от 
вътрешно 
компенсирани 
промени по бюджета 
на Държавна 
агенция за 
метрологичен и 
технически надзор в 
рамките на 
показател 
„Придобиване на 
дълготрайни активи 
и основен ремонт 

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

Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт” 
+ 170 000 лв.  
Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт” 
(-) 170 000 лв. 

не оказва 



 9 

3 чл. 5 от 
ПМС № 14 
от 31 
януари 2018 
г. за 
одобряване 
на 
допълнител
ни разходи 
за 2018 г., 
Уведомлени
е до МФ 
писмо на 
МИ № 92-
00-
143/27.02.2
018 г.  

В изпълнение на 
чл. 112, ал. 3 от 
Закона за 
публичните 
финанси и във 
връзка с чл. 5 от 
ПМС № 14 от 31 
януари 2018 г. 
за одобряване 
на допълнителни 
разходи за 2018 
г.  

Заплащане на 
дължими плащания 
към Институт по 
физикохимия 
„Академик Ростислав 
Каишев” - 
бенефициент по 
договор за 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-1.2.04-
0003-C0001 по 
влязла в сила 
съдебно решение за 
отменени финансови 
корекции 

Бюджетна 
програма 
„Администрация” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”              
(-) 162 476 лв.                                                                                                                                    
Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
(нето)”              
(-) 162 476 лв.                                                                                                                                                                                 
Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.          
(-) 162 476 лв.                                  
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.             
(-) 162 476 лв. 

не оказва 

4 Уведомлени
е до МФ  
писмо на 
МИ № 04-
19-
106/28.03.2
018 г. - на 
основание 
Долад на 
МИ № 92-
00-
278/23.03.2
018 г.  

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 
финанси,  

Необходимост от 
вътрешнокомпенсира
ни промени по 
бюджетите на ЦУ и 
КЗП /капиталови 
трансфери и 
капиталови разхои/ 

Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите" 

Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт” 
+ 4 580 лв. 
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”          
(-) 4 580 лв. 

не оказва 

Бюджетна 
програма 
„Администрация” 

Показател 
„Капиталови 
трансфери”      
+ 74 626 лв.                                                                        
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”            
(-) 74 626 лв. 

5 Уведомлени
е до МФ  
писмо на 
МИ № 12-
00-
374/26.04.2
018 г. - на 
основание 
Долад наш 
№ 12-00-
374/11.04.2
018 г.  

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 
финанси и 
заповед № РД-
16-
323/22.03.2018 
г. на министъра 
на икономиката, 
с която е 
утвърдена 
годишната план-
сметката за 2018 
г. на 
Националния 
иновационен 
фонд и е 
утвърден 
бюджета на 
фонда за 2018 г. 

Необходимост от 
вътрешнокомпенсира
ни промени по 
бюджета на 
Изпълнителна 
агенция за 
насърчаване на 
малките и средните 
предприятия /НИФ и 
ЕВРИКА/ на база 
изпълнение на 
заповед № РД-16-
323/22.03.2018 г. на 
министъра на 
икономиката, с която 
е утвърдена 
годишната план-
сметката за 2018 г. 
на Националния 
иновационен фонд и 
е утвърден бюджета 
на фонда за 2018 г. 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
предприемачество
то и иновациите” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                
+ 120 608 лв.                         
Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Предоставянe 
на субсидии на 
участници в  
конкурсни 
сесии на 
Национален 
иновационен 
фонд               
(-) 120 608 лв. 

не оказва 
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6 Доклад на 
МИ № 12-
00- 
486/27.04.2
018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 
финанси 

Необходимост от 
вътрешно 
компенсирани 
промени по бюджета 
на Държавна 
агенция за 
метрологичен и 
технически надзор 
целящи осигуряване 
на средства за 
заплащане на 
членския внос на 
агенцията за 2018 г. 

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

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи” + 9 
040 лв.                                                                                
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи” - 9 040 
лв. 

не оказва 

7 Писмо на 
МФ № 04-
13-
111/15.05.2
018 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 4 от 
Закона за 
публичните 
финанси и чл. 
78, ал. 5 и ал. 6 
от Закона за 
държавния 

бюджет на 
Република 
България за 
2018 г., във 
връзка с Раздел 
IX „Извършване 
на промени по 
Закона за 
публичните 
финанси” от 
Указания ДР № 
1/11.01.2018 г. 
на Министерство 
на финансите 
относно 
изпълнението на 
държавния 
бюджет и на 
сметките за 
средства от 
Европейския 
съюз за 2018 
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 
2018 г. 

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 2018 г. 

Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите” 

Показател 
„Персонал”       
+ 3 080 лв.                                                                                                                                                                                                                                                         
Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
(нето)” - 
трансфери от 

МТСП по 
програми за 
осигуряване на 
заетост (+/-)     
+ 3 080 лв. 

не оказва 
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8 Уведомлени
е до МФ  
писмо на 
МИ № 04-
19-
217/28.06.2
018 г. - на 
основание 
Долад на 
МИ № 93-
00-
1356/01.06.
2018 г.  

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 
финанси 

Необходимост от 
вътрешнокомпенсира
ни промени по 
бюджетите на 
Държавна комисия 
по стоковите борси и 
тържищата, 
Изпълнителна 
агенция „Българска 
служба за 
акредитация” и  
Българска агенция 
за инвестициии  

Бюджетна 
програма 
„Облекчаване на 
регулации, 
опростяване на 
процедури по 
предоставяне на 
административни 
услуги” 

Показател 
„Платени 
данъци, такси и 
административн
и санкции”       
+ 1 400 лв.  
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”           
(-) 1 400 лв. 

не оказва 

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

Показател 
„Платени 
данъци, такси и 
административн
и санкции”       
+ 7 000 лв.  
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”           
(-) 7 000 лв. 

Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.       
(-) 8 400 лв.                                            
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.             
(-) 8 400 лв. 

9 Уведомлени
е до МФ  
писмо на 
МИ № 12-

00-
610/12.07.2
018 г. - на 
основание 
Долад наш 
№ 92-00-
148/04.07.2
018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 

финанси, 

 Необходимост от 
вътрешнокомпенсира
ни промени по 
бюджетите на 

Комисия за защита 
на потребителит, 
Българска агенция 
за инвестиции и 
Български институт 
по метрология за 
осигуряване на 
средства за 
капиталови разходи 

Бюджетна 
програма 
„Инфраструктура 
по качеството в 

подкрепа 
развитието на 
икономиката” 

Показател 
„Лихви” + 40 
лв.;Показател 
„Придобиване 

на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт”  
+ 37 052 лв.                                                                                 
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”           
(-) 37 092 лв. 

не оказва 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт”  
+ 5 600 лв.                                                                                                                                                   
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”           
(-) 5 600 лв. 
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Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите” 

Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт”  
+ 22 500 лв.                                                                                                                                                   
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”            
(-) 22 500 лв. 

10  Чл. 75 от 
Закона за 
държавния 
бюджет на 
Република 
България за 
2018 г., 
ПМС № 142 
от 13 юли 
2018 г. за 
одобряване 
на промени 
по бюджета 
на 
Министерст
вото на 
икономикат
а за 2018 г. 
във връзка 
с 
увеличаван
е на 
капитала на 
търговско 
дружество, 
РМС № 349 
от 25 май 
2018 г. и 
чл. 15, ал. 
1, т. 8 и ал. 
2 от 

Постановле
ние № 332 
на 
Министерск
и съвет от 
22.12.2017 
г. за 
изпълнение
то на 
държавния 
бюджет на 

В изпълнение на 
чл. 109, ал. 3, 
ал. 4, т. 1 и ал. 
5 от Закона за 
публичните 
финанси, чл. 75 
от Закона за 
държавния 
бюджет на 
Република 
България за 
2018 г., ПМС № 
142 от 13 юли 
2018 г. за 
одобряване на 
промени по 
бюджета на 
Министерството 
на икономиката 
за 2018 г. във 
връзка с 
увеличаване на 
капитала на 
търговско 
дружество, РМС 
№ 349 от 25 май 
2018 г. и чл. 15, 
ал. 1, т. 8 и ал. 
2 от 
Постановление 
№ 332 на 

Министерски 
съвет от 
22.12.2017 г. за 
изпълнението на 
държавния 
бюджет на 
Република 
България за 
2018 г. 

Промяната по 
бюджета е във 
връзка с:                                                                                                                                                                                                                            
1. Отчетените 
средства по 
държавен 
инвестиционен заем 
по договор за заем 
между КфВ, 
Франкфурт и 
Република България, 
представлявана от 
МИ и ПроКредит 
Банк България АД 
(Изпълнителна 
агенция на проекта) 
по проект за 
насърчаване на 
малките и средните 
предприятия в 
градски и 
земеделски райони 
са в размер на 76 
336 лв. за платената 
лихва и в размер на 
189 716 лв. за 
главницата по заема. 
2. С ПМС № 142 от 
13 юли 2018 г. за 
одобряване на 
промени по бюджета 

на Министерството 
на икономиката за 
2018 г. се предвижда 
увеличение на 
капитала на 
„Държавната 
консолидационна 
компания” ЕАД, гр. 
София. За целта е 
извършената 
промяна по бюджета 

  Показател 
„Неданъчни 
приходи” + 76 
336 лв. 

не оказва 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
предприемачество
то и иновациите” 

Показател 
„Лихви” +76 
336 лв. 

Бюджетна 
програма 
„Администрация” 

Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт”  
+ 50 000 лв.              
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Република 
България за 
2018 г., 
Уведомлени
е до МФ 
писмо на 
МИ № 04-
17-
210/20.07.2
018 г.  

на Министерството 
на икономиката с 
500 000 000 лв. по 
показатели 
„Придобиване на 
дялове, акции и 
съучастия (нето)” и 
„Трансфери между 
бюджета на 
бюджетна 
организация и ЦБ 
(нето)” . 
3. С РМС № 349 от 
25 май 2018 г. 
(поверително) се 
предоставят 
средства по бюджета 
на Министерство на 
икономиката в 
размер на 50 000 
лв., които ще се 
използват за 
придобиване на 
дълготрайни активи. 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджета 
на бюджетна 
организация и 
ЦБ (нето)” + 
500 239 716 лв.                                                                                                                 
Показател 
„Придобиване 
на дялове, 
акции и 
съучастия 
(нето)”             
(-) 500 000 000                                                                                                                                                                 
Показател 
„Заеми от 
чужбина - нето 
(+/-)”, 
Подпоказател 
„Погашения по 
заеми (-)”        
(-) 189 716 лв.                                                                                                            
Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 

бъдат поети 
през 2018 г. + 
50 000 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г. + 50 
000 лв. 

11 Писмо на 
МФ № 04-
17-
184/23.07.2
018 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 3 от 
Закона за 
публичните 
финанси 

Необходимост от 
извършване на 
компенсирана 
промяна между 
утвърдените разходи 
по бюджетни 
програми засягащи  
ЦУ на МИ и Патентно 
ведомство на 
Република България. 

Бюджетна 
програма 
„Закрила на 
обектите на 
индустриална 
собственост” 

Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Средства за 
изпълнение на 
програми за 
техническа 
ликвидация и 
консервация на 
обекти от 
миннодобивния 
отрасъл и за 
саниране на 
околната среда 

не оказва 



 14 

Бюджетна 
програма 
„Преструктуриран
е и ефективно 
управление на 
държавната 
собственост” 

Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Средства за 
изпълнение на 
програми за 
техническа 
ликвидация и 
консервация на 
обекти от 
миннодобивния 
отрасъл и за 
саниране на 
околната среда 
(-) 400 000 лв. 

12 Писмо на 
МФ № 04-
13-
197/07.07.2
018 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 4 от 
Закона за 
публичните 
финанси и чл. 
78, ал. 5 и ал. 6 
от Закона за 
държавния 
бюджет на 
Република 
България за 
2018 г., във 
връзка с Раздел 
IX „Извършване 
на промени по 
Закона за 
публичните 
финанси” от 
Указания ДР № 
1/11.01.2018 г. 
на Министерство 
на финансите 
относно 
изпълнението на 
държавния 
бюджет и на 
сметките за 
средства от 
Европейския 
съюз за 2018 
година, както и 
предвид 
получените 
трансфери за 
второто 
тримесечие от 
Министерството 
на труда и 
социалната 
политика по 
програмите и 
мерките за 

заетост от 
Националния 
план за 
действие по 
заетостта за 
2018 г. 

Получените 
трансфери за 
второто тримесечие 
от Министерството 
на труда и 
социалната политика 
по програмите и 
мерките за заетост 
от Националния план 
за действие по 
заетостта за 2018 г. 

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

Показател 
„Персонал”      
+ 6 404 лв.  

не оказва 

Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите” 

Показател 
„Персонал” + 11 
302 лв.  

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
(нето)” - 
трансфери от 
МТСП по 
програми за 
осигуряване на 
заетост (+/-) + 
17 706 лв. 
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13 Доклад на 
МИ № 74-
00- 
47/13.08.20
18 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 
финанси  

Необходимост от 
вътрешнокомпенсира
ни промени по 
бюджетите на ЦУ на 
МИ и Център на 
промишлеността на 
Република България 
в Москва. 

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

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи” + 132 
322 лв. 

не оказва 

Бюджетна 
програма 
„Реализация на 
експортния 
потенциал и 
участие в 
търговската 
политика на 

Европейския 
съюз”  

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи” (-) 132 
322 лв. 

14 Писмо на 
МФ № 04-
17-
243/27.08.2
018 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 3 и 
ал. 6 от Закона 
за публичните 
финанси 

Промяната е във 
връзка с:                                                                                                   
- необходимост от 
извършване на 
компенсирана 
промяна между 
утвърдените разходи 
по бюджетни 
програми засягащи 
Българска агенция 
за инвестиции и 
Агенция за 
приватизация и 
следприватизационе
н контрол;                                                                                                                                                                                                            
- промяна на § 62 за 
осигурияване на 
финансов ресурс на 
КЗП за национално 
съфинансиране, във 
връзка с 
организирането и 
провеждането на 
конференция 
„Consumer law and 
policy today. Can we 
do better?” по 
подписано 
споразумение за 
отпускане на 
безвъзмездна 
финансова помощ № 
JUST/2017/CONS/AG/
PRES/BG между 

Комисия за защита 
на потребителите и 
Европейската 
комисия. 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”            
+ 7 772 лв. 

не оказва 

Бюджетна 
програма 
„Преструктуриран
е и ефективно 
управление на 
държавната 
собственост” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”            
(-) 50 266 лв. 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
и сметки за 
средствата от 
Европейския 
съюз (нето)”, 
„Предоставени 

трансфери (-)”   
(-) 42 494 лв.                                                     
Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.      
(-) 42 494 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.            
(-) 42 494 лв. 
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15 Доклад на 
МИ № 33-
00- 
142/23.08.2
018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 
финанси 

Необходимост от 
вътрешно 
компенсирани 
промени по бюджета 
на Български 
институт по 
метрология в 
рамките на 
показател 
„Персонал” 

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

Показател 
„Персонал”      
+ 60 000 лв.  

не оказва 

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

Показател 
„Персонал”       
(-) 60 000 лв.  

16 Писмо на 
МФ № 03-
00-
623/30.08.2
018 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 4 от 
Закона за 
публичните 
финанси, чл. 9, 
ал. 1 от ПМС № 
332/22.12.2017 
г. за 
изпълнението на 
държавния 
бюджет на 
Република 
България за 
2018 г., в 
съответствие с 
изискванията на 
т. 5.4. от Раздел 
IX „Извършване 
на промени по 
Закона за 
публичните 
финанси” от 
Указания ДР № 
1/11.01.2018 г. 
на Министерство 
на финансите 
относно 
изпълнението на 
държавния 
бюджет и на 
сметките за 
средства от 
Европейския 
съюз за 2018 
година и във 
връзка с 
Решение № 523 
на Министерския 
съвет от 26 юли 
2018 г. за 
безвъзмездно 
предоставяне за 
управление на 

част от имот – 
публична 
държавна 
собственост, на 
Държавна 
агенция 
„Архиви” и 
отнемането му 
поради 
отпаднала 
нужда от 
Държавна 
агенция за 
метрологичен и 
технически 
надзор. 

Безвъзмездно 
предоставя за 
управление от 
Държавна агенция за 
метрологичен и 
технически надзор 
на част от имот – 
публична държавна 
собственост, на 
Държавната  агенция  
„Архиви”. 

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

Показател 
„Платени 
данъци, такси и 
административн
и санкции”           
(-) 7 222 лв. 

не оказва 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
(нето)”, 
предоставени 
трансфери (-)    
(-) 7 222 лв. 
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17 Писмо на 
МФ № 04-
17-
262/28.09.2
018 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 3 от 
Закона за 
публичните 
финанси 

Необходимост от 
извършване на 
компенсирана 
промяна между 
утвърдените разходи 
по бюджетни 
програми засягащи 
ЦУ на МИ и Комисия 
за защита на 
потребителит. 

Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”            
+ 250 000 лв. 

не оказва 

Бюджетна 
програма 
„Преструктуриран
е и ефективно 
управление на 
държавната 
собственост” 

Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Средства за 
изпълнение на 
програми за 
техническа 
ликвидация и 
консервация на 
обекти от 
миннодобивния 
отрасъл и за 
саниране на 
околната среда 
(-) 250 000 лв. 

18 Доклад на 
МИ № 74-
00- 
75/26.09.20
18 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 
финанси 

Необходимост от 
вътрешно 
компенсирани 
промени по бюджета 
на Център на 

промишлеността на 
Република България 
в Москва в рамките 
на показател 
„Персонал” 

Бюджетна 
програма 
„Реализация на 
експортния 
потенциал и 

участие в 
търговската 
политика на 
Европейския 
съюз”  

Показател 
„Персонал” + 13 
600 лв.  

не оказва 

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

Показател 
„Персонал”          
(-) 13 600 лв.  

19 Доклад на 
МИ № 92-
00- 
944/04.10.2
018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 
финанси 

Необходимост от 
вътрешнокомпенсира
ни промени по 
бюджетите на 
Държавна комисия 
по стоковите борси и 
тържищата и 
Патентно ведомство 
на Република 
България 

Бюджетна 
програма 
„Облекчаване на 
регулации, 
опростяване на 
процедури по 
предоставяне на 
административни 
услуги” 

Показател 
„Персонал”      
+ 13 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                        
Показател 
„Персонал”       
(-) 13 000 лв.  

не оказва 

Бюджетна 
програма 
„Закрила на 
обектите на 
индустриална 
собственост” 

Показател 
„Персонал” + 83 
000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                        
Показател 
„Персонал”          
(-) 83 000 лв.  

20 Писмо на 
МФ № 04-
17-
271/17.10.2
018 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 1 и 
ал. 10 от Закона 
за публичните 
финанси 

По повод:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- получени средства 
в лева през 
настоящата година 
от помощи и дарения 
във връзка с 
международни 
договори за 
сътрудничество, а 

  Показател 
„Помощи и 
дарения от 
чужбина”           
+ 42 144 лв.                                                                                                                                                                                                            
Показател 
„Неданъчни 
приходи”            
+ 1 906 лв. 

не оказва 
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именно съгласно 
Двустранния план за  
сътрудничество 
между Патентно 
ведомство на 
Република България 
и Европейското 
патентно ведомство;                                                                                                            
- получено 
застрахователно 
обезщетение от 
Българска агенция 
за инвестиции през 
настоящата година 
по щети на служебен 
автомобил.    

Бюджетна 
програма 
„Закрила на 
обектите на 
индустриална 
собственост” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”             
+ 42 144 лв. 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”               
+ 1 906 лв. 

  Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.        
+ 44 050 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.             
+ 44 050 лв. 

21 Писмо на 
МФ № 04-
17-
263/18.10.2
018 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 3 от 
Закона за 
публичните 
финанси 

Възстановяване на 
суми по приключила 
нередност 
BG/11/004/PH с 
бенефициент 
„Възход 
Манифакчъринг” 
ЕООД, гр. Девин по 
програма ФАР, по 
повод влязло в сила 
съдебно Решение № 
599/29.12.2016 г. по 
т. д. № 217/12 г. по 
описа на Окръжен 
съд Смолян 

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

Показател 
„Капиталови 
трансфери” 
+152 276 лв. 

не оказва 

Бюджетна 
програма 
„Преструктуриран
е и ефективно 
управление на 
държавната 
собственост” 

Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Средства за 
изпълнение на 
програми за 
техническа 
ликвидация и 
консервация на 
обекти от 
миннодобивния 
отрасъл и за 
саниране на 
околната среда 
(-) 152 276 лв. 

22 Писмо на 

МФ № 04-
17-
279/17.10.2
018 г. 

На основание 

чл. 110, ал. 3 от 
Закона за 
публичните 
финанси 

Необходимост от 

извършване на 
компенсирана 
промяна между 
утвърдените разходи 
по бюджетни 
програми засягащи 
Агенция за 
приватизация и 

Бюджетна 

програма 
„Облекчаване на 
регулации, 
опростяване на 
процедури по 
предоставяне на 
административни 
услуги” 

Показател 

„Издръжка и 
други текущи 
разходи”               
+ 70 000 лв. 

не оказва 



 19 

следприватизационе
н контрол, Държавна 
комисия по 
стоковите борси и 
тържищата, 
Български институт 
по метрология и 
Българска агенция 
за инвестиции. 

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

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”             
+ 40 000 лв. 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”            
+ 20 945 лв. 

Бюджетна 
програма 
„Преструктуриран
е и ефективно 
управление на 
държавната 
собственост” 

Показател 
„Платени 
данъци, такси и 
административн
и санкции”         
(-) 130 945 лв. 

  Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.           
+ 130 945 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.            
+ 130 945 лв. 

23 Доклад на 
МИ № 93-
00- 
2626/26.10.
2018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 
финанси 

Необходимост от 
вътрешно 
компенсирани 
промени по бюджета 
на Комисия за 
защита на 
потребителит в 
рамките на 
показател 
„Персонал” 

Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите” 

Показател 
„Персонал”        
+ 35 000 лв.  

не оказва 

Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите” 

Показател 
„Персонал”             
(-) 35 000 лв.  

24 Доклад Наш 
№ 33-00- 
167/30.10.2
018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 
финанси 

Необходимост от 
вътрешнокомпенсира
ни промени по 
бюджетате на 
Патентно ведомство 
на Република 
България. 

Бюджетна 
програма 
„Закрила на 
обектите на 
индустриална 
собственост” 

Показател 
„Персонал”         
+ 4 300 лв.  

не оказва 

Бюджетна 
програма 
„Закрила на 
обектите на 
индустриална 
собственост” 

Показател 
„Персонал”       
(-) 4 300 лв.  
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25 Уведомлени
е до МФ 
писмо на 
МИ № 92-
00-
949/30.10.2
018 г. - на 
основание 
Долади на 
МИ № 92-
00-
944/04.10.2
018 г., № 
92-00-
944/12.10.2
018 г., № 
12-00-
1056/12.10.
2018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 
финанси и т. 13 
от Раздел IX 
„Извършване на 
промени по 
Закона за 
публичните 
финанси” от 
Указания ДР № 
1/11.01.2018 г. 
на Министерство 
на финансите 
относно 
изпълнението на 
държавния 
бюджет и на 
сметките за 
средства от 
Европейския 
съюз за 2018 
година и 
утвърдени от 
главния 
секретар 

доклади за 
вътрешни 
компенсирани 
промени по 
бюджета на МИ 

Необходимост от 
вътрешнокомпенсира
ни промени по 
бюджетите на 
Патентно ведомство 
на Република 
България, Държавна 
агенция за 
метрологичен и 
технически надзор и 
Български институт 
по метрология 

Бюджетна 
програма 
„Закрила на 
обектите на 
индустриална 
собственост” 

Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт” 
+ 135 600 лв. 

не оказва 

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

Показател 
„Платени 
данъци, такси и 
административн
и санкции” 
+104 000                                                                                                                                                                                        
Показател 
„Придобиване 

на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт” 
+ 5 672 лв. 

Бюджетна 
програма 
„Закрила на 
обектите на 
индустриална 
собственост” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                 
(-) 135 600 лв. 

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

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”           
(-) 109 672 лв. 

  Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 

които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.      
(-) 104 000 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.                
(-) 104 000 лв. 

26 Писмо на 
МФ № 04-
13-
265/31.10.2
018 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 4 от 
Закона за 
публичните 
финанси и чл. 
78, ал. 5 и ал. 6 
от Закона за 
държавния 
бюджет на 
Република 
България за 
2018 г., във 
връзка с Раздел 
IX „Извършване 
на промени по 
Закона за 

Получените 
трансфери за 
третото  тримесечие 
от Министерството 
на труда и 
социалната политика 
по програмите и 
мерките за заетост 
от Националния план 
за действие по 
заетостта за 2018 г. 

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

Показател 
„Персонал”               
+ 5 623 лв.  

не оказва 

Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите” 

Показател 
„Персонал”       
+ 10 665 лв.  
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публичните 
финанси” от 
Указания ДР № 
1/11.01.2018 г. 
на Министерство 
на финансите 
относно 
изпълнението на 
държавния 
бюджет и на 
сметките за 
средства от 
Европейския 
съюз за 2018 
година, както и 
предвид 
получените 
трансфери за 
третото 
тримесечие от 
Министерството 
на труда и 
социалната 
политика по 
програмите и 
мерките за 
заетост от 

Националния 
план за 
действие по 
заетостта за 
2018 г. 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
(нето)” - 
трансфери от 
МТСП по 
програми за 
осигуряване на 
заетост (+/-)      
+ 16 288 лв. 

27 Писмо на 
МФ № 04-
17-
299/05.11.2
018 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 6 от 
Закона за 
публичните 
финанси  

Прекратяване на 
проект № 
BG16RFOP002-2.003-
0003-C01 „Създаване 
на условия за 
устойчиво развитие 
и успешно 
интегриране на 
българските 
предприятия на 
европейските и 
международните 
пазари чрез 
подкрепа дейността 
на ИАНМСП” по 
оперативна програма 
„Иновации и 
конкурентоспособнос
т” 2014-2020 г. 

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

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                
(-) 96 083 лв. 

не оказва 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
и сметки за 
средствата от 
Европейския 
съюз (нето)”, 
„Предоставени 
трансфери (-)”  
(-) 96 083 лв.                                                     
Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.       
(-) 96 083 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.                  
(-) 96 083 лв. 
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28 Писмо на 
МФ № 04-
17-
311/05.11.2
018 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 4 от 
Закона за 
публичните 
финанси, чл. 9, 
ал. 1 от ПМС № 
332/22.12.2017 
г. за 
изпълнението на 
държавния 
бюджет на 
Република 
България за 
2018 г., в 
съответствие с 
изискванията на 
т. 5.4. от Раздел 
IX от Указания 
за изпълнението 
на държавния 
бюджет и на 
сметките за 
средства от 
Европейския 
съюз за 2018 г. 
(ДР № 
1/11.01.2018 г.) 

и във връзка с 
РМС № 768 от 
12 декември 
2017 г. 

Изпълнение на 
договор с община 
Девня за 
финансиране 
изграждането на 
елементи на 
общинска 
инфраструктура – 
рехабилитация, 
реконструкция и 
изграждане на 
общински път IV 
клас, Разделна – 
Девня, с дължина 3,5 
км от с. Разделна до 
Пристанище Варна-
запад и на договор 
между 
Правителството на 
Република България 
и „Олива” АД – 
Кнежа, за 
изпълнение на 
Инвестиционен 
проект 
„Преработвателно 
предприятие за 

растителни масла и 
зърнобаза” – с. 
Разделна, община 
Белослав, област 
Варна 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Субсидии по 
финансови 
мерки по 
Закона за 
насърчаване на 
инвестициите              
(-) 919 262 лв. 

не оказва 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
(нето)”, 

предоставени 
трансфери (-)           
(-) 919 262 лв.                                                                                                                                  
Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.       
(-) 919 262 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.                   
(-) 919 262 лв. 

29 Уведомлени
е до МФ 
писмо на 
МИ № 04-
19-
368/06.11.2
018 г. - на 
основание 
Доклад на 
МИ № 93-
00-
2751/06.11.
2018 г. 

На основание 
чл. 109, ал. 3 и 
чл. 112, ал. 1 от 
Закона за 
публичните 
финанси и в 
изпълнение на 
чл. 12 и чл. 33 
от ПМС № 15 от 
1 февруари 2018 
г. за одобряване 
на допълнителни 
разходи/трансфе
ри за 2018 г. за 
обезпечаване на 
Българското 
председателство 
на Съвета на 
Европейския 
съюз през 2018 

Промяна по бюджета 
на Министерството 
на икономиката 
отразява фактически 
извършените 
разходи на ЦУ на МИ 
и Патентно 
ведомство на 
Република България 
за обезпечаване на 
Българското 
председателство на 
Съвета на 
Европейския съюз 
през 2018 г. 

Бюджетна 
програма 
„Закрила на 
обектите на 
индустриална 
собственост” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                    
+ 61 674 лв. 

не оказва 

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

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”               
+ 617 534 лв. 
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г.   Показател 
„Трансфери 
между бюджета 
на бюджетна 
организация и 
ЦБ (нето)”            
+ 679 208 716 
лв.                                                                                                                
Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.              
+ 679 208 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.                  
+ 679 208 лв. 

30 Уведомлени
е до МФ  
писмо на 
МИ № 04-
19-
380/09.11.2
018 г. - на 
основание 
Доклад на 
МИ № 93-
00-
2749/06.11.
2018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 3 от 
Закона за 
публичните 
финанси и във 
връзка с 
Решение № 734 
от 15 октомври 
2018 г. на 
Министерския 
съвет за 
одобряване на 
проект на 
договор между 
правителството 
на Република 

Извършената 
промяна по бюджета 
на Министерството 
на икономиката ще 
позволи 
трансфериране на 
договорената с 
догвор № 
79/25.10.2018 г. 
сума към община 
Кукленза за 
финансиране на 
изграждането на 
елементи на 
общинска 
инфраструктура.  

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Субсидии по 
финансови 
мерки по 
Закона за 
насърчаване на 
инвестициите           
(-) 802 542 лв. 

не оказва 
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България и 
община Куклен 
за финансиране 
изграждането на 
елементи на 
общинска 
инфраструктура 
– Обект 
„Инфраструктур
но осигуряване 
на промишлено-
търговска зона 
Куклен, 
местността 
„Капсида”, 
община Куклен, 
област 
Пловдив”, 
включващ 
подобект „Улица 
4 – от км 0+000 
до км  0+61 (от 
ос.т. 10 до ос. т. 
28)” и подобект 
„Улица 2 – от км 
0+803.63 до км 
1+034.14 (от 

ос.т. 12 до ос. т. 
14)”, Обект 
„Улична 
канализация по 
общински 
пътища в 
местността 
„Капсида”, 
община Куклен 
– етап 3”, 
включващ част 
канализация по 
път 4 – от РШ 7 
до РШ 10 с 
дължина 253 м, 
Ф 800, 
канализация по 
път 4 – от от РШ 
10 до РШ 13 с 
дължина 212 м, 
Ф 630, и 
канализация по 
път 2 – от от РШ 
1 до РШ 3 с 
дължина 219 м, 
Ф 800, и проект 
на договор 
между 
правителството 
на Република 
България и 
„Одело фарба 
България” ЕООД 
за изпълнение 
на 
Инвестиционен 
проект 
„Автомобилно 
външно 
осветление и 
пластмасови 
компоненти за 
осветителни 
продукти” 

Изграждането на 
елементите на 
общинската 
инфраструктура е 
финансова мярка по 
ЗНИ за изпълнение 
на инвестиционен 
проект от фирма 
„Одело фарба 
България” ЕООД. 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
(нето)”, 
предоставени 
трансфери (-)          
(-) 802 542 лв.                                                                                                                                  
Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.           
(-) 802 542 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.                
(-) 802 542 лв. 
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31 Доклад на 
МИ № 92-
00- 
1077/05.11.
2018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 
финанси 

Необходимост от 
вътрешно 
компенсирани 
промени по бюджета 
на Патентно 
ведомство на 
Република България 

Бюджетна 
програма 
„Закрила на 
обектите на 
индустриална 
собственост” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”          
+ 126 043 лв. 

не оказва 

Бюджетна 
програма 
„Закрила на 
обектите на 
индустриална 
собственост” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”      - 
126 043 лв. 

32 Писмо на 
МФ № 04-
17-
310/12.11.2
018 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 6 от 
Закона за 
публичните 
финанси  

Възстановени 
средства по сметката 
на Патентно 
ведомство на 
Република България 
от институцията на  
Службата на 
Европейския съюз за 
интелектуална 
собственост (СЕСИС) 

Бюджетна 
програма 
„Закрила на 
обектите на 
индустриална 
собственост” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”      + 9 
500 лв. 

не оказва 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
и сметки за 

средствата от 
Европейския 
съюз (нето)”, 
„Предоставени 
трансфери (-)” 
+ 9 500 лв.                                                     
Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.         
+ 9 500 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.             
+ 9 500 лв. 

33 Доклад на 
МИ № 12-
00- 
1207/19.11.
2018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 
финанси 

Необходимост от 
вътрешно 
компенсирани 
промени по бюджета 
на Изпълнителна 
агенция за 
насърчаване на 
малките и средните 
предприятия в 
рамките на 
показател 
„Персонал” 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
предприемачество
то и иновациите” 

Показател 
„Персонал”             
+ 34 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                    
Показател 
„Персонал”                
(-) 34 000 лв.  

не оказва 

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

Показател 
„Персонал”       
+ 8 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                    
Показател 
„Персонал”               
(-) 8 000 лв.  
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34 Уведомлени
е до МФ  
писмо на 
МИ № 04-
19-
419/03.12.2
018 г. - на 
основание 
Доклад на 
МИ № 93-
00-
3010/29.11.
2018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 3 от 
Закона за 
публичните 
финанси и във 
връзка с 
Решение № 789 
от 05 ноември 
2018 г. на 
Министерския 
съвет за 
одобряване на 
проект на 
договор между 
правителството 
на Република 
България и 
община 
„Марица” за 
финансиране 
изграждането на 
елементи на 
техническа 
инфраструктура, 
публична 
общинска 
собственост, и 

проект на 
договор между 
правителството 
на Република 
България и 
„Интерлинк 
Груп” АД за 
изпълнение на 
Инвестиционен 
проект 
„Технолинк 
Парк” 

Извършената 
промяна по бюджета 
на Министерството 
на икономиката дава 
възможност за 
изпълнение на 
договор № 
87/20.11.2018 г. с 
община „Марица” за 
финансиране 
изграждането на 
елементи на 
техническа 
инфраструктура, 
публична общинска 
собственост 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Субсидии по 
финансови 
мерки по 
Закона за 
насърчаване на 
инвестициите       
(-) 369 488 лв. 

не оказва 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
(нето)”, 
предоставени 
трансфери (-)    
(-) 369 488 лв.                                                                                                                                  
Максимален 

размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.            
(-) 369 488 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.                 
(-) 369 488 лв. 

35 Уведомлени
е до МФ  
писмо на 
МИ № 12-
00-
1314/06.12.
2018 г. - на 
основание 
Доклад на 
МИ № 93-
00-
3062/04.12.
2018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 
финансии т. 13 
от Раздел IX 
„Извършване на 
промени по 
Закона за 
публичните 
финанси” от 
Указания ДР № 
1/11.01.2018 г. 
на Министерство 
на финансите 
относно 
изпълнението на 
държавния 
бюджет и на 

Необходимост от 
вътрешнокомпенсира
ни промени по 
бюджетите на ЦУ на 
МИ, Българска 
агенция за 
инвестиции, Център 
на промишлеността 
на Република 
България в Москва и 
Изпълнителна 
агенция за 
насърчаване на 
малките и средните 
предприятия 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
предприемачество
то и иновациите” 

Показател 
„Платени 
данъци, такси и 
административн
и санкции”           
+ 200 лв.                                                                                                                                                                                          
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                 
(-) 200 лв. 

не оказва 

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

Показател 
„Лихви”                 
+ 56 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Показател 
„Капиталови 
трансфери”                     
(-) 56 000 лв. 
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сметките за 
средства от 
Европейския 
съюз за 2018 
година и 
утвърдени от 
главния 
секретар 
доклади за 
вътрешни 
компенсирани 
промени по 
бюджета на МИ 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”               
+ 142 000 лв.                                                                                                                                                                                                       
Показател 
„Платени 
данъци, такси и 
административн
и санкции”             
+ 6 800 лв.                                                                                                                                                                                      
Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт” 
+ 87 000 лв.                                                                                                                                                            
Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Субсидии по 
финансови 
мерки по 
Закона за 

насърчаване на 
инвестициите с 
(-) 235 800 лв. 

Бюджетна 
програма 
„Преструктуриран
е и ефективно 
управление на 
държавната 
собственост” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”              
+ 1 100 лв.                                                                                                                                                                                                            
Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Средства за 
изпълнение на 
програми за 
техническа 
ликвидация и 
консервация на 
обекти от 
миннодобивния 
отрасъл и за 
саниране на 
околната среда 
(-) 1 100 лв. 
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Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи” + 7 
000 лв.                                                                                                                                                                                                        
Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
юридически 
лица с 
нестопанска 
цел” - 
Подпомагане 
чрез 
субсидиране на 
представително 
сдружение на 
потребителите 
на основание 
чл. 172, чл. 
196, т. 3 от 
Закона за 
защита на 
потребителите 
(§ 45-00 )                  
(-) 7 000 лв. 

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

Показател 
„Платени 
данъци, такси и 
административн
и санкции” + 6 
000 лв.                                                                                                                                                                                
Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт” 
+ 358 000 лв.                                                                                                                                                             
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                  
(-) 364 000 лв. 

Бюджетна 
програма 
„Администрация” 

Показател 
„Платени 
данъци, такси и 
административн
и санкции”              
+ 20 000 лв.                                                                                                                                                                                 
Показател 
„Лихви”               
+ 1 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт” 
+ 16 000 лв.                                                                                                                                                           
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                
(-) 37 000 лв. 

  Максимален 
размер на 
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ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.            
(-) 33 000 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.                    
(-) 33 000 лв. 

36 Писмо на 
МФ № 04-
17-
370/11.12.2

018 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 3, 
ал. 6 и ал. 10 от 
Закона за 

публичните 
финанси 

Промяната по 
бюджета е във 
връзка с:                                                                                                                                                                                                                                                                     
-  необходимост от 

вътрешно 
компенсирани 
промени по бюджета 
на МИ;                                                                                                                                                                                            
- заплащане на 
наложени финансови 
корекции на ЦУ на 
МИ в размер на 32 
000 лв. от 
Управляващия орган 
на Оперативна 
програма „Иновации 
и 
конкурентоспособнос
т” 2014-2020;                                                                                                                                                                                                                                                                             
- осигурява 
финансов ресурс за 
заплащане на 
разходи в размер на 
82 685 лв. по 
одобрен проект № 
BG05SFOP001-2.006-
0042 „Държавна 
комисия по 
стоковите борси и 
тържищата-
компетентна и 
ефективна държавна 
администрация”, 
като бенефициент по 
оперативна програма 
„Добро управление” 

Бюджетна 
програма 
„Облекчаване на 
регулации, 

опростяване на 
процедури по 
предоставяне на 
административни 
услуги” 

Показател 
„Персонал” + 56 
000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Показател 

„Издръжка и 
други текущи 
разходи”               
+ 190 000 лв.                                                                                                                                                                                                                
Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт” 
+ 25 584 лв. 

не оказва 

Бюджетна 
програма 
„Закрила на 
обектите на 
индустриална 
собственост” 

Показател 
„Платени 
данъци, такси и 
административн
и санкции”            
+ 51 000 лв. 

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

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                     
+ 844 000 лв. 

Бюджетна 
програма 

„Подобряване на 
възможностите за 
участие в единния 
европейски 
пазар” 

Показател 
„Персонал”      

+ 93 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                         
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                    
+ 74 000 лв. 

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

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                  
+ 77 000 лв.                                                                                                                                                                                                           
Показател 
„Платени 
данъци, такси и 
административн
и санкции”             
+ 2 600 лв.                                                                                                                                                                         
Показател 
„Лихви”           
+ 3 400 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Показател 
„Персонал”           
(-) 41 300 лв. 

Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите” 

Показател 
„Персонал”         
+ 6 300 лв.                                                                                                                                                                                                                                                             
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                 
+ 270 000 лв.                                                                                                                                                                                                       
Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт” 
+ 600 000 лв. 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
предприемачество
то и иновациите” 

Показател 
„Персонал”       
(-) 46 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                    
(-) 329 000 лв. 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Персонал”                 
- 33 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                               
Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Субсидии по 
финансови 
мерки по 
Закона за 
насърчаване на 
инвестициите          
(-) 1 369 400 
лв. 

Бюджетна 
програма 
„Преструктуриран
е и ефективно 
управление на 
държавната 
собственост” 

Показател 
„Персонал”            
- 35 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                 
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”            
(-) 103 869 лв.                                                                                                                                                                                                   
Показател 
„Платени 
данъци, такси и 
административн
и санкции”                
(-) 100 000 лв.                                                                                                                                                                       
Показател 

„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Средства за 
изпълнение на 
програми за 
техническа 
ликвидация и 
консервация на 
обекти от 
миннодобивния 
отрасъл и за 
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саниране на 
околната среда 
(-) 350 000 лв. 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
и сметки за 
средствата от 
Европейския 
съюз (нето)”, 
„Предоставени 
трансфери (-)”  
(-) 114 685 лв.                                                     
Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.      
(-) 68 285 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.             
(-) 68 285 лв. 

37 Уведомлени
е до МФ 
писмо на 
МИ № 04-
19-
448/18.12.2
018 г. 

На основание 
чл. 109, ал. 5 от 
Закона за 
публичните 
финанси и във 
връзка с ПМС № 
290 от 12 
декември 2018 
г. за одобряване 
на 
вътрешнокомпен

сирани промени 
на утвърдените 
разходи по 
области на 
политики/бюдже
тни програми по 
бюджета на 
Министерството 
на икономиката 
за 2018 г. 

Необходимост от 
вътрешнокомпенсира
ни промени на 
утвърдените разходи 
по области на 
политики/бюджетни 
програми по 
бюджета на 
Министерството на 
икономиката за 2018 
г. 

„Реализация на 
експортния 
потенциал и 
участие в 
търговската 
политика на 
Европейския 
съюз” 

Показател 
„Персонал”           
+ 132 200 лв.                                                                                                                                                                                                                                                      
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”           
+ 364 000 

не оказва 

Бюджетна 
програма 
„Администрация” 

Показател 
„Персонал”        
+ 97 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                         
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”               
(-) 250 000 лв. 

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

Показател 
„Персонал”       
(-) 149 900 лв. 

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

Показател 
„Персонал”             
(-) 79 300 лв. 
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Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Субсидии по 
финансови 
мерки по 
Закона за 
насърчаване на 
инвестициите    
(-) 114 000 лв. 

38 Уведомлени
е до МФ 
писмо на 
МИ № 04-
19-
472/31.12.2
018 г. 

На основание 
чл. 109, ал. 5 от 
Закона за 
публичните 
финанси и във 
връзка с ПМС № 
324 от 20 
декември 2018 
г. за одобряване 
на 
вътрешнокомпен
сирани промени 
на утвърдените 
разходи по 
области на 
политики/бюдже
тни програми по 
бюджета на 
Министерството 

на икономиката 
за 2018 г. 

Необходимост от 
вътрешнокомпенсира
ни промени на 
утвърдените разходи 
по области на 
политики/бюджетни 
програми по 
бюджета на 
Министерството на 
икономиката за 2018 
г. 

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

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”           
+ 616 000 лв.                                                                                                                                                                                                        
Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт” 
+ 53 000 лв. 

не оказва 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Субсидии по 
финансови 
мерки по 
Закона за 
насърчаване на 
инвестициите - 

669 000 лв. 

39  Доклад 
Наш № 12-
00- 
1304/10.12.

2018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 2 от 
Закона за 
публичните 

финанси 

Необходимост от 
вътрешнокомпенсира
ни промени по 
бюджетите на ЦУ на 

МИ и Българска 
агенция за 
инвестиции, във 
връзка с изпълнение 
на подписания 
договор между 
Министъра на 
икономиката и 
„Тракия Глас 
България” ЕАД и 
анекси към него 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 

повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 

нефинансови 
предприятия” – 
Субсидии по 
финансови 
мерки по 
Закона за 
насърчаване на 
инвестициите   
+ 94 183 

не оказва 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Субсидии по 
финансови 
мерки по 
Закона за 
насърчаване на 
инвестициите    
(-) 94 183 
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40 Уведомлени
е до МФ 
писмо на 
МИ № 04-
19-
430/10.12.2
018 г. 

На основание 
чл. 109, ал. 3 от 
Закона за 
публичните 
финанси и във 
връзка с чл. 1, 
ал. 2, т. 2, чл. 3 
и чл. 13 от ПМС 
№ 236 от 1 
ноември 2018 
година за 
одобряване на 
допълнителни 
разходи на 
всички 
заинтересовани 
ведомства за 
2018 г. във 
връзка с 
Междуведомстве
ния 
координационен 
механизъм за 
присъединяване 
на Република 
България към 
Организацията 

за икономическо 
сътрудничество 
и развитие 
(ОИСР), 
създаден с 
Решение № 789 
на Министерския 
съвет от 2017 г.  

Извършената 
промяна по бюджета 
на Министерството 
на икономиката 
отразява фактически 
извършените 
разходи на ЦУ на МИ 
за дейности по 
присъединяване на 
Република България 
към Организацията 
за икономическо 
сътрудничество и 
развитие (ОИСР) 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”              
+ 1 855 лв. 

не оказва 

Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”              
+ 1 426 лв. 

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

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”              
+ 37 070 лв. 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджета 
на бюджетна 
организация и 
ЦБ (нето)”             
+ 40 351 лв.                                                                                                                
Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.               
+ 40 351 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.                   
+ 40 351 лв. 

41 Уведомлени
е до МФ 
писмо на 
МИ № 04-
19-
447/18.12.2
018 г. 

На основание 
чл. 109, ал. 3 от 
Закона за 
публичните 
финанси и във 
връзка с чл. 1, 
ал. 1, т. 2, чл. 3 
от ПМС № 293 от 
13 декември 
2018 г. за 
одобряване на 
допълнителни 
разходи за 2018 
г. 

Извършената 
промяна по бюджета 
на Министерството 
на икономиката дава 
възможност за 
заплащане на 
дължими плащания 
към бенефициенти 
по влезли в сила 
съдебни решения за 
отменени финансови 
корекции 

Бюджетна 
програма 
„Администрация” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                    
+ 149 940 лв.                                                                                                                                                                                                 
Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия”           
+ 129 864 лв.                                                                                                                              
Показател 
„Капиталови 
трансфери”              
+ 1 136 686 лв. 

не оказва 
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  Показател 
„Трансфери 
между бюджета 
на бюджетна 
организация и 
ЦБ (нето)”              
+ 1 416 490 лв.                                                                                                                
Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.           
+ 1 416 490 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.              
+ 1 416 490 лв. 

42 Уведомлени
е до МФ и 
МОН писмо 
на МИ № 
04-19-
446/17.12.2
018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 3 от 
Закона за 
публичните 
финанси, чл. 7 
от ПМС № 293 от 
13 декември 
2018 г. за 
одобряване на 
допълнителни 
разходи за 2018 
г.  и във връзка 
с заплащане на 
дължими 
плащания към 
Институт по 
физика на 
твърдото тяло 
„Академик Г. 
Наджаков” БАН - 
бенефициент по 
договор за 
безвъзмездна 
финансова 
помощ 
BG161PO003-
1.2.04-0027-
C0001 по влязла 
в сила съдебно 
решение за 
отменени 

финансови 
корекции 

Извършената 
промяна по бюджета 
на Министерството 
на икономиката дава 
възможност за 
заплащане на 
дължими плащания 
към Институт по 
физика на твърдото 
тяло „Академик Г. 
Наджаков” БАН - 
бенефициент по 
договор за 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-1.2.04-
0027-C0001 по 
влязла в сила 
съдебно решение за 
отменени финансови 
корекции 

Бюджетна 
програма 
„Администрация” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”             
(-) 149 940 лв. 

не оказва 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
(нето)”, 
предоставени 
трансфери (-)    
(-) 149 940 лв.                                                                                                                                  
Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.                
(-) 149 940 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.                 
(-) 149 940 лв. 

43 Писмо на 
МФ № 04-
13-
331/27.12.2
018 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 4 от 
Закона за 
публичните 
финанси и чл. 
78, ал. 5 и ал. 6 
от Закона за 
държавния 
бюджет на 
Република 

Получените 
трансфери за 
четвъртото  
тримесечие от 
Министерството на 
труда и социалната 
политика по 
програмите и 
мерките за заетост 
от Националния план 

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

Показател 
„Персонал”                
+ 6 428 лв.  

не оказва 
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България за 
2018 г., във 
връзка с Раздел 
IX „Извършване 
на промени по 
Закона за 
публичните 
финанси” от 
Указания ДР № 
1/11.01.2018 г. 
на Министерство 
на финансите 
относно 
изпълнението на 
държавния 
бюджет и на 
сметките за 
средства от 
Европейския 
съюз за 2018 
година, както и 
предвид 
получените 
трансфери за 
четвъртото 
тримесечие от 
Министерството 

на труда и 
социалната 
политика по 
програмите и 
мерките за 
заетост от 
Националния 
план за 
действие по 
заетостта за 
2018 г. 

за действие по 
заетостта за 2018 г. 

Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите” 

Показател 
„Персонал”                     
+ 6 959 лв.  

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
(нето)” - 
трансфери от 
МТСП по 
програми за 
осигуряване на 

заетост (+/-)               
+ 13 387 лв. 

44 Уведомлени
е до МФ 
писмо на 
МИ № 04-
19-
453/19.12.2
018 г. 

На основание на 
чл. 109, ал. 3 и 
ал. 5 от Закона 
за публичните 
финанси, чл. 75 
от Закона за 
държавния 
бюджет на 
Република 
България за 
2018 г., чл. 15, 
ал. 1, т. 8 и ал. 
2 от 
Постановление 
№ 332 на 
Министерски 
съвет от 
22.12.2017 г. за 
изпълнението на 
държавния 
бюджет на 
Република 
България за 
2018 г. 

Отчетени средства 
по държавни 
инвестиционни 
заеми от МИ 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
предприемачество
то и иновациите” 

Показател 
„Лихви”           
+ 74 450 лв.    

не оказва 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджета 
на бюджетна 
организация и 
ЦБ (нето)”           
+ 264 166 лв.                                                                                                                                                                 
Показател 
„Заеми от 
чужбина - нето 
(+/-)”,  
„Погашения по 
заеми (-)”               
(-) 189 716 лв. 
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45 Уведомлени
е до МФ 
писмо на 
МИ № 04-
19-
456/20.12.2
018 г. - на 
основание 
Доклад на 
МИ № 93-
00-
3240/20.12.
2018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 3 от 
Закона за 
публичните 
финанси и във 
връзка с 
Решение № 896 
от 07 декември 
2018 г. на 
Министерския 
съвет за 
одобряване на 
проект на 
договор между 
правителството 
на Република 
България и 
община Ямбол 
за финансиране 
изграждането на 
елементи на 
техническа 
инфраструктура 
- публична 
общинска 
собственост, и 
проект на 

Договор между 
правителството 
на Република 
България и 
„Баумит 
България” ЕООД 
за изпълнение 
на 
Инвестиционния 
проект „Нова 
производствена 
инсталация на 
„Баумит 
България” за 
производство на 
продукти за 
строителната 
промишленост” 
и Решение № 
902 от 11 
декември 2018 
г. на 
Министерския 
съвет за 
одобряване 
проект на 
договор между 
правителството 
на Република 
България и 
община Елин 
Пелин за 
финансиране 
изграждането на 
елементи на 
техническа 
инфраструктура 
- публична 
общинска 
собственост, и 
проект на 
Договор между 
правителството 
на Република 
България и 

Кооперация 
„Панда” за 

Извършената 
промяна по бюджета 
на Министерството 
на икономиката дава 
възможност за 
изпълнение на 
договори № 
97/14.12.2018 г. с 
община Ямбол и 
договорr № 
102/18.12.2018 г. с 
община Елин Пелин 
за финансиране 
изграждането на 
елементи на 
техническа 
инфраструктура, 
публична общинска 
собственост 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Субсидии по 
финансови 
мерки по 
Закона за 
насърчаване на 
инвестициите           
(-) 1 015 640 
лв. 

не оказва 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
(нето)”, 
предоставени 
трансфери (-)            
(-) 1 015 640 
лв.                                                                                                                                  
Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.              
(-) 1 015 640 
лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.                 
(-) 1 015 640 
лв. 
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изпълнение на 
инвестиционния 
проект 
„Логистичен 
център Office 1 
Superstore”, с. 
Равно поле, 
община Елин 
Пелин, 
Софийска област 

46 Писмо на 
МФ № 04-
17-
411/31.12.2
018 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 3 и 
ал. 10 от Закона 
за публичните 
финанси и чл. 
78, ал. 5, т. 2 и 
ал. 6 от Закона 
за държавния 
бюджет на 
Република 
България за 
2018 г. 

Изплащане на 
разходи за 
социално-битово и 
културно обслужване 
на персонала и 
свързаните с тях 
осигурителни вноски 
и данъци 

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

Показател 
„Персонал”      
+ 15 080 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”              
(-) 15 080 лв. 

не оказва 

Бюджетна 
програма 
„Подобряване на 
възможностите за 
участие в единния 
европейски 
пазар” 

Показател 
„Персонал”      
+ 365 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”               
(-) 365 лв. 

Бюджетна 
програма 
„Преструктуриран
е и ефективно 
управление на 
държавната 
собственост” 

Показател 
„Персонал”      
+ 715 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”               
(-) 715 лв. 
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Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите” 

Показател 
„Персонал”      
+ 7 568 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                  
(-) 7 568 лв. 

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

Показател 
„Персонал”      
+ 2 061 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”               
(-) 2 061 лв. 

Бюджетна 
програма 
„Администрация” 

Показател 
„Персонал”      
+ 13 996 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                
(-) 13 996 лв. 

  Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.        
(-) 39 785 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 

разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.             
(-) 39 785 лв. 

47 Уведомлени
е до МФ 
писмо на 
МИ № 04-
19-
467/21.12.2
018 г. - на 
основание 
Доклад на 
МИ № 93-
00-
3269/21.12.
2018 г. 

На основание 
чл. 112, ал. 3 от 
Закона за 
публичните 
финанси и във 
връзка с 
Решение № 917 
от 14 декември 
2018 г. на 
Министерския 
съвет за 
одобряване на 
проект на 
договор между 
правителството 
на Република 
България и 
община Русе за 
финансиране 
изграждането на 
елементи от 

Извършената 
промяна по бюджета 
на Министерството 
на икономиката дава 
възможност за 
изпълнение на 
договори № 
106/19.12.2018 г. с 
община Русе и 
договорr № 
104/19.12.2018 г. с 
община Кърджали за 
финансиране 
изграждането на 
елементи от 
техническа 
инфраструктура, 
публична общинска 
собственост 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Субсидии по 
финансови 
мерки по 
Закона за 
насърчаване на 
инвестициите    
(-) 1 085 794 
лв. 

не оказва 
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техническа 
инфраструктура 
- публична 
общинска 
собственост, и 
проект на 
договор между 
правителството 
на Република 
България и 
„ВИТТЕ 
Аутомотив 
България” ЕООД 
за изпълнение 
на 
Инвестиционния 
проект 
„Разширение на 
завод за 
производство на 
електронни и 
механични части 
за 
автомобилната 
индустрия” – гр. 
Русе и Решение 
№ 918 от 14 

декември 2018 
г. на 
Министерския 
съвет за 
одобряване 
проект на 
договор между 
правителството 
на Република 
България и 
община 
Кърджали за 
финансиране 
изграждането на 
елементи от 
техническа 
инфраструктура 
- публична 
общинска 
собственост, и 
проект на 
Договор между 
правителството 
на Република 
България и 
„Интернешънъл 
Пауър Съплай” 
АД за 
изпълнение на 
Инвестиционния 
проект 
„Изграждане на 
енергонезависим
а фабрика за 
производство на 
токозахранващи 
системи” 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
(нето)”, 
предоставени 
трансфери (-)             
(-) 1 085 794 
лв.                                                                                                                                  
Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.                      
(-) 1 085 794 
лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.              
(-) 1 085 794 
лв. 
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48 Писмо на 
МФ № 95-
00-
69/31.12.20
18 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 4 от 
Закона за 
публичните 
финанси и чл. 
78, ал. 5 и ал. 6 
от Закона за 
държавния 
бюджет на 
Република 
България за 
2018 г., във 
връзка с Раздел 
IX „Извършване 
на промени по 
Закона за 
публичните 
финанси” от 
Указания ДР № 
1/11.01.2018 г. 
на Министерство 
на финансите 
относно 
изпълнението на 
държавния 
бюджет и на 
сметките за 

средства от 
Европейския 
съюз за 2018 
година, както и 
предвид 
получените 
трансфери за 
четвъртото 
тримесечие от 
Министерството 
на труда и 
социалната 
политика по 
програмите и 
мерките за 
заетост от 
Националния 
план за 
действие по 
заетостта за 
2018 г. 

Получените 
трансфери за 
четвъртото  
тримесечие от 
Министерството на 
труда и социалната 
политика по 
програмите и 
мерките за заетост 
от Националния план 
за действие по 
заетостта за 2018 г. 

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

Показател 
„Персонал”             
+ 704 лв.  

не оказва 

Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите” 

Показател 
„Персонал”      
+ 194 лв.  

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
(нето)” - 
трансфери от 
МТСП по 
програми за 
осигуряване на 
заетост (+/-)            
+ 898 лв. 

49 Писмо на 
МФ № 95-
00-
1/28.12.201
8 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 1, 
ал. 3, ал. 6 и ал. 
10 от Закона за 
публичните 
финанси, във 
връзка с:  

Промяната по 
бюджета е във 
връзка с:                                                                                                                                                                                                                                                                                
- получени средства 
в лева през 
настоящата година 
от помощи и дарения 
във връзка с 
международни 
договори за 
сътрудничество, а 
именно съгласно 
Двустранния план за  
сътрудничество 
между Патентно 
ведомство на 

Република България 
и Европейското 
патентно ведомство;                                                                                                                      
- необходимост от 
вътрешно 
компенсирани 
промени по бюджета 
на МИ;                                                                                                                 

  Показател 
„Помощи и 
дарения от 
чужбина”           
+ 10 606 лв. 

не оказва 

Бюджетна 
програма 
„Облекчаване на 
регулации, 
опростяване на 
процедури по 
предоставяне на 
административни 
услуги” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”           
+ 8 000 лв.                                                                                                                                                                                                            
Показател 
„Персонал”         
(-) 12 000 лв.  
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- осигуряване на 
финансов ресурс в 
размер на 500 000 
лв. за авансови 
разплащания на 
разходи по проект № 
BG16RFOP002-2.008-
0001 „Повишаване 
ефективността и 
ефикасността на 
услугите, 
предоставяни на 
българските 
предприятия в 
областта на 
акредитацията” по 
Оперативна 
програма „Иновации 
и 
конкурентоспособнос
т” 2014-2020 г., 
изпълняван от 
Изпълнителна 
агенция „Българска 
служба за 
акредитация”;                                                                                                                                
- заплащане на 

наложени финансови 
корекции на 
Изпълнителна 
агенция за 
насърчаване на 
малките и средните 
предприятия в 
размер на 95 154 лв. 
от Управляващия 
орган на Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособнос
тта на българската 
икономика” по 
договор за 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-5.0.01-
0005-C0001. Също 
така се осигурява 
финансов ресурс в 
размер на 80 846 лв. 
на Изпълнителна 
агенция за 
насърчаване на 
малките и средните 

Бюджетна 
програма 
„Закрила на 
обектите на 
индустриална 
собственост” 

Показател 
„Персонал”      
+ 12 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”             
+ 10 606 лв. 

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

Показател 
„Персонал”      
+ 140 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”               
+ 60 000 лв. 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
предприемачество
то и иновациите” 

Показател 
„Персонал”      - 
53 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                               
Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Предоставянe 
на субсидии на 
участници в  
конкурсни 
сесии на 
Национален 
иновационен 
фонд (-) 80 000 
лв. 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 

повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Персонал”        
(-) 13 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                               
Показател 

„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Субсидии по 
финансови 
мерки по 
Закона за 
насърчаване на 
инвестициите    
(-) 350 000 лв. 
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предприятия, които 
да бъдат използвани 
за разплащания на 
разходи по 
Оперативна 
програма „Иновации 
и 
конкурентоспособнос
т” 2014-2020 г.;                                                                                                                       
- изплащане на 
наложени финансови 
корекции на 
Българска агенция 
за инвестиции в 
размер на 518 982 
лв. за наложени 
финансови корекции 
по Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособнос
тта на българската 
икономика” 
държавна 
администрация”, 
като бенефициент по 
оперативна програма 

„Добро управление”. 

Бюджетна 
програма 
„Преструктуриран
е и ефективно 
управление на 
държавната 
собственост” 

Показател 
„Персонал”          
(-) 74 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                               
Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Средства за 
изпълнение на 
програми за 
техническа 
ликвидация и 
консервация на 
обекти от 
миннодобивния 
отрасъл и за 
саниране на 
околната среда 
(-) 483 000 лв. 

Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите” 

Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт” 
(-) 350 000 лв. 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
и сметки за 
средствата от 
Европейския 
съюз (нето)”, 
„Предоставени 
трансфери (-)”  
(-) 1 195 000 
лв.                                                     
Максимален 

размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.          
(-) 1 184 394 
лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.              
(-) 1 184 394 
лв. 

50 Писмо на 
МФ № 95-
00-
12/28.12.20
18 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 3 от 
Закона за 
публичните 
финанси 

Необходимост от 
вътрешнокомпенсира
ни промени по 
бюджета на ЦУ на 
МИ 

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

Показател 
„Персонал”          
+ 6 500 лв.  

не оказва 
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Бюджетна 
програма 
„Облекчаване на 
регулации, 
опростяване на 
процедури по 
предоставяне на 
административни 
услуги” 

Показател 
„Персонал”                 
(-) 1 000 лв.  

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
предприемачество
то и иновациите” 

Показател 
„Персонал”         
(-) 1 000 лв. 

Бюджетна 
програма 
„Подобряване на 
възможностите за 
участие в единния 
европейски 
пазар” 

Показател 
„Персонал”           
(-) 1 500 лв. 

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Персонал”               
(-) 1 000 лв. 

Бюджетна 
програма 
„Преструктуриран
е и ефективно 
управление на 
държавната 
собственост” 

Показател 
„Персонал”       
(-) 1 000 лв. 

Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите” 

Показател 
„Персонал”           
(-) 1 000 лв. 

51 Уведомлени
е до МФ 
писмо на 
МИ № 04-
19-
462/21.12.2
018 г. - на 
основание 
Доклади на 
МИ 

На основание 
чл. 112, ал. 2 и 
ал. 10 от Закона 
за публичните 
финанси и т. 13 
от Раздел IX 
„Извършване на 
промени по 
Закона за 
публичните 
финанси” от 
Указания ДР № 
1/11.01.2018 г. 

Необходимостта от 
вътрешнокомпенсира
ни промени по 
бюджета на 
Министерство на 
икономиката, 
свързани с 
коректното отчитане 
на разходите, 
първоначално 
планирани по 
отделни показатели 
на съответните 

Бюджетна 
програма 
„Облекчаване на 
регулации, 
опростяване на 
процедури по 
предоставяне на 
административни 
услуги” 

Показател 
„Лихви” + 5 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                 
(-) 5 лв. 

не оказва 



 44 

на Министерство 
на финансите 
относно 
изпълнението на 
държавния 
бюджет и на 
сметките за 
средства от 
Европейския 
съюз за 2018 
година и 
утвърдени от 
главния 
секретар 
доклади за 
вътрешни 
компенсирани 
промени по 
бюджета на МИ 

програми Бюджетна 
програма 
„Закрила на 
обектите на 
индустриална 
собственост” 

Показател 
„Платени 
данъци, такси и 
административн
и санкции”                
+ 345 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Показател 
„Лихви” + 6 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”               
(-) 351 лв. 

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

Показател 
„Лихви” + 1 712 
лв.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт” 
+ 24 471 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                 
(-) 23 183 лв.                                                                                                                                                                                                      
Показател 
„Платени 
данъци, такси и 
административн
и санкции”         
(-) 3 000 лв.   

Бюджетна 
програма 
„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт” 
+ 24 983 лв.                                                                                                                                                              
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                   
(-) 20 983 лв.                                                                                                                                                                                                             
Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Субсидии по 
финансови 
мерки по 
Закона за 
насърчаване на 
инвестициите     

(-) 4 000 лв. 
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Бюджетна 
програма 
„Преструктуриран
е и ефективно 
управление на 
държавната 
собственост” 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                  
+ 1 500 лв.                                                                                                                                                                                                                   
Показател 
„Субсидии и 
други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Средства за 
изпълнение на 
програми за 
техническа 
ликвидация и 
консервация на 
обекти от 
миннодобивния 
отрасъл и за 
саниране на 
околната среда 
(-) 1 500 лв. 

Бюджетна 
програма „Защита 
на потребителите" 

Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                
+ 51 000 лв.                                                                                                                                                                                                    
Показател 
„Платени 
данъци, такси и 
административн
и санкции”            
+ 7 600 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Показател 
„Лихви”           
+ 200 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт” 
(-) 58 800 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

Показател 
„Придобиване 
на дълготрайни 
активи и 
основен ремонт” 
+ 20 460 лв.                                                                                                                                                                  
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”               
(-) 17 060 лв.                                                                                                                                                                                                   
Показател 

„Платени 
данъци, такси и 
административн
и санкции”           
(-) 3 400 лв. 

Бюджетна 
програма 
„Администрация” 

Показател 
„Лихви”            
+ 17 000 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Показател 
„Издръжка и 
други текущи 
разходи”                 
(-) 17 000 лв. 
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  Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.          
(-) 1 545 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.             
(-)1 545 лв. 

52 Писмо на 
МФ № 95-

00-
11/28.12.20
18 г. 

На основание 
чл. 110, ал. 4 от 

Закона за 
публичните 
финанси, чл. 9, 
ал. 1 от ПМС № 
332/22.12.2017 
г. за 
изпълнението на 
държавния 
бюджет на 
Република 
България за 
2018 г., в 
съответствие с 
изискванията на 
т. 5.4. от Раздел 
ІХ от Указанията 
за изпълнението 
на държавния 
бюджет и на 
сметките за 
средства от 
Европейския 
съюз за 2018 г., 
дадени с писмо 
на Министерство 
на финансите ДР 
№ 1/11.01.2018 
г. и във връзка с 
РМС № 797 от 
07.11.2018 г. за 
одобряване на 
проект на 
договор между 
правителството 
на Република 
България и 
Агенция „Пътна 
инфраструктура” 
за финансиране 
изграждането на 
елементи на 
пътна 
инфраструктура 
– публична 
държавна 

собственост, и 
проект на 
договор с 
„Ролпласт груп” 
АД за 
изпълнение на 
Инвестиционен 
проект 
„Разширяване на 
производственат

Предложението е 
свързано с 

предоставен 
трансфер от 
Министерството на 
икономиката и 
получен такъв от 
Министерство на 
регионалното 
развитие и 
благоустройството, в 
изпълнение на  
Решение на МС № 
797 от 07.11.2018 г., 
за финансиране по 
реда на чл. 22б от 
Закона за 
насърчаване на 
инвестициите и чл. 
36 от Правилника за 
прилагане на Закона 
за насърчаване на 
инвестициите 
изграждането на 
елементи на 
техническата 
инфраструктура – 
публична държавна 
собственост за обект 
– Кръгово 
кръстовище на бул. 
„Ломско шосе” и ул. 
„Полето” (настояща 
ул. „Император 
Константин 
Велики”), в 
регулация на гр. 
Костинброд 

Бюджетна 
програма 

„Насърчаване на 
инвестициите за 
повишаване на 
конкурентоспособ
ността на 
икономиката” 

Показател 
„Субсидии и 

други текущи 
трансфери за 
нефинансови 
предприятия” – 
Субсидии по 
финансови 
мерки по 
Закона за 
насърчаване на 
инвестициите    
(-) 444 000 лв. 

не оказва 

  Показател 
„Трансфери 
между бюджети 
(нето)”, 
предоставени 
трансфери (-)      
(-) 444 000 лв.                                                                                                                                  
Максимален 
размер на 
ангажиментите 
за разходи, 
които могат да 
бъдат поети 
през 2018 г.          
(-) 444 000 лв.                                                                                                                     
Максимален 
размер на 
новите 
задължения за 
разходи, които 
могат да бъдат 
натрупани през 
2018 г.                
(-) 444 000 лв. 
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а база” гр. 
Костинброд, 
Софийска област 
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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 европейски пазар и 

пазарите на трети страни”. 

Министерството на икономиката 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 запази макроикономическата си и финансова 

стабилност, но икономиката остава ограничена от нестабилната международна 

обстановка. 

През последните четири години българската икономика отчита годишен ръст в 

диапазона 3.5%-3.8%. По данни на НСИ през 2018 г. средният ръст на БВП е 3.1%. 

За разлика от отчетената дефлация през периода 2014-2016 г., то през 2017 г. и 

2018 г. се отчита нарастване на потребителските цени съответно с 2.1% и 2.8%. 

От 2012 г. безработицата в страната отчита тенденция на намаление Това е 

положителен знак за възстановяването на икономиката и в края на 2018 г. този 

индикатор достигна 6.1%. 

От 2010 г. се отбелязва тенденция на постепенно възстановяване на 

промишленото производство. В края на 2018 г. индексът на промишленото 

производство достига 109.3% при база 2015 г. 

През последните години износът и вносът се характеризират с ниски нива на 

промяна, което е пряко обвързано с конюнктурата на външните пазари. През 2018 г. 

износът се увеличава с 1.2% на годишна база, а вносът с 6.3%. 

Преките чуждестранни инвестиции в България през последните години се запазват 

на относително стабилно ниво. През 2018 г преките чуждестранни инвестиции са на 

стойност 1532.9 млн. евро или 2.8% от БВП. 

 

 

Оперативна цел 1 „Подобряване на бизнес средата, усъвършенстване на 

нормативната уредба, свързана с регулаторни режими и намаляване на 

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

събирани от централната и местна власт” 

През 2018 г. оперативната цел се изпълнява с промяна в нормативната уредба. 

Народното събрание гласува промени в Закона за нормативните актове, които влязоха 

в сила от 4 ноември 2016 г., съгласно които всички проекти на нормативни актове 

трябва да бъдат придружени от предварителна оценка на въздействието. В 

съответствие с Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието, приета с ПМС № 301 от 14.11.2016 г., която е сила от 18.11.2016 г., 

частичната оценка на въздействие включва задължително изследване на въздействието 

върху малките и средните предприятия, а пълната предварителна оценка на 

въздействие, се извършва при съществени промени в законодателството, която включва 

и Теста за въздействие върху малките и средните предприятия. 

През 2018 г. и в съответствие с приетата Наредба за обхвата и методологията за 

извършване на оценка на въздействието върху МСП и новите текстове на ЗНА, 

Министерство на икономиката следи и съгласува всички проекти на нормативни актове 

съгласно тези изисквания. През 2018 г. беше направен МСП тест на Закона за малките 

и средните предприятия. Участие в постоянно действаща работна група към 

Министерски съвет за подобряване за качеството на оценките на въздействие и в 

частност Теста за МСП. 
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Оперативна цел 2 „Повишаване на конкурентоспособността чрез осигуряване на 

бързо внедряване на иновации и привличане на инвестиции в производства и услуги с 

висока добавена стойност, създаващи заетост за висококвалифицирани служители” 

 През 2018 г., оперативната цел се изпълнява чрез финансиране по ОП „Иновации 

и конкурентоспособност” за иновации на МСП, в изпълнение на ИСИС. Обявена е нова 

9-та конкурсна сесия от Националния иновационен фонд. Фондът финансира 

предприятия, които реализират нови или значително усъвършенствани продукти, 

процеси или услуги, насочени към повишаване на иновативния потенциал и 

технологичното им равнище. 

 Благодарение на конкурентните си предимства България продължава да е добра 

дестинация за инвестиции в производството на автомобили и за създаване на центрове 

за споделени услуги и бизнес аутсорсинг (счетоводни, данъчни, обработка на данни, 

информационни технологии). 

 

 

Оперативна цел 3 „Осигуряване на ефективна защита на потребителите” 

Заложените дейности и мерки за постигане на Оперативна цел 5 „Осигуряване на 

ефективна защита на потребителите”  са свързани с : 

 хармонизиране на българското законодателство за защита на потребителите с 

изискванията на европейското законодателство;  

 ефективно прилагане на законодателството за защита на потребителите; 

 постигане високо ниво за защита на икономическите и правни интереси на 

потребителите;  

 ефективно прилагане на изискванията за безопасност на стоките и услугите;  

 подобряване функционирането на системата за надзор на пазара; 

 повишаване ефективността на извънсъдебното решаване на потребителски 

спорове.  

 

През 2018 г. освен заложените дейности и мерки, подлежащи на изпълнение за 

постигане на оперативната цел са поставени и цели в рамките на БГ Председателство 

по отношение постигането на напредък в преговорите в рамките на Съвета на ЕС по 

законодателните предложения за защита на потребителите. Тези цели са постигнати, 

едновременно с изпълнението на обичайните дейности, включени в програма „Защита 

на потребителите”. 

Реализирани са и дейностите по осъществяване надзор на пазара, защита на 

икономическите интереси на потребителите и предоставянето на информация за 

техните права.  

Заложените дейности, подлежащи на изпълнение през годината са изпълнени в 

определените за това срокове и параметри, като някои от стойностите надвишават 

заложените целеви стойности за 2018 г. 

 

  
 

Б) Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от 
постигането на стратегическата цел за съответната област на политика: 

 Отчет на показателите за полза/ефект 

 

Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект 

2000.01.00 Област на политика 

устойчиво икономическо развитие и 

конкурентоспособност 
Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Отчет  

 2018 г. 

Показатели за полза/ефект 

1. Реален икономически растеж % 3.1 

 

3.1 * 
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2. Преки чуждестранни инвестиции % от БВП 2.3 

 

2.8** 

 
 

* по данни на НСИ 

** по данни на БНБ 
 

 Кратко описание на показателите за полза/ефект 

Провежданата политика е насочена към повишаване на добавената стойност, 

създавана в икономиката и съответно нарастване на БВП. 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 на политиката се изразява в подобрена бизнес среда, по-добро 

управление на държавните активи, подобрени условия за инвестиции, иновации, 

високите технологии и предприемаческата активност. 

   

 Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта 

Провежданата от МИ политика е част от цялостна правителствена политика, при 

взаимодействие с Министерство на финансите, 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 

      БНБ, НСИ 

 

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

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, дирекция 

„Икономически политики за насърчаване” до 30.06.2018 г. (съгласно ПМС 

№95/05.06.2018 г. за изменение и допълнение на УП на МИ, от 01.07.2018 г. дирекция 

„ИПН” е преобразувана на дирекция „Икономическа политика” и дирекция 

„Насърчителни мерки и проекти”), дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”, 

дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”, дирекция „ТХПП”, 

дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие” и Патентно 

ведомство на Република България. 
 

Г) Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния 

период 

  През 2018 г. са обнародвани в Държавен вестник Закон за изменение и 

допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Постановление на 

Министерския съвет за  изменение и допълнение на Правилника за прилагане на 

Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ). 

  На 10 юли 2017 г. влезе в сила изменение на Общия Регламент за групово 

освобождаване (ОРГО) (Регламент (ЕС) 2017/10841 изменящ Регламент (ЕС) № 

                                                 
1 Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 

по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за 
помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални 
инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените 
региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите 
разходи (ОВ, L 156/1 от 20.6.2017 г.) 
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651/20142), с което се въвеждат нови разпоредби срещу преместванията в схеми за 

регионална инвестиционна помощ съгласно ОРГО. За привеждане в съответствие на 

ЗНИ с Регламент (ЕС) № 651/2014 г. изменен с Регламент (ЕС) 2017/1084 бяха 

изготвени промени в ЗНИ, одобрени с РМС № 762 от 8.12.2017 г. г. Законът за 

изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от 44-то 

Народно събрание на 21 февруари 2018 г., е обнародван в „Държавен вестник”, брой 

20 от 06.03.2018 г. 

  Във връзка с промените в закона е изготвен проект на Постановление на  

Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на 

Закона за насърчаване на инвестициите. С предвидените промени също се намалява и 

административната тежест за инвеститорите, кандидатстващи за издаване на 

сертификат за клас инвестиция или приоритетен инвестиционен проект по ЗНИ, 

посредством отпадането на два от изискуемите документи - документ за липсата на 

парични задължения към община и свидетелство за съдимост и събирането им по 

служебен път от Българската агенция за инвестиции и Министерството на икономиката. 

ППЗНИ е приведен в съответствие и с новия Закон за държавните помощи. ПМС за 

изменение и допълнение на ППЗНИ е обнародван в Държавен вестник, брой 41 от 

18.05.2018 г. 

 

 

                                                 
2 Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за 

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 
г.) 
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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” 

 

Оперативна цел „Утвърждаване на експорта, като ключов фактор за икономически 

растеж” 
  През отчетния период са извършени действия за насърчаване на износа чрез: 

създаване на благоприятни условия за разширяване присъствието на българските стоки 

и услуги и българските предприятия на чужди пазари, в т. ч. чрез реализиране на 

посещения при участието на българския бизнес; разширяване икономическото 

сътрудничество с партньорите на институционално ниво и създаване на предпоставки 

за улесняване на бизнеса и разширяване на бизнес контактите; организиране  на 

промоционални прояви, като бизнес форуми, участие в специализирани изложби в 

страната и чужбина, за представяне на потенциала на българските фирми и 

предлаганите стоки и услуги; информационно осигуряване на бизнеса и съдействие за 

осъществяване на външнотърговска дейност. 

  Според предварителните данни на НСИ през 2018 г. от България общо са 

изнесени стоки на стойност 55.3 млрд лв., което е с 1.2% повече в сравнение с 

прeдходната година. Същевременно общият стоков внос по цени c.i.f. нараства с 6.3% и 

надхвърля 62.9 млрд. лв. за 2018 г. 

  Износът на България за държавите от Европейския съюз съставлява 68.3% от 

общия експорт, като бележи ръст от 9.1% през 2018 г. и е в размер на 37.7 млрд. лв. 

Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия продължават да са основните ни 

търговски партньори и формират около 67.5% от износа за държавите-членки на ЕС. 

  През 2018 г. износът на България за трети страни (държавите извън ЕС) намалява 

с 12.5% спрямо предходната година и е в размер на 17.5 млрд. лв. Основните ни 

търговски партньори от тази група държави са Турция, Китай, Сърбия, Съединените 

американски щати, Северна Македония и Руската федерация, на които се падат почти 

52.6% от реализирания износ за трети страни през миналата година. 

  От гледна точка на стоковата структура на износа през 2018 г. прави впечатление 

устойчивото нарастване при изделията от сектора „Машини, оборудване и превозни 

средства”, чиито продажби на външни пазари според последните налични данни 

отбелязват ръст от 9.1% спрямо същия период на предходната година. Макар и с по-

скромен относителен дял от съвкупния износ продуктите от сектор „Мазнини, масла и 

восъци от животински и растителен произход” също показват нарастване, достигащо 

4.5% спрямо 2017 г. 

  През отчетния период продължиха действията за по-доброто интегриране на 

българската икономика в международната търговска система, чрез прилагане на 

Общата търговска политика на Европейския съюз и координиране изпълнението на 

задълженията на страната по сключените от ЕС международни споразумения и 

договорености. Постигнат е напредък във водените от ЕК преговори по споразумения за 

свободна търговия и многостранни инициативи в Световната търговска организация, в 

контекста на дейностите, насочени към подобряване интегрирането на българската 

икономика в международната търговска система. 

  По време на Българското председателство на Съвета на ЕС в периода м. януари – 

м. юни 2018 г., екипът за Председателството от отдели „Регионално сътрудничество”, 

„СТО и др. МИО” и „Търговски механизми” извърши голям обем от дейности в областта 

на търговската и инвестиционна политика на ЕС, с което допринесе за успешното 

провеждане на Председателството. Извършена бе подготовката, организацията и 

провеждането на два Съвета на министрите на ЕС Външни работи/Търговия и на един 

Съвет на министрите на Европейското икономическо пространство. Осъществена бе 

подготовката, организацията и председателстването от българска страна на 4 

неформални заседания на комитети и работни групи към Съвета на ЕС в София плюс 

съпътстващи срещи и мероприятия. Служителите от екипа изпълниха всичките си 

задължения и дейности като председатели, заместник председатели, национални 
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делегати на 4 комитета и 6 работни групи към Съвета на ЕС с проведени над 110 

заседания, плюс голям брой срещи с ЕК, държавите членки, със страни от ЕИП, с 

Европейския парламент, откриващи и закриващи мероприятия и т. н. В рамките на 

всички тези мероприятия, както и по всички останали въпроси, свързани с търговската 

политика на ЕС, водените търговски и инвестиционни преговори, дейностите, свързани 

със Световната търговска организация, търговските мерки (защитни, антидъмпингови и 

др.), служителите от дирекция „Външноикономическа политика” изготвиха голям брой 

позиции, становища, указания, материали и т. н., като бяха положени всички 

необходими усилия за постигане напредък и където е възможно финализиране на 

работата по досиетата от дневния ред на ЕС в областта на търговската политика. 

 

Б) Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за 

обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на 

политика 

 

 Отчет на показателите за полза/ефект  

Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект 

2000.02.00 Област на политика 

ефективно външноикономическо 

сътрудничество 
Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

Отчет  

   2018 г. 

Показатели за полза/ефект 

1. Посещения на държавно ниво в Република 

България и реализиране на съпътстващи 

мероприятия при участието на българския 

бизнес в бизнес срещи и форуми 

 

Брой 
45 26 

2. Посещения на държавно ниво в чужбина и 

реализиране на съпътстващи мероприятия при 

участието на българския бизнес в бизнес 

срещи и форуми 

 

Брой 
40 40 

3. Междуправителствени комисии и работни 

групи за икономическо сътрудничество 

Брой 
15 12 

4. Постигнати многостранни и двустранни 

договорености за икономическо, търговско и 

техническо сътрудничество 

 

Брой 3 8 

5. Промоционални прояви в Република 

България и в чужбина 

Брой 
41 96 

6. Бизнес – форуми и мисии в Република 

България и в чужбина 

Брой 
22 56 

7.Информационни кампании и съдействие за 

осъществяване на външнотърговска дейност 

Брой 
12 166 

 

 Кратко описание на показателите за полза/ефект 

Създадени са благоприятни условия за разширяване присъствието на български 

стоки и услуги и български компании на чужди пазари, като са реализирани 66 

посещения на държавно ниво, при участието на българския бизнес, от които 26 в 

Република България и 40 в чужбина.  

Подобрени са и условията за българския бизнес на чуждестранните пазари чрез 

създаване на договорна рамка, като са постигнати 8 многостранни и двустранни 

договорености за икономическо, търговско и техническо сътрудничество и меморандуми 

за сътрудничество. 

Организирани са и 96 промоционални прояви за представяне на потенциала на 

българските компании и предлаганите стоки и услуги.  

През отчетния период са организирани 56 бизнес форума и мисии в страната и 

чужбина, с цел популяризиране на търговско-икономическия потенциал на България. 

Проведени са също така информационни кампании и е оказано съдействие за 

осъществяване на външнотърговска дейност.  
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 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 

Служби по търговско-икономически въпроси към съответните посолства. 

Национален статистически институт. 

 

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

Дирекция „Външноикономическа политика”, дирекция „Външноикономическо 

сътрудничестно”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия (ИАНМСП) и Центъра на промишлеността на Република България в Москва 

(ЦПРБМ). 

 

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

Няма настъпили промени в нормативната уредба. 
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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 МИ, които са отговорни за изпълнението на Програма 2000.01.01, 

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. 

МИ осигурява предоставянето на услуги с високо качество по прозрачен и 

ефективен начин, 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 

МИ 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. 

През 2018 г. бе водена отговорна и последователна политика на Република 

България в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, (ПСО) и 

на изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ), която страната ни провежда в 

съответствие с поетите ангажименти по линия на многостранните режими и 

договорености в областта на експортния контрол и неразпространение на оръжията за 

масово унищожаване (ОМУ), отчитайки наложените международни санкции по линия на 

СС на ООН, ЕС и ОССЕ. 

Успешно бе осъществено провеждането и ръководството от името на Българското 

председателство на седем заседания на работна група „Изделия с двойна употреба” към 

Съвета на ЕС по обсъждане предложението на ЕК за изменение на Регламент 428/2009. 

В края на Председателството (м. юни) бе изготвен компромисен вариант на 

досието на Българското председателство по дискутираните членове от предложението 

на ЕК за изменение на Регламент 428/2009, както и са проведени срещи с ЕК и 

Австрийско председателство за съгласуване на координиран подход на работа по 

предложението.  

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

ЕС, МИ осъществява националното представителство в два работни органа на НАТО -

Индустриалната консултативна група и Групата по индустриалните ресурси и 

комуникационните услуги, в три работни групи към Европейската агенция по отбрана 

(ЕАО). Експертите от МИ участват по компетентност при формирането и изпълнението 

на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Успешно бе реализирано 

националното участие на МИ по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 
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в качеството на заместник-председател на работна група „Приятели на 

председателството” (EDIDP) и бе постигната поставената цел - приемане на Регламент 

за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната 

в рамките на мандата на Българското председателство. Последователно се работи за 

насърчаване и подпомагане на българските фирми, индустриални и 

научноизследователски организации от сферата на отбраната и сигурността да участват 

в широк кръг икономически дейности и инициативи, програми и проекти съвместно с 

бизнеса на страните членки и партньорки на НАТО, както и със структури на НАТО в 

областта на изследванията, разработването на решения, производството и доставката 

на продукти, свързани с отбраната. 

 3. Постигане на ефективен контрол 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) е един от 

участниците в бюджетна програма на Министерството на икономиката „Облекчаване на 

регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги”.  

Основните й цели са:  

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 по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата 

(ЗСБТ) обекти. Комисията събира, обобщава, анализира и разпространява информация 

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

Постигнати резултати: 

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата вписва 102 промени на 

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

стоково тържище, пазар на производителите и самостоятелен обект. 

През 2018 г. ДКСБТ извършва: 3156 проверки, за които са съставени 259 акта за 

установяване на административни нарушения и 2897 констативни протоколи. През 2018 

г. са образувани 259 административнонаказателни преписки за установени нарушения 

на разпоредби на ЗСБТ относно стоките, предназначени за продажба на стокови 

тържища, пазари на производителите и самостоятелни обекти и нарушаване на 

регистрационния режим, въз основа на които са издадени 252 броя наказателни 

постановления. По 1 преписка е изготвена резолюция за прекратяване на 

административнонаказателната преписка по чл. 54 от Закона за административните 

нарушения и наказания /ЗАНН/, а по 7 броя преписки са изготвени предупреждения за 

маловажен случай по реда на чл. 28 от ЗАНН. 

Постъпили суми от глоби и имуществени санкции в размер на 142 035 лв., от 

които: 61 133 лв. (43,04 %) чрез частен съдебен изпълнител; 80 902 лв. (56,96 %) от 

санкционирани лица. 

 Изпълнението отговаря на заложените в програмата цели. 

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 МИ. 

 През отчетния период са изготвени анализи на промишлеността по икономически 

дейности и географски региони. Анализите са предоставени на ръководството на МИ и 

други ведомства за подготовка на участието в срещи и форуми. 

 

Б)Продукти/услуги, 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: 
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1.1. Изпълнение на ангажиментите на Р България в областта на експортния 

контрол на продукти, свързани с отбраната 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 и информационния обмен 

 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: 

– Заседания на Работната група към Съвета на ЕС по изделия и технологии с 

двойна употреба (ИТДУ) – DUWP – експерти от отдел „Международно контролирана 

търговия” председателстваха работната група през периода януари-юни 2018 г. 

Успешно бе осъществено провеждането и ръководството от името на Българското 

председателство на седем заседания на работна група „Изделия с двойна употреба” към 

Съвета на ЕС по обсъждане предложението на ЕК за изменение на Регламент 428/2009 

– 31.01.2018 г.; 12.03.2018 г.; 19.04.2018 г., 16-17.05.2018 и 20-21.06.2018 г., 

Брюксел, Белгия;  

– Участие в 3 Работни срещи на Координационната група, създадена съгласно 

чл. 23 на Регламент 428/2009 на Съвета на ЕС, към Европейската комисия (ЕК); 

– Съвместни срещи на експерти от лицензиращия орган и ГД Митници и 

неформални срещи между държавите-членки, свързани с предложението на ЕК за 

изменение на Регламент 428/2009. 

 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: 

  Подготовка и участие в дейността на работните органи на 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, Организацията за забрана на химическото 

оръжие (ОЗХО): 

– Участие в Междусесийна среща на Австралийската група в Лондон, 

Великобритания; 

– Участие в 2 Регионални семинара за развитие и усъвършенстване на 

националните стратегии срещу разпространението на оръжия за масово унищожение 

(ОМУ) и за засилване на сътрудничеството в тази област между страните от Югоизточна 

Европа, (регионален център за сигурност на сътрудничеството (RACVIAC - Center For 

Security Cooperation) в Ракитие, Хърватска; 

– Участие в Седемнадесетата среща на Националните органи (НО) от 

Източноевропейската регионална група (ИЕГ) на Организацията за забрана на 

химическите оръжия (ОЗХО), Прага, Чешка република; 

– Участие в Курс за общо обучение по Конвенцията за забрана на химическите 

оръжия на Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО), Хага, Кралство 

Нидерландия; 

– Участие в курс на тема „Пътища за пролиферация”, Букурещ, Румъния; 

– Участие в обучение на тема „Контрапролиферация и контрол на 

стратегическата търговия: разследване и упражняване”, Валета, Малта; 

– Участие в Двадесета среща на Националните органи на държавите-членове на 

ОЗХО, Хага, Кралство Нидерландия; 

– Участие в среща на засилените точки за контакт на Режима за контрол на 

ракетните технологии в Париж, Франция; 

– Участие в пленарно заседание на експортно-контролния режим Васенаарска 

договореност, Виена, Австрия; 

– Участие в Научна конференция и изложба Homeland & Cyber 2018, в Тел Авив, 

Израел; 

– Участие в XVI заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за 

икономическо и научно-техническо сътрудничество в гр. Москва, Руска федерация. 

 Изготвяне на проекти на нормативни актове за актуализиране и 

хармонизиране на националното законодателство в областта на експортния контрол: 

През отчетния период са изготвени и приети следните нормативни и 

административни актове:  
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– Прието ПМС № 28 от 23 февруари 2018 г. за изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с 

отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ДВ, бр.19 от 02.03.2018 г.); 

– Прието Постановление на МС № 204 от 19.09.2018 г. за приемане на  Общия 

списък на продукти, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите, които 

подлежат на контрол при внос (обн. ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г.); 

– Изготвен и одобрен на редовно заседание на Междуведомствената комисия за 

експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към 

министъра на икономиката (МКЕКНОМУ) Годишен доклад за дейността на МКЕКНОМУ за 

2017 г.; 

– Изготвен и одобрен Годишен доклад за 2017 г. в изпълнение на задълженията 

на Р. България съгласно Регламент на Съвета (ЕС) № 1236/2005; 

– Одобрен от Междуведомствената комисия Годишен доклад за 2017 г. на 

МКЕКНОМУ в изпълнение на разпоредбите на ЗЗХО; 

– Изготвен проект на Вътрешни правила за работата на Междуведомствената 

комисия; 

– Изготвен проект на изменение и допълнение на Наредба № 16-437 от 

04.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически 

вещества и техните прекурсори. 

1.2. Подготовка на информации и позиции чрез участие в дейността на 

работните органи на ЕС; работните групи на Съвета на ЕС по износа на конвенционални 

оръжия (COARM); по изделията с двойна употреба (DUWP); работни срещи и 

посещения, във връзка с предстоящото Българско председателство на Съвета на 

Европейския съюз през 2018 г.; Координационна група към Европейската комисия (ЕК), 

създадена съгласно чл. 23 на Регламент 428/2009 на Съвета на ЕС; Комитет по 

Директива 2009/43/ЕО на ЕП и на Съвета, международните режими (Васенаарска 

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

доставчици, Австралийската група и Комитета „Цангер”) и организации за експортен 

контрол и неразпространение на ОМУ (Организация за забрана на химическото оръжие 

(ОЗХО), ОССЕ и др.) 

 Представена е информация (отговор на въпросници относно прилагане на 

европейското и българското законодателство в областта на експортния контрол; 

изразена позиция по отношение на определени географски региони и конкретни 

държави) във връзка с работата на работните групи на Съвета на ЕС по износа на 

конвенционални оръжия и по изделията с двойна употреба; 

 Участие на Българското председателство в среща между ЕС и Норвегия, 

относно експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и изделия с двойна 

употреба. На срещата ЕК, Председателството и Норвегия бяха обменени мнения относно 

законодателния процес и обсъждането на предложението на Комисията за 

модернизиране на Регламент 428/2009; 

 Участие на Българското председателство в среща между ЕК, представители на 

ДЧ и Япония, относно експортния контрол на изделия с двойна употреба. На срещата 

ЕК, Председателството, ДЧ и Япония обмениха мнения относно законодателния процес 

и обсъждането на предложението на Комисията за модернизиране на Регламент 

428/2009, както и новото законодателство на Япония в областта на експортния контрол 

на ИТДУ; 

 Участие в среща между представители на екипа на Българското 

председателство от МИ и г-жа Marietje Schaake/Марите Шааке, евродепутат от Група на 

Алианса на либералите и демократите за Европа. Срещата бе проведена по инициатива 

на г-жа Шааке и на нея Екипа на Председателството предостави информация относно 

техническите детайли и работата на екипа в рамките на работната група „Изделия с 

двойна употреба” 

1.3. Набиране и 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, Организацията за забрана на химическо оръжие, международните режими и 

организации в областта на експортния контрол и др.  

В съответствие с поетите ангажименти на България по линия на многостранните 

режими и договорености в областта на експортния контрол на ПСО и ИТДУ в срок са 
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обработени данни, изготвени са нотификации и е предоставена информация, както 

следва: 

 Изготвени нотификационни форми с данни по линия на Васенаарската 

договореност (ВД) -  обобщени данни за осъществения износ на изделия и технологии с 

двойна употреба през второто шестмесeчие на 2017 г. във връзка със задълженията на 

Р България по линия на Васенаарската договореност (ВД) да предоставя информация за 

осъществения износ за страни, неучастващи във ВД, на ИТДУ от т.нар. „sensitive” и 

„very sensitive” lists (списък на чувствителни и списък на много чувствителни изделия); 

 Изготвена и изпратена Годишна декларация на Р България за 2017 г. по линия 

на ОЗХО; 

 Изготвено и изпратено писмо до МВнР в изпълнение на задълженията на 

страната ни за предоставяне на годишни декларации по линия на Комитета „Цангер”; 

 Изготвени нотификационни форми с данни за износ и внос на ПСО за 

календарната 2017 г. по линия на Документа на ОССЕ за малките оръжия и леките 

въоръжения; 

 Изготвени нотификационни форми с данни за износ и внос на ПСО за 

календарната 2017 г. по линия на Регистъра на конвенционалните оръжия на ООН; 

 Изготвени нотификационни форми с данни за износ и внос на малки оръжия и 

леки въоръжения през 2017 г. по линия на Договора за търговия с оръжия; 

 Изготвени нотификации за осъществен износ на ПСО през 2017 г. по линия на 

Европейския съюз; 

 Нотифицирани данни за осъществения износ през първото полугодие на 2018 

г. по 8-те категории оръжия съгласно Основополагащите елементи на Васенаарската 

договореност (седемте категории по Регистъра на ООН за конвенционалните оръжия и 

малки оръжия и леки въоръжения); 

 Изготвени нотификационни форми с данни по линия на ВД -  обобщени данни 

за осъществения износ на изделия и технологии с двойна употреба през първото 

шестмесeчие на 2018 г. във връзка със задълженията на Р България по линия на 

Васенаарската договореност (ВД) да предоставя информация за осъществения износ за 

страни, неучастващи във ВД, на ИТДУ от т.нар. „sensitive” и „very sensitive” lists (списък 

на чувствителни и списък на много чувствителни изделия); 

 Изготвени нотификационни форми с данни за осъществения износ през 

второто полугодие на 2017 г. по 8-те категории оръжия съгласно Основополагащите 

елементи на Васенаарската договореност (седемте категории по Регистъра на ООН за 

конвенционалните оръжия и малки оръжия и леки въоръжения). 

Предоставена информация и данни по поставени въпроси от неправителствената 

организация Conflict Armament Research и Панела от експерти на Комитета по 

санкциите към ООН. 

1.4. Експертно, информационно и административно обезпечаване на дейността 

на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ 

към министъра на икономиката, 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 11 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 21 протокола за вземане на неприсъствени решения по 

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

ИТДУ;  

 Издадени са: 

- 886 разрешения за външнотърговски сделки с ПСО и ИТДУ (износ, внос, 

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

- 8 удостоверения за регистрация за износ и трансфер на ИТДУ;  

- 245 удостоверения за внос, износ и трансфер на ПСО; 

- 105 международни сертификата за внос на ПСО; 

- 4 международни сертификати за внос на ИТДУ; 
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- 68 удостоверения за внос на ИТДУ; 

- предоставени са 66 бланки на удостоверения за осъществена доставка; 

- 939 становища за класифициране на изделия в отговор на постъпили 

запитвания на фирми. 

 Изготвени са 109 становища до Междуведомствения съвет по отбранителна 

индустрия и сигурност на доставките към Министерския Съвет по подадени заявления 

за издаване/продължаване на лицензи за износ, внос на ПСО и удостоверения за 

трансфер и брокерска дейност с ПСО; 

 Изготвени са 163 отговора на запитване от МВнР, сектор „Разрешения на 

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

на Правилника за прилагане на ЗЕКПСОИТДУ; 

 Поддържа се публичен регистър с актуална информация за издадените 

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

тях; 

1.5. Поддържане на информационен обмен по линия на сътрудничеството 

Правителство – Индустрия и участие в семинари, конференции, информационни дни и 

работни срещи с представители на бизнес средите, браншови и неправителствени 

организации и други ведомства от националната система за експортен контрол.  

 Участие в проверки на 30 дружества износители на продукти, свързани с 

отбраната, през 2018 г., съгласно заповед № Р-14 от 26.01.2018 г., както и 

последващите изменения, на съпредседателите на МСОИСД г-н Красимир Каракачанов - 

министър на отбраната и г-н Емил Караниколов - министър на икономиката; 

 Участие в заседание на Междуведомствената комисия по чл. 9 от Закона за 

изпълнение на конвенциите за касетъчните боеприпаси и за забрана на 

противопехотните мини; 

 Участие в обучение на тема „Разрешаване на конфликти и справяне с 

кризисни ситуации”, гр. София. 

 Участие в 3 работни срещи и посещение на място в завод „Миджур”, с. Горни 

Лом, във връзка с организацията на репатрирането на противопехотните мини, 

собственост на Въоръжените сили на Република Гърция; 

 Участие като лектори в семинари на тема „Противодействие на незаконния 

трафик и разпространението на оръжия за масово унищожение и засилване на 

митническия контрол върху дейностите свързани с продукти, свързани с отбраната и 

изделия и технологии с двойна употреба”, организирано от Агенция „Митници”; 

 Участие в работни срещи в ДАНС по повод разработване на национална 

стратегия за ОМУ; изготвяне на предложения за текст на национална стратегия за ОМУ; 

 Изготвяне на становища, които отразяват съответствието на постъпилите 

допълнителни документи в ГД „Национална полиция” на МВР, сектор „КОС” от „Арсенал 

2000” АД, гр. Казанлък, „Дефенс Капитал Индъстри” ООД, гр. Панагюрище, и заявления 

от „Караш Инвест” ООД, гр. Габрово, „Терем КРЗ Флотски Арсенал- Варна” ЕООД, гр. 

Варна и „Габинвест” ЕООД, гр. Габрово, с изискванията на чл. 17 от Закона за 

оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. 

Становищата са изготвени във връзка с участието на представители на МИ в 

междуведомствена комисия, създадена на основание чл. 19 от ЗОБВВПИ, със заповед на 

министъра на вътрешните работи; 

 Участие в обучение за работа в Портал за отворени данни; 

 Участие в две междуведомствени работни срещи в ДАНС за организиране на 

учение в България по линия на Инициативата за защита от разпространението (PCI), 

САЩ с представители на PCI; 

 Проведени са 3 заседания на работната група създадена в изпълнение на чл. 

3 на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година (назначена със 

Заповед на министъра на икономиката № РД–16-270 /03.04.2015 г., изменена със 

Заповед № РД-16-658 /29.05.2018 г.). Изготвени са протоколи от заседанията и са 

издадени 3 бр. разрешения. 

Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност” поддържа 

актуална рубрика „Експортен контрол” и двата публични регистъра на сайта на МИ, 

специализираната интернет страница на Междуведомствената комисия – 

www.exportcontrol.bg и интегрираната информационна система на държавната 

администрация. 

http://www.exportcontrol.bg/
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2. Провеждане на политика за пълноценно използване на 

възможностите за икономическо 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: 

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: 

 Подготовка на информация и участие в процеса на прегледа на отбраната в 

НАТО относно раздел „Гражданска устойчивост”, м. януари; 

 Подготвено и осъществено участието на националния представител от МИ в 

редовното пленарно заседание на IRCSG, м. септември, както и в съвместния семинар 

на планиращите групи към CEPC, 10 – 11 дек. по въпроси на междусекторните 

зависимости; 

 Подготвено и осигурено участието на националния представител от МИ и на 

представителя на Сдружение „Българска отбранителна индустрия” в редовните 

пленарни заседание на NIAG и в съпътстващите ги Индустриални дни, (м. февруари, 

Испания, м. май Финландия, м. ноември Германия); 

 Осигурено е системно информиране на заинтересуваните индустриални и 

научноизследователски среди с постъпващите документи за протичащите дейности и 

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

насоченост, вкл. за хода и резултатите от извършваните индустриални проучвания на 

NIAG, годишния Индустриален форум на НАТО, тематични семинари, маркетингови 

проучвания и т.н., като е осигурен български принос по въпроси от интерес за 

българските фирми; 

 Организирана е цялостната подготовка и е осигурено експертно подпомагане 

за работата по участието на българска фирма в индустриално проучване на NIAG за 

периода 2018 – 2019 г.; 

 Организирано и подготвено е участието на индустриални експерти от две 

български фирми в първия Индустриален ден на Агенцията на НАТО за поддръжка 

(NSPA) относно бъдещите способности на НАТО за наблюдение и управление (AFSC); 

 Успешно реализиране на националното участие на МИ по време на 

Българското председателство на Съвета на ЕС в качеството на заместник-председател 

на работна група „Приятели на председателството” (EDIDP) и постигане на поставената 

цел - приемане на Регламент за създаване на Европейска програма за промишлено 

развитие в областта на отбраната в рамките на мандата на Българското 

председателство; 

 За постигането на тази цел бяха организирани и проведени 8 заседания на 

работна група „Приятели на председателството” (EDIDP), 7 технически срещи и 4 

триалога с Европейския парламент и Европейската комисия за съгласуване на 

текстовете на Регламента за създаване на Европейска програма за промишлено 

развитие в областта на отбраната; 

 Разработени становища и предложения за компромисни текстове и позиции 

във връзка с ангажиментите на МИ като заместник-председател на работна група 

„Приятели на председателството” към Съвета на ЕС; 

 Осъществено представителство на МИ в 7 заседания на Програмния комитет за 

обсъждане и приемане на Работната програма за изпълнение на Европейската програма 

за индустриално развитие в областта на отбраната; разработени документи, становища, 

позиции; 

 Осъществено представителство на МИ в работна група „Приятели на 

Председателството” (EDF) към Съвета на ЕС за обсъждане и приемане на Регламент за 

създаване на Европейски фонд за отбрана (2021-2027); 

 Разработена Рамкова позиция относно Предложение за Регламент на 

Европейския парламент и на Съвета на ЕС за създаване на Европейски фонд за отбрана 

за периода 2021-2027 г. в РГ 15 „Индустрия” към СЕВ; 

 Участие в работна среща с представители на Европейската комисия и 

държавите членки за обсъждане на Многогодишната финансова рамка на Европейския 

фонд за отбрана, м. март, Брюксел, Белгия; 

 Реализирано национално участие от името на МИ в качеството му на 
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заместник-председател на работна група „Приятели на Председателството” (EDIDP) към 

Съвета на ЕС в конференция на тема „Бъдещето на EDIDP”, 27 март, Талин, Естония; 

 Осъществено представителство на МИ по покана на Австрийското 

председателство на Съвета на ЕС в конференция на високо равнище на тема 

„Европейският фонд за отбрана – двигател на изследванията и иновациите в областта 

отбраната”, 1-2 октомври 2018 г., Виена, Австрия. 

2.2. Повишаване на националния капацитет (механизми, законодателство, 

структури, политики) за индустриално сътрудничество в рамките на НАТО и ОПСО на ЕС  

 Извършена е цялостна подготовка за участието на МИ в събитията в рамките 

на XIII Специализирана международна изложба за отбранителна техника „ХЕМУС 2018” 

- „Отбрана, антитероризъм и сигурност” (30.05. – 02.06.г.), в т.ч.: 

–   участие в три заседания в МО за разпределение на задачите и отчитане на 

напредъка; 

–   подготовка на изказвания за публикуване, приветствия; материали за 

пресконференция; 

– организиране на участието на българската индустрия в 2 събития в рамките 

на „ХЕМУС 2018” – Индустриален форум (ИФ) и Научна конференция, в рамките на 

българското председателство на Съвета на Европейския съюз, посветени на 

Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) и 

възможностите за участие на националната и европейската отбранителна индустрия. 

Осигурено е участието на повече от 50 индустриални представители, 2 нови фирми за 

подписване на Меморандума за присъединяване към ИФ и 3 презентации на 

предложения за проекти по EDIDP за Научната конференция. 

 Осигурено е изпълнението на подготвителните действия във връзка с 

поставена задача към администрацията: „Разработване на Каталог на българската 

отбранителна индустрия, научни звена и областите, в които Република България има 

потенциал за участие в проекти на ПСС, ЕФО и по линия на Европейската агенция за 

отбрана”: 

– подготвени са документи с предложения; 

– сформирана е работна група с представители на заинтересованите ведомства 

и организации на отбранителната индустрия; 

– проведени пет заседания на работната група. 

 Подготвено и осигурено участието на МИ в национална конференция с 

международно участие на тема „Отбранителната индустрия – лидер на иновациите в 

България” под патронажа на министъра на икономиката и министъра на отбраната, в 

т.ч.: 

– организиране на работна среща за разпределение на задачите по 

подготовката; 

– подготовка на изказване от името на министъра на икономиката; 

 подготовка и представяне на доклад на тема „Европейска програма за 

промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) и Европейски фонд за отбрана 

за повишаване на конкурентоспособността и иновационния капацитет на 

отбранителната индустрия”; 

 Подготвено и осигурено участието на МИ в юбилейната конференция на AFCEA 

TechNet Sofia 2018; в т.ч.: 

 подготовка на изказване от името на министъра на икономиката; 

 подготовка и представяне на презентация относно възможностите за 

индустриално сътрудничество и коопериране в контекста на Европейската програма за 

промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) и Европейския фонд за отбрана; 

 Подготовка и участие в заседания на две работни групи в рамките на 

Индустриалния форум във връзка с възможностите за участие на български фирми в 

предстоящи проекти на Министерството на отбраната; 

 Заявено участие в работна група за подготовката за членство на България в 

ОИСР. 

 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: 
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 Подготвени и разпространени обяви за 41 международни тръжни процедури 

на НАТО; издадени от министъра на икономиката Декларации за съответствие за 

заявяване участието на 24 български дружества в тръжни процедури на НАТО; 

 Организирани и проведени 15 заседания на експертната работна група в МИ 

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

потенциалните кандидати за участие в международни търгове на НАТО. Включени 39 

нови дружествата в базата данни; 

 Издадена от министъра на икономиката Декларация за съответствие за 

номиниране на 3 български фирми за включване в базата данни на потенциалните 

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

  Издадена от министъра на икономиката Декларация за съответствие за 

българска фирма кандидат за сключване на рамково споразумение за доставка на 

продукти и услуги с Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA); 

 Осъществена годишна актуализация на базата данни на кандидатите за 

участие в международни процедури на НАТО; 

 Организиране и провеждане на регулярни срещи и консултации с български 

фирми от отбранителния сектор във връзка с разясняване на възможностите и 

условията за участие в Европейската програма за промишлено развитие в областта на 

отбраната и Европейския фонд за отбрана, подпомагане и координиране на участието 

им в проекти, финансирани със средства на Европейската програма; 

 Организирани и проведени съвместно с МО 4 работни срещи с участието на 

представители на МИ, МО, Европейската комисия, българската отбранителна 

промишленост и научно-изследователски организации с цел предоставяне на актуална 

информация във връзка с условията за участие в Европейската програма за 

промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP); 

 Участие в заседания на междуведомствената комисия по чл. 19 от ЗОБВВПИ и 

подготвени становища по 5 заявления за издаване на разрешения за производство на 

оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия; 

 Участие в работата на междуведомствената комисия по чл. 9 от Закона за 

изпълнение на конвенциите за касетъчните боеприпаси и за забрана на 

противопехотните мини; 

 Извършена проверка на обект на „Експал България” ЕАД по компетентност във 

връзка с участие в МК, създадена по чл.9 от ЗИКК БКЗИСПТППМТУ. 

  2.4. Представяне на Министерство на икономиката и българския бизнес в 

двустранното индустриално сътрудничество в областта на отбраната и сигурността: 

 Подготвена и изпратена информация до ръководителите на СТИВ относно 

български фирми от отбранителния сектор, които желаят да установят контакти с 

чуждестранни партньори с цел сътрудничество и съвместно участие в проекти, 

финансирани по Европейската програма за промишлено развитие в областта на 

отбраната (EDIDP);  

 Подготвена и изпратена допълнителна подробна информация до СТИВ – 

Мадрид и СТИВ Прага относно интереса и възможностите на наши фирми от 

отбранителния сектор за участие в EDIDP във връзка със срещи съответно на посланика 

на РБ в Кралство Испания и ръководителя на СТИВ – Мадрид в МО на Испания и на 

СТИВ Прага с председателя на Асоциацията на отбранителната индустрия на ЧР; 

 Подготвена информация и извършено проучване за идентифициране на 

интереса на българските фирми от отбранителната индустрия за сътрудничество с 

Италия по проекти по Европейския фонд за отбрана и по програмите по Постоянното 

структурирано сътрудничество, както и към проекта за създаване на регионален 

отбранителен клъстер; 

 Осигурено е участие на представители на МИ в двустранни индустриални 

инициативи на Израел за представяне на възможности за сътрудничество и 

демонстрация на продукти и способности на израелски компании (VERINT, ELBIT); 

 Подготвени материали, свързани с посещения на правителствени 

представители в Държавата Израел, Емирство Кувейт, Република Гърция Чешката 

Република, Република Индия, Република Турция, Република Корея, Хашемитско 

кралство Йордания, Арабска Република Египет, Ислямска Република Пакистан, 

Обединените арабски емирства, Република Куба; 

 Подготвена среща на зам.-министър на икономиката с представители на 
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френската компания NexTer; 

 Подготвена информация (писма) по текущи двустранни въпроси с Украйна, 

Ирак, Индия, Руската Федерация, Латвия, Чешката република; 

 Осъществена комуникация с предприятия от отбранителната индустрия във 

връзка с двустранните отношения в областта на отбраната и сигурността; 

 Подготвени и публикувани покани за международни изложения в Египет, 

Катар, Чешката Република, Ирак; 

 Регулярно предоставяне на информация до отбранителната индустрия във 

връзка с международни покани за участие в тръжни процедури в Индия, както и в други 

страни извън НАТО. 

3. Подобряване на качеството на контролните дейности в областта на 

производството на спиртни напитки 

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.  

 Извършени са 54 изменения и допълнения в удостоверения на производители 

на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки. Издадени са 40 констативни 

протоколи от извършвани проверки. Проверени и заверени са 61 технически 

спецификации за различни напитки и продукти. Извършени са 25 проверки на място в 

производствени обекти. Издадени са 2 бр. нови удостоверения на производители на 

етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки. Издадени са 2 бр. Заповеди за 

заличаване от регистъра на производителите на етилов алкохол, дестилати и спиртни 

напитки. 

3.2. Дейности, свързани със спиртни напитки с географско указание 

Към отчетния период няма подадено  заявление за утвърждаване на спиртни 

напитки с географско указание.  

Завършена е работата с експертите от Европейската комисия по 11 бр. от 

изпратените в ЕК 12 броя технически досиета на спиртни напитки, включени и 

предложени за включване в Приложение III на Регламент (ЕО) № 110/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, 

представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните 

напитки. 

В Приложение III на Регламент (ЕО) № 110/2008 са включени „Карнобатска 

гроздова ракия” и „Гроздова ракия от Търговище”. 

Очаква се през 2019 г. в приложението към регламента да бъде вписана и 

„Ямболска гроздова ракия”. 

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

анализирани в акредитираната лаборатория на НИИВСН. Установено е, че показателите  

са в норма и отговарят на изискванията на нормативната уредба. 

 

Нови дейности и режими в дирекция РЛК 

3.4. Регистриране на лицата, които извършват дейности с дестилационни 

съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки. 

Регистрационният режим е въведен съгласно чл. 142а от Закона за виното и 

спиртните напитки, обн. ДВ, бр. 45 от 2012 г., посл. изм. и доп., бр. 9 от 2017 г. и 

Наредба № РД-04-01 от 27.10.2017 г. за регистъра на лицата, които извършват 

дейности с дестилационни съоръжения, издадена от министъра на икономиката, обн. 

ДВ, бр. 89 от 07.11.2017 г., в сила от 07.11.2017 г. 

На регистрация подлежат 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 
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напитки.  

Издадени са 12 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. 

 

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 в областта на 

контрола върху легалната търговия и производство на прекурсори на наркотични 

вещества в рамките на ЕС и ЕК - ораганизиране на инспекции, участие в дейността на 

работните им органи и информационен обмен. 

 Административно регулиране и контрол на оператори с прекурсори на 

наркотични вещества.  

 Извършени са 2 проверки на лицензирани оператори и са съставени съответно 

констативни протоколи. На разпореждане на МККП е извършено физическо предаване 

на прекурсори по 31 случая на изземване и са съставени приемо-предавателни 

протоколи. 

 Участие в работата на Междуведомствената работна група по въпросите, 

свързани с контрола на прекурсори, новите психоактивни вещества, създадена с 

решение на Национален съвет по наркотични вещества. Участие в 12 работни срещи по 

теми, свързани с прекурсори и наркотични вещества. 

 Участие в срещи на работна група във връзка с българското председателство 

на Съвета на ЕС. 

4.2. 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 180 нотификации до компетентни органи 

в други държави. 

4.3. Експертно, информационно и административно обезпечаване на дейността 

на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите към министъра на 

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

разрешения, регистрации, водене на публичен регистър и др.  

 Проведени са 2 заседания на Междуведомствената комисия за контрол на 

прекурсорите; 

 Издадени са 5 бр.  допълнени към удостоверение за регистрация; 

 Издадени са 180 разрешителни за внос/износ на прекурсори; 

 Поддържа се актуален публичен регистър на регистрираните и лицензирани 

оператори с прекурсори на наркотични вещества; 

 Извършена актуализация на интернет страницата на МИ на информацията за 

бизнеса във връзка с актуалните промени в Европейското законодателство в областта 

на прекурсорите. 

 Извършени са 2 проверки в производствени обекти на лицензирани оператори 

с прекурсори на наркотични вещества; 

 Съставени са 2 констативни протокола; 

 Обработени са 84 бр. отчети за дейности с прекурсори; 

 Подновени лицензи за дейности с прекурсори – 4 бр.; 

 Прекратяване на лицензи – 2 бр. 

4.4. Организиране на унищожаването на иззети в полза на държавата 

прекурсори на наркотични вещества 

През отчетният период не е организирано унищожаване на прекурсори, поради 

наличие на други дейности и задачи с по-висок приоритет.  

4.5. Участие в работата на работните органи на Съвета на ЕС и Международния 
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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 

Реализирано е участие в редовно заседание на Работна група по прекурсори към 

Европейската Комисия. Непрекъснато се осъществява активна онлайн комуникация по 

въпросите на контрола на прекурсори на НВ. Взето участие в състава на българската 

делегация в ежегодна годишна сесия на Комисията по наркотични вещества, служба на 

ООН по наркотици и престъпност. 

Поддържане и актуализиране на информация в Европейската база данни по 

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

 

  5. Административно регулиране и контрол върху: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

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

носители 

 извършени са 6 бр. проверки на място на лицензирани производители на 

оптични дискове, при които няма констатирани нарушения; 

 издадени са 6 констативни протокола; 

 издадени са 3 бр. промени в обстоятелствата на действащи лицензи за 

производство на оптични дискове; 

 обработени са 24 бр. справки на лицензираните производители за 

производство на оптични дискове и матрици за тяхното производство.  

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

идентифициране на производител на ППС - през периода са издадени 4 бр. световни 

кода (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 дванайсти, тринайсти и  четиринайсти знак 

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

Number) на производители на ППС. 

 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. 

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. 

5.3. Издаване на разрешителни за внос на текстил и текстилни изделия в 

Европейския съюз за които има нормативно определени ограничения и 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. 

5.4. Производство на спирт, дестилати и спиртни напитки 

 издадени са 54 бр. изменения и допълнения в удостоверения за регистрация; 

 регистрирани са 2 нови фирми по ЗВСН; 

 2 бр. фирми са заличени от регистъра на производителите на етилов алкохол 

от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки; 

 Изготвени са 34 бр. писма за износ на етилов алкохол и спиртни напитки в 

страни извън ЕС; 

 Обработени са 48 бр. справки за произведените, съхраняваните, 

реализираните и прогнозните количества на етилов алкохол от земеделски произход; 

 Обработени са 76 бр. декларации за произведените, закупените/внесените, 

наличните и реализираните количества и асортимент на етилов алкохол от земеделски 

произход, дестилати и спиртни напитки; 

 Заверени са 305 бр. дневници за водене на технологичния процес; 

 Проверени са 346 бр. дневници за водене на технологичния процес; 

 Списъците на официалните органи в държавата на произход за страни- 

нечленки на ЕС са допълнени с 19 бр. органи.  

5.5. Издаване на документи за наблюдение в изпълнение на приетия на 28 

април 2016 г. Регламент за изпълнение (EС) 2016/670 на Комисията за въвеждане на 
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предварително наблюдение от страна на Съюза върху вноса на някои железни и 

стоманени продукти от някои трети държави. Допускането за свободно обращение в 

Съюза на продуктите, попадащи в обхвата на регламента става след представяне на 

документ за наблюдение.   

Издадени са 7 472 бр. документи за наблюдение. 

5.6. 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, 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 няма подадено заявление за вписване в публичния 

регистър от юридически лица. 

5.7. Качеството на спиртните напитки. Физико-химичен анализ в акредитирана 

лаборатория  

Взета е 16 бр. средни проби от спиртни напитки по ЗВСН и са анализирани в 

акредитираната лаборатория на НИИВСН. Установено е, че показателите са в норма и 
отговарят на изискванията на нормативната уредба. 

6. Контрол върху дейността на стокови борси, стокови тържища, пазари 

на производители и самостоятелни обекти 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

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

 През 2018 г. не са подавани заявления за издаване на лиценз като стокова 

борса. 

 Към момента в Република България действат три лицензирани стокови борси, 

търговията на които се извършва от 251 борсови члена, някои от които упражняват 

дейност на повече от една стокова борса, чрез акредитирани 230 брокера. 

6.2. Прекратяване извършването на дейност като стокова борса 

 През 2018 г. не са отнети издадените лицензи за извършване на дейност като 

стокова борса. 

6.3. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на 

нововъзникнали обстоятелства за стокова борса 

 За отчетния период са заявени и са вписани 57 нововъзникнали обстоятелства на 

3 стокови борси. 

6.4. 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 54 борсови члена на стоковите борси и 40 по партидата на брокерите. 

6.5. Извършване на регистрация на брокер на стокова борса  

 През 2018 г. са регистрирани 5 брокера, осъществяващи дейност на стоковите 

борси. 

6.6. Издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище. 

 През 2018 г. е регистрирано 1 ново стоково тържище. Към момента в страната 

действат 81 регистрирани стокови тържища.   

6.7. Издаване 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 10 регистрирани 

пазара. 

6.8. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на 

нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите 

 През 2018 г. са заявени и са вписани 39 нововъзникнали обстоятелства за 

стокови тържища и пазари на производителите. 

6.9. Не са предоставени преписи от регистрите на Държавната комисия по 

стоковите борси и тържищата. 

6.10. Не са издавани дубликати по регистрация или удостоверения с актуални 

данни по регистрацията. 
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6.11. ДКСБТ ежедневно събира и обобщава информация за вида, количеството и 

цените за сключените на стоковото тържище сделки. 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. 

6.12. Вписване на самостоятелен обект 

 През отчетния период са вписани 135 самостоятелни обекти. Към настоящия 

момент са вписани общо 972 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.  

 6.13. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на 

нововъзникнали обстоятелства за самостоятелен обект 

През 2018 г. са заявени и са вписани 9 промени на обстоятелства за 

самостоятелен обект. 

6.14. Издаване („обезсилване”, съгласно чл. 16а, ал. 2 от ЗСБТ) на 

удостоверения за организиране на стоково тържище/пазар на производителите.  

Заличено е и обезсилено издаденото удостоверение на 1 стоково тържище.  

 6.15. Издаване (заличаване) на удостоверения за брокерска дейност; за 

вписване в Регистъра на самостоятелните обекти. 

Заличени са 12 самостоятелни обекта. Издадени са пет удостоверения за 

регистрация на брокерска дейност. 

 

7. Разработване на икономически анализи. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

7.1. Изготвяне на 12 месечни броя на макроикономически бюлетин. 

 Изготвени 12 месечни макроикономически бюлетини; 

 Изготвени 12 бюлетина „Информация за икономическото развитие и 

икономическата политика на България”. 

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

България. 

Изготвени 328 броя справки за външната търговия на България във връзка със 

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

институции. 

7.3. Разработване на аналитични материали за секторите в българската 

икономика. 

Изготвени 14 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. 

7.4. Разработване на аналитични материали относно икономиката на България на 

областно ниво. 

Изготвени са 20 аналитични материали относно икономиката на Благоевград, 

Габрово, Ловеч, Пазарджик, Силистра, Самоков, Стара Загора, Търговище, Велико 

Търново, Враца, Ямбол, Димитровград, Свищов, Бургас, Сандански, Хасково, Кърджали, 

Пловдив, Русе, Перник. 

Изготвен е преглед на основните индикатори на областно ниво, като материалите 

съдържат информация относно добавена стойност, брой наети, брой предприятия, 

преки инвестиции и др. 

7.5. 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 МИ. 
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Мерки, финансирани по оперативна програма „Добро управление” 2014-2020: 

 ДКСБТ бе одобрена за бенефициент на Оперативна програма „Добро управление” 

/ОПДУ/по ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.006-0042 с наименование „Държавна комисия по 

стоковите борси и тържищата-компетентна и ефективна държавна администрация” , 

както и във връзка с административен  договор №BG05SFOP001-2.006-0042-

C01/04.07.2018г. по процедура BG05SFOP001-2.006 за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ чрез подбор „Специализирани обучения за централната 

администрация”  по приоритетна ос  на ОПДУ № 2 „Ефективно и професионално 

управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” с краен срок за 

изпълнение 31.12.2018 г. Проектът бе изпълнен, съгласно заложените дейности. 

Документацията бе изпратена чрез ИСУН 2020 до Управляващия орган на програмата за 

верификация. Изпълнението не би могло да се осъществи без финансовата подпкрепа 

на първостепенния разпоредител. 

 

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

проектите по програмата. 

 

 

Г)Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) – Приложение №5 

 
Приложение №5 

2000.01.01 Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, 

опростяване на процедури по предоставяне на 

административни услуги” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

 2018 г. 

1. Извършени проверки на място във връзка с осъществяването 

на контрола, отговорност за който носи ДРЛК 
Бр. 47 33 

2. Обслужени заявители, качествено и в срок, във връзка с 

административните услуги, предоставяни от ДРЛК 
Бр. 5 700 7 822 

3. Издадени документи за наблюдение при внос в ЕС от трети 

страни на стоманени изделия 
Бр. 6 000 7 472 

4. Издадени импорт лицензи (Import License) при внос в ЕС от 

трети страни на текстил и текстилни изделия 
Бр. 1 - 

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

на дървен материал 
Бр. 1 - 

6. Предадени на разпореждане на МККП прекурсори Бр. 

протоколи 
20 31 

7. 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. 1 000 - 

8. 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 

9. Изготвяне на Годишен доклад, изпращан ежегодно до 

Международния съвет за контрол на наркотиците към 

Икономическия и социален съвет на ООН.  

Бр. 1 1 

10. Сътрудничество с компетентни органи в областта на контрол 

на прекурсори и наркотици – ЕС, ООН и държави – членки на 
Бр. 20 80 
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ЕС. 

11. 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. 10 10 

12. 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 

13. Издаване на Световен код за идентифициране на 

производител на ППС 
Бр. 4 4 

14. 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. 5 - 

15. Брой анализни свидетелства по ЗВСН Бр. 15 16 

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

17. 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. 47 13 

18. Изготвяне на национални доклади за дейността на 

Междуведомствената комисия за експортен контрол и 

неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката 

Бр. 3 3 

19. Изпълнени ангажименти, своевременно хармонизиране и 

актуализиране на национално законодателство и подготовка на 

информации и позиции чрез участие в дейността на работните 

органи на ЕС 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 428/2009 

на Съвета на ЕС; Комитет по Директива 2009/43/ЕО на ЕП и на 

Съвета, международните режими (Васенаарска договореност, 

Режим за контрол на ракетните технологии, Група на ядрените 

доставчици и Австралийската група) и организации за експортен 

контрол и неразпространение на ОМУ (Организация за забрана 

на химическото оръжие, ОССЕ и др.) 

Бр. 52 27 

20. Организиране и провеждане на международни и 

междуинституционални мероприятия и по линия на 

сътрудничеството Правителство - Индустрия с представители на 

бизнеса и академичната общност в областта на експортния 

контрол 

Бр. 1 4 

21. Изпълнени ангажименти по националното представителство 

в органи и структури на НАТО и ЕС по икономически аспекти 

на сигурността и отбраната 

Бр. участия 13 36 

22. Събития във връзка с двустранното индустриално 

сътрудничество в областта на сигурността и отбраната 
Бр. 4 4 

23. Организирани заседания на работната група по поддържане 

на база данни на кандидати за участие в международни 

процедури на НАТО 

Бр. 12 15 

24. Предложения по национални механизми, законодателство, 

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

25. Извършени проверки на дейността на лицензираните стокови 

борси (СБ), регистрирани стокови тържища (СТ), пазари на 
Бр. 2 600 3 156 
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производители (ПП), вписани самостоятелни обекти (СО) както 

и на търговски обекти, извършващи подобна на тяхната дейност, 

неотговарящи на изискванията на ЗСБТ и без издадено 

удостоверение от ДКСБТ 

26. Издаване („обезсилване“, съгласно чл. 16а, ал. 2 от ЗСБТ) на 

удостоверения за организиране на стоково тържище 
Бр. 1 2 

27. Издаване („обезсилване”, съгласно чл. 16а, ал. 2 от ЗСБТ) на 

удостоверения за организиране на пазар на производителите 
Бр. 1 - 

28. Издаване (заличаване) на удостоверения за вписване в 

Регистъра на самостоятелните обекти 
Бр. 100 147 

29. Издаване (обезсилване) на удостоверения за извършване на 

брокерска дейност 
Бр. 20 5 

30. 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. 200 199 

31. 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 

% 75 92 

32. Относителен дял на установените нарушения към 

извършените проверки 
% 9 8,21 

33. Степен на интегриране на информационните данни в ИС на 

тържищата 
% 90 92 

34. Макроикономически бюлетини и информация за 

икономическата политика на България 
Бр. 12 12 

35. Изготвени справки за външната търговия на страната Бр. 300 328 

*36. Издаване на удостоверения за регистрация на  лицата, които 

извършват дейности с дестилационни съоръжения за 

производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки 

Бр. - 12 

 

* Регистриране на лицата, които извършват дейности с дестилационни 

съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки. 

Регистрационният режим е въведен съгласно чл. 142а от Закона за виното и спиртните 

напитки, обн. ДВ, бр. 45 от 2012 г., посл. изм. и доп., бр. 9 от 2017 г. и Наредба № РД-

04-01 от 27.10.2017 г. за регистъра на лицата, които извършват дейности с 

дестилационни съоръжения, издадена от министъра на икономиката, обн. ДВ, бр. 89 от 

07.11.2017 г., в сила от 07.11.2017 г. 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение: 

Планираните целеви стойности на показателите за изпълнение преобладаващо 

са постигнати, а част от тях са преизпълнени. Под въздействието на външните фактори, 

се отчита неизпълнение на планираните стойности на някои показатели. 

 

 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 МИ по 

предварително утвърдени годишни работни планове.  

 

 

 



 72 

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 2018 г. са извършени по малко проверки на място поради липса на 

подадени заявления за регистриране и лицензиране 

 През 2018 г. няма подадени заявления за издаване на импорт лицензи (Import 

License) при внос в ЕС от трети страни на текстил и текстилни изделия 

 През 2018 г. няма подадени заявления за издаване на импорт лицензи при 

внос в ЕС от трети страни на дървен материал.  

 През 2018 г. няма подадени заявления за вписване в публичния регистър на 

производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от 

друга държава – членка на ЕС на електронни цигари и/или контейнери за многократно 

пълнене.  

 През 2018 г. няма подадено заявление за утвърждаване на спиртна напитка 

със географско указание. 

 През  отчетния период не е организирана процедура по унищожаване на 

прекурсори; 

 Изпълнението на ангажиментите на Р България към Съвета на ЕС и режимите 

за експортен контрол са в зависимост от годишните им програми и броя на 

организираните мероприятия, което е ключов фактор при неизпълнението на целевите 

стойности. 

През отчетния период като цяло показателите се изпълняват съгласно 

предварителния план. Прогнозата на целевите стойности по показателите за 

изпълнение е съобразена с информацията от периодичните отчети за показателите от 

предходните години, но реалното изпълнение е съобразено с текущите нужди на МИ и 

други организации. 

  

 

      

Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение №6) 

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.01 Бюджетна програма “Облекчаване на регулации, 

опростяване на процедури по предоставяне на 

административни услуги” 

Закон Уточнен план 
Отчет                 

2018 г. 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 1 582 500 1 919 084 1 886 381 

     Персонал 1 431 100 1 474 100 1 470 870 

     Издръжка 151 400 419 400 476 793 

     Капиталови разходи 0 25 584 -61 282 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 582 500 1 919 084 1 803 865 

     Персонал 1 431 100 1 474 100 1 470 870 

     Издръжка 151 400 419 400 394 277 

     Капиталови разходи   25 584 -61 282 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства 

от ЕС  
0 0 82 516 

     Персонал       

     Издръжка     82 516 

     Капиталови разходи       
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  От тях за: *        

 2.1 1. ОП „Добро управление“     82 516 

          

  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.): 1 582 500 1 919 084 1 803 865 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 1 582 500 1 919 084 1 886 381 

  Численост на щатния персонал 61 67 65 

  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 

Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”, дирекция 

„Регистриране, лицензиране и контрол”, дирекция „Икономически политики за 

насърчаване” до 30.06.2018 г. (съгласно ПМС № 95/05.06.2018 г. за изменение и 

допълнение на УП на МИ, от 01.07.2018 г. дирекция „ИПН” е преобразувана на 

дирекция „Икономическа политика” и дирекция „Насърчителни мерки и проекти”) в 

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

„НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ИНОВАЦИИТЕ” 

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

Бюджетна програма 2000.01.02 „Насърчаване на предприемачеството и 

иновациите” включва дейности, заложени в Националната програма за реформи, 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. и в Националната 

стратегия за насърчаване на МСП в България 2014 – 2020 г.  

Целите на програмата по отношение на иновациите включват повишаване на 

инвестициите в НИРД, създаване на условия за засилване на иновационната активност на 

предприятията, както и увеличаване на частните инвестиции в приоритетните области на 

ИСИС.     

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 2018 г., мерките за изпълнение на заложените в програмата цели са насочени 

основно към изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 

чрез ОПИК 2014-2020 и Националния иновационен фонд, както и на Националната 

стратегия за насърчаване на МСП и нейното изпълнение предимно чрез бюджета на МИ от 

настоящата програма.  

  

Б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне 

  1. Европейска инициатива ЕВРИКА 

С Решение № 658 на Министерския съвет от 23 юли 2009 г. правителството 

одобрява участието на България в инициатива ЕВРИКА и съвместна програма ЕВРОСТАРС 

и възлага на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

организацията и координацията на дейността по участието на страната в инициативата 

ЕВРИКА и съвместна програма ЕВРОСТАРС. Разходите за националното финансиране на 

българските организации, участващи в съвместна програма ЕВРОСТАРС, са за сметка на 

бюджета на Националния иновационен фонд и финансовият мониторинг се извършва 

съгласно ПУСНИФ. 

 

2. Съвместната програма ЕВРОСТАРС 

 За периода е извършен технически мониторинг по 7 споразумения в изпълнение, 

както и финансов мониторинг на финансови отчети за изпълнени 8 етапа от тях, както 

следва: 

- № Е6/16.12.2016 г. с бенефициер „26- МАЙ” ЕООД; 

- № E-7/16.12.2016 г. с бенефициент „Семантик Интерактив” ООД; 

- № Е-8/16.12.2016 г. с бенефициент „А ДЕЙТА ПРО” ООД;  

- № Е-9/16.12.2016 г. с бенефициент „А ДЕЙТА ПРО” ООД; 

- № Е-5/16.12.2016 г. с бенефициент „Онтотекст” АД; 

- № Е-4/29.05.2015 г. с бенефициер „Лион Технолоджис” ЕООД; 

- № Е-3/29.05.2015 г. с бенефициер „Сингюлар лоджик българия компютър 

апликейшънс” ЕООД. 

 Изготвени са 8 броя Протоколни решения за етап, от които 2 броя за краен 

резултат; 

 При осъществяване на техническия мониторинг бяха изготвени и подписани 8 

броя Заключения от независимите експерти, осъществили мониторинг на място на 

проектите в изпълнение по Съвместна програма „Евростарс” в рамките на инициативата 

Еврика; 

 Изготвени са 3 броя Становища от независимите експерти относно 

допустимостта  и профeсионалната квалификация на поискани промени в персонала  на 

екипите по проектите в изпълнение; 

 Отчетената БФП по споразумения в изпълнение на програма „Евростарс” е в 

размер на 817 003 лв, а одобрената БФП – 685 411 лв, като съотношението одобрена 

БФП/отчетена БФП е 83,89%; 
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 За периода е възстановена сума от Секретариата на Еврика по съвместна 

програма Евростарс – 2 в размер на 226 206 лв. по проекти на следните бенефициери: 

- „Лион Технолоджис” ЕООД, споразумение № E-4/29.05.2015 г.; 

- „СИНГЮЛАР ЛОДЖИК БЪЛГАРИЯ КОМПЮТЪР АПЛИКЕЙШЪНС” ЕООД, 

споразумение № E-3/29.05.2015 г.; 

- „26 май” ЕООД, споразумение № E-6/16.12.2016 г.; 

- „А ДЕЙТА ПРО” ООД, споразумения № Е-8/16.12.2016 г.;   

- „А ДЕЙТА ПРО” ООД, споразумение № Е-9/16.12.2016 г.; 

- „Онтотекст” АД, споразумение № Е-5/16.12.2016 г.; 

- АМГ Технолоджи ООД, споразумение № Е-1/13.02.2014 г. 

 Извършена е проверка за допустимост и финансов капацитет на 12 български 

кандидата в общо 8 проектни предложения по Програма Евростарс - 2  по  Девета сесия и 

нанасяне на резултатите в платформата на Секретариата на Еврика; 

 Заявен е размерът на публичното финансиране на български участник с 

проектно предложение Е!12525 по Еurostars 2 COD 9; 

 Изготвена е докладна записка за необходимост от извършване на оценка на 

проектно предложение E! 12226 MultiSensor с български участник, постъпило от 

Секретариата на Еврика по програма Eureka network projects; 

 Изготвен е договор с независим експерт, който да извърши оценка на проектно 

предложение E! 12226 MultiSensor; 

 Изготвен е доклад: Възможност за финансиране на български участници по 

проект E!12525 по съвместна програма Евростарс 2; 

 Участие на национален проектен координатор в рамките на инициатива Еврика 

за участие в третата среща на националните координатори в рамките на Инициатива 

Еврика в Хелзинки, Финландия за периода 18-21.06.2018г; 

 Изготвен е доклад: Меморандум за сътрудничество между Европейска Комисия и 

ЕВРИКА по отношение на Съвместна Програма за Инвестиционна Готовност; 

 Участие на представител на министерството в групата на високо равнище на 

заседание в периода 6 - 8.11.2018 г. 

 

3. Схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност 

на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение 

на знания в рамките на Националния иновационен фонд” 

Основната цел на НИФ е да насърчи реализацията на научно-изследователски и 

развойни проекти и проекти за техническа осъществимост, като субсидира част от 

приемливите им разходи за промишлени изследвания и експериментално развитие. 

Фондът финансира предприятия, които реализират нови или значително усъвършенствани 

продукти, процеси или услуги, насочени към повишаване на иновативния потенциал и 

технологичното им равнище. 

 Проведени са 6 броя заседания на Секретариата на НИФ, като за целта са 

изготвени 6 броя протоколи от проведените заседания на Секретариата на НИФ от № 17 

до № 22 по 8 сесия на НИФ; 

 За периода са сключени 16 броя Допълнителни споразумения с коригирано 

Приложение 2 „Форма за научноизследователски и развоен проект” към действащите 

договори за финансиране по 8-ма сесия на НИФ - 2016 г. и 2 броя Допълнителни 

споразумения за прекратяване на договори за финансиране; 

 Сключени са 14 броя граждански договори с независими експерти за 

извършване на експертна оценка на техническото изпълнение /мониторинг/ на проектите 

в изпълнение по 8 сесия на НИФ; 

 За периода е извършен технически мониторинг по 19 изпълнени етапа по 

договори в изпълнение, от 8-ма конкурсна сесия на НИФ; 

 При осъществяване на техническия мониторинг бяха изготвени и подписани 21 

броя Заключения от независимите експерти, осъществили мониторинг на място на 

проектите в изпълнение от Осма сесия на НИФ; 

 В процес на извършване на финансов мониторинг са изготвени 19 бр. Искане за 

пояснение и/или липсващи документи във финансови отчети; 

 За периода е извършен финансов мониторинг, на финансовия отчет за изпълнен 

етап и е изготвен финансов  анализ за етап, с консолидирана финансова справка, както и 

документи за плащане от определения финансист по 12 договора в изпълнение на 8-ма 
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конкурсна сесия; 

 Изготвени са 19 броя Протоколни решения за етап; 

 В изпълнение са общо 14 договора от 8-ма сесия на НИФ, като отчетената 

безвъзмездна финансова помощ /БФП/ е в размер на  842 403 лв., а одобрената – 775 104 

лв., като съотношението одобрена БФП/отчетена БФП – 92,01 %; 

 Изготвен и подписан 1 брой окончателен приемо - предавателен протокол за 

приемане на крайния резултат на проекта и приключване на договорните отношения 

между бенефициента и ИАНМСП, по приключил проект от 7 - ма  конкурсна сесия на НИФ; 

 Изготвен e Регистър на постъпилите жалби и възражения, който се актуализира 

периодично; 

 Създадени са 17 броя досиета на договорите в действие по 8-ма конкурсна 

сесия, като към момента в изпълнение са 14 договора, а 3 договора са прекратени по 

искане на бенефициентите, поради липса на финансов капацитет; 

 На 27.04.2018 г.  в гр. София, в зала „Оборище”, хотел Лайт, ул. „Веслец” № 37 

е проведено обучение на независими експерти, които ще извършват мониторинг на 

проекти в изпълнение от 8 – ма конкурсна сесия на НИФ, на тема „Същност и оформяне на 

документите за извършен технически мониторинг от независими експерти”; 

 На 30.04.2018 г. в гр. София, зала „София”, х. „Сити”, ул. „Ст. планина” № 6, се 

проведе обучение на Бенефициери/Координатори и партньори изпълняващи проекти от 8 

– ма конкурсна сесия на НИФ, на тема „Подготовка на отчетите за технически и финансов 

мониторинг след изпълнение на етап или приключване на проекта”. 

Във връзка с подготовката, обявяването и провеждането на девета конкурсна сесия 

на НИФ-2018 г. бяха извършени следните дейности:  

 На заседание на Управителния съвет на НИФ са утвърдени документи относно 

изменения на ПУСНИФ-2016 г.  

- Със Заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на Министъра на икономиката бяха 

изменени и допълнени ПУСНИФ - 2016 г. /утвърдени със Заповед № РД-16-812/23.08.2016 

г. на министъра на икономиката/; 

- Беше утвърдена, приведената в съответствие с промените в  ПУСНИФ - 2016 г. 

/изм. и допълнени със Заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката/, 

следната документация: 

 Правилник за оценка на проектните предложения по схемата: „Подпомагане на 

научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за 

научни изследвания и разпространение на знания”, с приложения към него; 

 Процедура за административно и финансово отчитане на проекти на Националния 

иновационен фонд, с приложения;  

 Правила за работа на независимите експерти при извършване на технически 

мониторинг на проектите в изпълнение; 

 Правила за дейността на Звеното за контрол. 

 На 31.05.2018 г. беше обявено началото на Девета конкурсна сесия на 

Националния иновационен фонд по схема „Подпомагане на научноизследователската и 

развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и 

разпространение на знания”. 

 Във връзка с обявяването на Девета конкурсна сесия за набиране на проекти в 

рамките на НИФ, ИАНМСП проведе информационни дни в периода от 31.05.2018 г. до 

25.06.2018 г. в следните градове: София, Видин, В.Търново, Русе, Варна, Бургас, 

Благоевград, Пловдив, Ст. Загора; 

 Във връзка с публикувана покана на 08.06.2018 г. на интернет – страницата на 

ИАНМСП за избор на одитори, са постъпили и в процес на разглеждане 24 броя Заявления 

за одитори, които да бъдат включени в състава на Звеното за контрол на НИФ 9 – та и 

следващи конкурсни сесии. След проведена процедура са сключени договори с трима 

одитори, членове на състава на Звеното за контрол; 

 Във връзка с публикувана покана на интернет – страницата на ИАНМСП за 

участие в процедура за избор на независими експерти, с които да бъде допълнен Списъка 

на независимите експерти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна 

дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на 

знания” са постъпили  и в процес на разглеждане 8 броя Заявления; 

 По време на оценката на проектите от 9 –та сесия на НИФ са проведени и са 

изготвени 24 бр. протоколи от заседания на Секретариата на НИФ; 
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 Сключени са 57 броя граждански договори с независими експерти, които са  

извършили техническа и икономическа оценка на проектите и финансова оценка на 

бюджетите от 9 –та сесия на НИФ; 

 По време на оценката са изготвени и проверени 148 броя формуляри от 

извършена техническа и икономическа оценка на проектите; 

 Изготвени са 72 броя уведомителни писма на отхвърлени кандидати, след 

извършена оценка за административно съответствие и допустимост и техническа и 

икономическа оценка на проектите и финансова оценка на бюджетите; 

 Сключени са 24 договора за финансиране с класирани кандидати от 9 с на НИФ, 

с общ размер на договорената БФП – 5 489 836,20 лв. 

 

4. Проект Ваучерна схема – трансфер на знания към предприятия 

Финансовата схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятия 

(Ваучерна схема)” е насочена към реализиране на дейности за предоставяне на 

технологични знания от висши училища и научни организации („доставчици на знания”) 

към предприятия, с цел да се стимулира връзката между науката и бизнеса. 

Предприятията ще бъдат подкрепени да решат тесни места в своите предприятия, като 

възложат тяхното решаване на „Доставчиците на Знание”. Безвъзмездната помощ е за 

МСП, които искат да решат проблеми с приложен характер, чрез придобиване на знания, 

свързани с иновация на процеси, продукти и услуги. Планира се да се финансират  

проекти от 20 000 лв. През 2018 г., проектът не е изпълняван. 

 

5. Българо-швейцарска програма за сътрудничество. 

По проект „Методическа подкрепа за развитие на „зелени” обществени поръчки в 

България” към Българо-Швейцарската програма за сътрудничество по приоритетна ос 3 

„Частен сектор”, е удължен срокът за изпълнение. Съгласно Анекса към Договор за 

изпълнение на горепосочения проект, сключен на 27.07.2017 г., е предвиден срок за 

реализиране на планираните дейности по проекта до 31.12.2018 г.  С оглед на поетите 

договорни ангажименти от страна на Агенция по обществени поръчки (АОП) и 

включването на Практическото помагало като една от мерките в Националната стратегия 

за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г., през 

2018 г. АОП осъществи изпълнението на следните основни дейности по проекта: 

 успешно възложена процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет „Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени” 

обществени поръчки и изготвяне на Практическо помагало за тяхното възлагане”. С 

избрания изпълнител – Прайс Уотърс Хаус Купърс България ЕООД е сключен договор на 

15.05.2018 г., със срок на изпълнение – 6 месеца от датата на неговото сключване; 

 сключен договор с швейцарски консултант на 23.04.2018 г. за  предоставяне на 

консултантска техническа помощ при изготвянето на работна програма и организиране на 

работни срещи между представители на АОП и представители на организации и 

институции с доказан добър опит в областта на зелените обществени поръчки, по време 

на две работни посещения в Швейцария; 

 успешно реализирано първо работно посещение в Швейцария на представители 

на АОП в периода 28.05.2018 г. – 1.06.2018 г.; 

 представена беше и съгласуван от ИАНМСП информация за напредъка по 

проекта с Междинен доклад № 6  за периода 1.07.2017 г. - 31.12.2017 г. и  Годишен 

доклад № 3 за 2017 г.; 

 представен беше Междинен доклад № 7 по проект „Методическа подкрепа за 

развитието на „зелените” обществени поръчки в България” за отчетен период от 

01.01.2018 г. до 30.06.2018 г., придружен с искане за реинбурсиране на средствата на 

стойност 28 683,83 лева. Искането с цялата прилежаща документация беше изпратено до 

Централното координационно звено и от „Национален фонд” - разплащателен орган по 

БШПС, беше одобрено и изпратено до SECO /Държавен секретариат по икономическите 

въпроси/; 

 Националното координационно звено /НКЗ/ изготви проект на изменение на 

проектно споразумение по проект „Методическа подкрепа за развитие на „зелени” 

обществени поръчки в България”, финансиран по Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество. Проектът е представен на ИАНМСП като Междинен орган /МО/ за 

предварително съгласуване, заедно с официално писмо от Агенцията по обществени 
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поръчки като Изпълнителна агенция /ИА/ съдържащо мотивите, които налагат удължаване 

на срокът за изпълнение на конкретния проект „Методическа подкрепа за развитие на 

„зелени” обществени поръчки в България” с шест месеца до – 30.06.2019 г., придружен с 

актуализиран план – график на дейностите и изменен бюджет; 

 разписана и приложена към мотивите за удължаване на проекта беше и 

Концепция за второ работно посещение на представители на АОП в Конфедерация 

Швейцария, посещение на швейцарски експерти в България и предвидените обучения по 

проект „Методическа подкрепа за развитие на „зелени” обществени поръчки в България”, 

финансирани по Българо-швейцарската програма за сътрудничество; 

 на 25.10.2018 г. се подписа Второ споразумение за изменение и допълнение на 

Споразумение за проект „Методическа подкрепа за развитие на „зелени” обществени 

поръчки в България”, сключено между НКЗ, МО и SECO. Срокът за споразумението за 

проекта е до 30 юни 2019 г., считано от датата на подписване на Споразумението; 

 На 03.12.2018г. беше подписан Анекс № 2 към Договор за изпълнение на проект  

„Методическа подкрепа за развитие на „зелени” обществени поръчки в България”, 

подписан на 15.06.2015 г. /изм. с Анекс № 1 от 27.07.2017 г./. 

 

6. Участие на Република България в Съвместното предприятие „ECSEL” (СП 

ECSEL), създадено с Регламент (ЕС) №561/2014 г. на Съвета на ЕС. 

  Съвместните технологични инициативи (СТИ) са публично-частни партньорства в 

промишлените научни изследвания на европейско равнище. Те дават възможност на 

научно-изследователски организации и предприятия да участват в съвместни европейски 

проекти на най-високо научно-технологично ниво. Към момента има три съвместни 

технологични инициативи към програма Хоризонт 2020 – Съвместното предприятие (СП) 

„Ексел”, Съвместното предприятие (СП) „Горивни клетки и водород 2” и Съвместното 

предприятие (СП) „Индустрии базирани на биотехнологии”.  

     През 2018 г. няма отчетена дейност във връзка с провеждане на информационна 

кампания за популяризиране на възможностите за участие на български бенефициенти в 

СП „ECSEL”. На този етап по СП „ЕКСЕЛ”, българските бенефициенти, спечелили 

конкурсни процедури, получават финансиране само от ЕК. България все още не е 

сключила споразумение със СП „ЕКСЕЛ” за национално съ-финансиране на одобрените 

български бенефициенти, както и с останалите две съвместни предприятия. 

   

7. Изпълнение на Споразумение за европейска кооперираща държава 

между правителството на Република България и Европейската Космическа 

Агенция (ЕКА). 

 Европейската космическа агенция е организация, която изпълнява голяма част от 

космическите дейности и инициативи на Европейския съюз в усвояването на космоса и 

прилагането на космическите технологии в държавите членки. Общата цел на PECS е да 

свърже България с програмите и дейностите на Агенцията и да я подготви по най-

ефективния начин за бъдещо присъединяване към Конвенцията на ЕКА.  

 В съответствие с правила на ЕКА, в рамките на петгодишен период, България 

заплаща дължимата годишна вноска, в три последователни плащания, в съотношение: 

40% до 31 януари; 40% до 30 юни; 20% до 31 октомври. Поканата за тези плащания 

постъпва най-малко 6 седмици, преди датите на падежа. 

 През 2018 г. са изпълнени следните дейности: 

 За 2018 г. годишната вноска за България се равнява на 1 373 614, 77 евро. На 

25 януари 2018 г. МИ преведе първата вноска от 549 445, 87 евро (40% общата сума). 

 На 22 февруари ЕКА изпрати уведомително писмо до МИ, като информира, че 

годишната вноската на България за 2018 г. е преразгледана от комисия на ЕКА и 

намалена на 1 354 686,91 евро, а първата вноска от 40% за 2018 г. след преизчислението 

възлиза на 541 874, 76 евро. ЕКА предложи остатъка от 7 571, 11 да бъде приспаднат от 

втората вноска на България към Агенцията.  

 Поканата за второто плащане бе получена през юни 2018 г., когато МИ преведе 

сумата 40% от годишната вноска към сметката на ЕКА възлизаща на  534 303, 65 евро.   

 Поканата за третото плащане бе изпратена от ЕКА на 17 септември 2018 г. , а 

през октомври МИ приведе исканата сума възлизащата на 20% от годишната вноска, 

възлизаща на 270, 937.38 евро. 

 На 17 февруари 2018 г. в Дома на Европа, ЕКА проведе брифинг на 
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потенциалните участници към третата тръжна процедура за България на който 

присъстваха над 60 представители на заинтересованите страни. Третата тръжна 

процедура за България бе отворена за участие на страницата на ЕКА на 12 февруари и 

затворена на 13 април 2018 г. Оценката на подадените предложения приключи през юни 

2018 г.   

 На 1 ноември 2018 г. в Министерство на икономиката се проведе двустранна 

среща между представители на МИ и ЕКА на която беше представен резюмиран годишен 

доклад относно изпълнението на задачите през годината. Освен това, МИ проследи отчета 

на изпълнение на 12 от изпълняваните към момента проекти на ЕКА за България. 

 На 30 октомври 2018 г. в София във „Военният клуб” се проведе информационна 

сесия към потенциалните участници относно Четвърта тръжна процедура на ЕКА за 

България. На брифинга присъстваха над 100 представители на заинтересованите страни. 
След информационната сесия в Министерство на икономиката се проведоха индивидуални 

консултации от представители на ЕКА за България. 

 Четвъртата тръжна процедура отвори на 10 декември 2018 г. и ще затвори на 

27.03.2019 г. (13:00 часа централно европейско време). 

 

8. Проект „Техностарт – насърчаване на иновационната активност на 

младите хора в България” за създаване на студентски фирми  

  Програма „Техностарт” подпомага млади хора – студенти, докторанти и наскоро 

дипломирани с иновативни бизнес идеи да започнат собствен бизнес като им се 

предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на до 19 800 лв. за изпълнението 

на бизнес плана им.  

  През 2018 г. са изпълнени следните дейности: 

 В изпълнение са проектите на 13 бенефициента, финансирани през 2017 г. по 

„Техностарт 3”. Общата усвоена сума на безвъзмездната финансова помощ за 2018 г. е 

142 295,93 лв., които са изплатени от ескроу банковите сметки на бенефициентите. 

Екипът по проекта е извършил текущ мониторинг през м. 06.2018 г. и през м. 10.2018 г. 

на бенефициентите за изпълнението на бизнес плановете им. 

 През 2018 г. приключи и изпълнението на бизнес плановете на 14 

бенефициента, финансирани по „Техностарт 2”. Договорената сума на БФП е на 

стойност 257 369,90 лв, от тях усвоената сума за изпълнение на бизнес плана е на 

обща стойност 239 831,24 лв, а неусвоената е на обща стойност 17 538,66 лв. 

  Към 30.06.2018 г. неусвоените суми от БФП са преведени от ескроу сметките на 

бенефициентите по банковата сметка на МИ и ескроу сметките са закрити. Екипът по 

проекта е извършил последващ мониторинг на 14 бенефициента, финансирани от 

„Техностарт 2”  с цел проследяване на ефективността и устоичивостта на програмата и 

нейното въздействие като подкрепа на младите хора.  

  През отчетния период не е обявяван нов национален конкурс за „Техностарт 4”. 

 

  9. Функциониране на Секретариат в дирекция „Икономически политики 

за насърчаване” в Министерство на икономиката за изпълнение на 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). 

  Във връзка с актуализацията на стратегията и подобластите в ИСИС през 2018 г., 

Министерството на икономиката, чрез дирекция „Икономическа политика”, съвместно с 

представители на МОН проведе шест регионални събития в страната, в т.ч. в гр. Стара 

Загора, гр. Пловдив, гр. Благоевград, гр. Варна, гр. Габрово и гр. Плевен. Целта бе да 

се разбере за мнението на заинтересованите страни (бизнес, местни власти, 

представители на науката) относно актуализация и промяна на заложените подобласти 

в четирите приоритетни тематични области на ИСИС. В периода 15-19 октомври 2018 г., 

Министерство на икономиката проведе тематични срещи със заинтересованите страни в 

гр. София по четирите приоритетни области както следва:  

 15 октомври - Тематично област „Индустрия за здравословен живот и 

биотехнологии”; 

 17 октомври - Тематична област „Информатика и ИКТ”; 

 18 октомври - Тематична област „Мехатроника и чисти технологии”; 

 19 октомври - Тематична област „Нови технологии в креативни и рекреативни 

индустрии”. 

  Целта на всяка тематична среща бе представяне на напредъка по ИСИС и 
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дискусия за необходимостта от актуализация на приоритетните тематични подобласти. 

  В резултат на проведените срещи през 2018 г. бяха получени предложения за 

актуализация на подобластите на ИСИС, в следствие на което като се добавиха и 

измениха част от тях. Актуализацията на подобластите е направен с Решение на 

заседание на СИР на  18.12.2018 г. На същото заседание е приет и Годишния доклад за 

изпълнение на ИСИС за 2017 г. 

  От м. Септември 2018 г. Министерството на икономиката изпълнява проект със 

Съвместният изследователски център (JRC) - "Подкрепа за растежа и управлението в 

регионите, чието развитие изостава, фаза 2, чийто обект на изследване е и България. 

Той цели да осигури техническа подкрепа на 9 региона / страни от ЕС в изпълнението 

на техните стратегии за интелигентно специализиране (S3), в т.ч. и България. Страната 

ни е включена в проекта от края на 2016 г. чрез Северен Централен регион. В момента 

стартира втората фаза на проекта, като JRC променя своя подход на проучване от 

регионално към национално равнище и установяване на по-тясно сътрудничество с 

националните правителствени органи, отговарящи за координацията и изпълнението на 

RIS 3. Чрез проекта ще проучи управлението за RIS3, местни екосистемни връзки и 

изграждането на капацитет за управление. 

   

10. Организиране на информационни кампании, семинари и издаване на 

материали в подкрепа навлизането и развитието на устойчивата мобилност. 

За да бъдат по-бързо приети екологичните превозни средства от страна на 

потребителите (бизнеса и населението) като реална алтернатива на конвенционалните 

превозни средства, е необходимо те да бъдат добре информирани за възможностите, 

преимуществата, ползите и практически аспекти на новите екологични автомобили, 

задвижвани с алтернативни горива. Във връзка с компетенциите на министъра на 

икономиката в разглежданата област, приоритетно място сред тях заемат електрическите 

автомобили, както и развитието на устойчива електрическа мобилност в съответствие с 

приоритетите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България до 

2020 г. 

През 2018 г. в партньорство с националната браншова асоциация за електрическа 

мобилност е проведено едно събитие – церемонията по връчване на годишните награди за 

принос в развитието на електрическата мобилност през 2017 г.  

Осигурено е взаимодействие и с представители на неправителствения сектор, 

други държавни институции и на общините по развитие на сътрудничеството за ускорено 

навлизане на електрическите превозни средства, както и на възможностите за бързо 

стартиране производството на български градски иновативен електромобил. 

С подкрепата и участието на Министерство на икономиката бе проведено 

международното специализирано изложение ELECTRO MOBILITY EXPO 2018, на което бяха 

представени прототипи на първия български електромобил, състезателен автомобил и 

концепция за мултифункционален компактен градски електромобил на фирма Син Карс 

Интернешънъл. Представители на Министерство на икономиката взеха участие и в 

първата годишна конференция E-mobility and the Future of Urban Transportation и други 

събития, организирани от неправителствения сектор в рамките на мерките за подобряване 

чистотата на атмосферния въздух в населените места. 

В изпълнение Заповед на министъра на икономиката от 18.10.2017 г., продължава 

дейността на междуведомствената работна група за разработване на проект на 

Национална програма с Пътна карта за развитие на електрическата мобилност до 2025 г. 

и хоризонт до 2030 г. Нейни основни задачи ще бъдат разработването на мерки в 

подкрепа на иновациите, инвестициите и технологичната модернизация при 

производството на незамърсяващи превозни средства, на компоненти и зарядни 

устройства за тях; на индустриалните клъстери с продуктов фокус и бизнес асоциациите в 

тази област; на научните изследвания и развойната дейност, образованието и обучението 

на кадри; на стимули и маркетингови модели за насърчаване търсенето на електрически и 

хибридни превозни средства и други бариери пред масовото им навлизане. 

 

11. Създаване на тренировъчни фирми в училища по изкуства и спортни 

училища. 

 Целта на проект „stARTs” е да развитие предприемаческите способности на 

учениците в училищата по изкуствата и спортните училища, за да може постепенно 
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обучението по предприемачество да стане неразделна част от учебния план на тези 

училища, тъй като те са под ръководството на Министерство на културата и в техните 

учебни планове не фигурира обучение по предприемачество. Обучението по проекта се 

извършва чрез създаване на тренировъчни предприятия. Учениците преминават през 

обучение и менторство по предприемачество, защита на интелектуалната собственост и 

участват в изложение на тренировъчните предприятия на национално  ниво.  

През м. август 2018 г. приключи изпълнението на проект „sTARTs V”, който се 

реализира чрез директно възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 2 в 

съответствие с Приложение № 2 от ЗОП за Образователни и учебно-тренировъчни услуги 

по сключен Договор № 99/23.11.2017 г. между Министерството на икономиката и 

изпълнителя - фондация „Джуниър Ачийвмънт България” за периода 23.11.2017 г. – 

15.08.2018 г. 

Проектът е на стойност 34 690 лв. (тридесет и четири хиляди и шестстотин и 

деветдесет лева). Обучени са ученици от общо 5 училища в България – 2 училища по 

изкуства и 3 спортни училища: 

1. Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука” – София;  

2. Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – София;  

3. Спортно училище „Васил Левски” – Пловдив;  

4. 166 Спортно училище „Васил Левски” – София;  

5. Спортно училище „Юрий Гагарин” – Велико Търново. 

  По приключване на договора с изпълнителя - фондация „Джуниър Ачийвмънт 

България” за периода 23.11.2017 г. – 15.08.2018 г., е назначена комисия за контрол от 

дирекция „Икономически политики за насърчаване”, която приключи работата по 

изпълнението на проекта с подписване на приемо - предавателен протокол. 

  По-важните постигнати резултати от реализиране на проекта през отчетния период 

са: 

 Обучение по предприемачество на ученици от средните училища по изкуства и 

спортни училища в рамките на 60 учебни часа – 45 души; 

 Създаване на тренировъчни предприятия „Учебна компания” в пет училища по 

проекта и текуща работа през годината – 5 бр.; 

 Провеждане на обучителни семинари Креативен лагер - „Работа с ментори и 

бизнес консултанти - дизайн мислене, въвеждане, създаване на търговска марка, 

генериране на идеи и маркетингова стратегия”, в София тех парк гр. София, 12-

13.01.2018 г. – 1 бр.; 

 Иновационен лагер „Социални иновации” - 16-17 март 2018 г.; 

 Провеждане на Финансов иновационен лагер в София Тех парк - обучение по 

финанси и презентационни умения 15-16 април 2018 г. – 1 бр.; 

 Обучение за ролята на интелектуалната собственост за съвременния бизнес-

търговска марка - същност, бранд, мениджмънт - онлайн уебинар на 25.05.2018 г.; 

 Популяризиране на проект „Брандико” чрез уебсайт, социални мрежи и 

фондация „Джуниър Ачийвмънт България”; 

 Посещение в реални предприятия; 

 Участие в регионални състезания на тренировъчни предприятия от средните 

училища по изкуства и спортни училища чрез видео-връзка на 2-4 май 2018 г. - 5 бр.; 

 В заключителните конкурси „Изгряващи звезди” 2018 и „Брандико” 2018 в НДК 

гр. София (02.06.2018 г.) взеха участие класираните учебни компании от регионалните 

състезания по проекта. 

 През  2018 г. стартира проект „sTARTs VI”, който се реализира чрез директно 

възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 2 в съответствие с 

Приложение № 2 от ЗОП за Образователни и учебно-тренировъчни услуги по сключен 

Договор №92/30.11.2018 г. между Министерството на икономиката и изпълнителя - 

фондация „Джуниър Ачийвмънт България” за периода 30.11.2018 г. – 15.08.2019 г. 

 Проектът е на стойност 34 690 лв. (тридесет и четири хиляди и шестстотин и 

деветдесет лева). Обучени са ученици от общо 5 училища в България – 2 училища по 

изкуства и 3 спортни училища: 

1. Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука” – София;  

2. Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – София;  

3. Спортно училище „Васил Левски” – Пловдив;  

4. 166 Спортно училище „Васил Левски” – София;  
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5. Спортно училище „Юрий Гагарин” – Велико Търново. 

 По изпълнение на договора с изпълнителя - фондация „Джуниър Ачийвмънт 

България” за периода 30.11.2018 г. – 15.08.2019 г., ще бъде назначена комисия за 

контрол от дирекция „Икономическа политика” и дирекция „Насърчителни мерки и 

проекти”, която да приеме изпълнението в съответствие със заложените изисквания, 

посочени от Министерството на икономиката при обучение по предприемачество и 

създаване на тренировъчни предприятия в избраните училища по изкуства и спортни 

училища. Работата по изпълнението на проекта приключва с подписване на приемо - 

предавателен протокол. 

 

12. Организиране на конкурса „Брандико”, целящ насърчаване на 

учебните предприятия към разбирането на същността и значението на 

изграждането и защитата на интелектуалната собственост. 

В рамките на проект „stARTs” е включен и националния конкурс „Брандико”. Това е 

конкурс за защита на интелектуалната собственост в тренировъчните предприятия. Чрез 

него ученици и студенти от тренировъчни предприятия се обучават за същността и 

значението на  създаване и защитата на търговската марка.  

„Брандико” бе проведен през месец юни 2018 г. по време на десетото издание на 

младежкия предприемачески форум на Джуниър Ачийвмънт „Изгряващи звезди”, в гр. 

София (01-02.06.2018 г.). В проведеното обучение взеха участие над 100 ученици и взеха 

участие в конкурса 21 тренировъчни предприятия. От името на Министерство на 

икономиката на победителя бе връчен плакет и грамота, и посещение на състезанието за 

„Най-добра учебна компания на Европа” 2018 г. в Белград през м. юли, 2018 г. 

Класираните на второ и трето място учебни компании бяха наградени  с  грамота.  

Класирането е както следва: 

1. Учебна компания Cushiez – ОДК, Пловдив; 

2. Учебна компания Scratch Bag – Първа английска езикова гимназия, гр. София; 

3. Учебна компания OBSCURE – Национална професионална гимназия по 

полиграфия и фотография, София (тренировъчно предприятие, създадено по проект 

„sTARTs V”, което доказва ефективността от симбиозата между двата проекта). 

   

13. Провеждане на конкурс Европейски награди за насърчаване на 

предприемачеството.  

Конкурсът Европейски награди за насърчаване на предприемачеството се 

организира ежегодно. Чрез конкурса се цели да се отличат най-добрите практики по 

приоритетите на Small Business Act в подкрепа на малкия и средния бизнес и да се 

насърчи предприемачеството. За тази цел се организира национален конкурс, а 

победителите продължават участие на европейско ниво, където жури, излъчено от 

Европейската комисия избира и награждава най-добрите проекти в подкрепа на 

предприемачеството във всяка от 6-те категории в конкурса. Провеждането на конкурса 

изисква провеждане на информационна кампания и организиране на церемония по 

награждаване на победителите в националния кръг. В изданието на конкурса през 2018 г. 

участваха три проекта, а победителите са: проектът на Община Габрово с инициативата 

"Gabrovo Innovation Camp” в категория "Насърчаване на предприемаческия дух” и 

проектът на „Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени Бизнес 

Клубове” с инициативата „Подкрепа на интернационализирането и дигитализацията на 

бизнеса на МСП в България и Европа” в категория „Подкрепа на интернационализирането 

на бизнеса”. Официална церемония по награждаване на победителите се състоя на 14-ти 

септември 2018 г. в сградата на МИ. Българските проекти се състезаваха на следващия 

европейски етап с проекти от над 30 други държави. Националните победители взеха 

участие в Седмата Асамблея на МСП /SME Assembly/, в рамките на която бяха обявени и 

наградени победителите през 2018 г. Официалната заключителна церемония се 

организира от ЕК и се състоя в периода 19-21 ноември 2018 г. в гр. Грац, Австрия. Много 

добри отзиви получиха и двата български проекта. След обявеното от ЕК в края на месец 

септември класиране, единият от българските проекти се нареди сред 19-те финалисти и 

се състезава за Награда в категория „Подкрепа за интернационализирането на бизнеса” с 

проектите от Естония и Финландия, но проектът на Финландия получи статуетката. 

14. Съорганизиране и участие на „Европейския ден на предприемача” в 

рамките на Европейската седмица на МСП. 
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Европейският ден на предприемача е форум, която има за цел да популяризира 

успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Насочен е към 

популяризиране на предприемачески идеи, възможности за финансирането им, споделяне 

на опит между предприемачи и има основно практическа насоченост. Мероприятието се 

проведе на 5 ноември 2018 г. в сградата на Представителството на ЕК в България, като 

темата на форума тази година беше „Младежкото предприемачество – практики и 

перспективи”. Лектори на събитието бяха предприемачи от различни сектори на 

икономиката, академични преподаватели, банкови експерти, специалисти от небанковото 

финансиране, както и експерти по предоставяне на информация за кандидатстване по 

оперативните програми на Европейския съюз. 

 

15. Нормативно въвеждане на МСП-тест.  

Народното събрание гласува промени в Закона за нормативните актове, които 

влязоха в сила от 4 ноември 2016 г., съгласно които всички проекти на нормативни актове 

трябва да бъдат придружени от предварителна оценка на въздействието. В съответствие с 

Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, приета 

с ПМС № 301 от 14.11.2016 г., която е сила от 18.11.2016 г., частичната оценка на 

въздействие включва задължително изследване на въздействието върху МСП, а пълната 

предварителна оценка на въздействие, се извършва при съществени промени в 

законодателството, която включва и Теста за въздействие върху малките и средните 

предприятия. 

През отчетния период и в съответствие с приетата Наредба за обхвата и 

методологията за извършване на оценка на въздействието върху МСП и новите текстове 

на ЗНА, Министерство на икономиката следи и съгласува всички проекти на нормативни 

актове съгласно тези изисквания. Дирекцията участва в постоянно действаща работна 

група към МС за подобряване на качеството на оценките на въздействие. 

 

16. Изготвяне на Годишен доклад за състоянието и развитието 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 в контекста на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г., а 

също така да спомогне за формирането на адекватна и прозрачна политика за тяхното 

развитие. От 2011 г. в МИ не е изготвян Годишен доклад за състоянието и развитието на 

МСП. През 2018 г. не е обявявана обществена поръчка за проекта. 

Изготвена е Годишната програма за прилагане на Националната стратегия за 

насърчаване на малките и средните предприятия за 2019 г. и Доклад за изпълнение на 

Годишната програма за прилагане на Националната стратегия за насърчаване на малките 

и средните предприятия за 2018 година. 

 

 

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 продукти 3 и 8 от раздел Б.  

  

 

Г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение №5 

2000.01.02 Бюджетна програма „Насърчаване на 

предприемачеството и иновациите” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

  2018 г. 

1. Европейска инициатива ЕВРИКА и съвместната програма 

Евростарс: 

1.1.Организиране на информационни кампании по 

Европейската инициатива ЕВРИКА 

1.2.Сключени договори по проекти със статут на ЕВРИКА, 

финансирани със средства от НИФ 

 

 

Бр. кампании 

 

Бр. договори 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 
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1.3.Организиране на информационни кампании по съвместната 

програма Евростарс 

1.4.Сключени договори по съвместна програма ЕВРОСТАРС, 

финансирани със средства от НИФ 

Бр. кампании 

 

Бр. договори 

 

 

5 - 

2. Мониторинг по вече изпълнени етапи от сключени договори 

по НИФ 

 

 

Брой етапи 100 23 

3. Сключени/действащи договори с иновативни предприятия по 

конкурсни сесии на НИФ Брой договори 100 38 

4. Ваучерна схема – трансфер на знания към предприятията Брой 

сключени 

договори 

100 - 

5. Проекти в изпълнение по ПО 3 “Развитие на частния сектор 

на българо-швейцарската програма за развитие” Брой проекти 1 1 

6. Участие на Република България в Съвместното предприятие 

“ECSEL” (СП ECSEL), създадено с Регламент (ЕС) № 561/2014 

г. на Съвета на ЕС – Сключване на договор 
Брой договори 1 - 

7. Членство на Република България в Европейската космическа 

агенция (ЕКА) – сключване на договори с български 

бенефициенти. 
Брой договори 7 9 

8. Реализация на проект “Техностарт – насърчаване на 

иновационната активност на младите хора в България” за 

създаване на иновативни студентски фирми 

Брой 

новосъздадени 

фирми 

До 20 - 

9. Функциониране на Секретариат в дирекция “ИП” в МИ за 

изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация (ИСИС)  със следните дейности: 

9.1.Организиране на събития по тематичните приоритети по 

ИСИС; 

9.2.Организиране на регионални събития по ИСИС; 

9.3.Обмяна на опит с водещи европейски държави (провеждане 

на събитие) по ИСИС; 

9.4.Годишен доклад за изпълнението на ИСИС; 

9.5.Участие в платформата за интелигентна специализация към 

Съвместния изследователски център към ЕК. 

9.6.Подготовка на необходимите документи за ИСИС за 

заседания на СИР и НИС. 

 

9.7.Създаване и функциониране на платформа за 

предприемаческо откритие. 

 

 

 

 

Брой събития 

 

Брой събития 

Брой събития 

 

Брой доклади 

Брой участия 

 

Брой 

заседания 

 

Брой 

създадени 

платформи 

 

 

 

4 

 

6 

1 

 

1 

1 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

6 

1 

 

1 

1 

 

 

3 

 

 

- 

10. Организиране на информационни кампании, семинари, 

пазарни проучвания и издаване на материали в подкрепа 

навлизането и развитието на устойчивата мобилност и пазара на 

алтернативни горива в местен и национален план 

Брой събития 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

11. Създадени тренировъчни предприятия в училищата по 

изкуствата и спортните училища 

 

     Брой 

тренировъчни 

предприятия  

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

12. Обучени по предприемачество чрез менторство ученици на 

възраст между 15-18 години от средните училища по изкуствата 

и спортните училища 

 

Брой обучени 60 45 
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13. Провеждане на конкурса за защита на интелектуалната 

собственост “Брандико” сред тренировъчните предприятия Брой конкурси 1 

 

1 

 

14. Провеждане на националния кръг от Европейските награди 

за насърчаване на предприемачеството и изпращане на 

българския представител на европейския финал. 

Брой конкурси 1 1 

15. Участие и  съорганизиране и на форума “Европейския ден 

на предприемача” в рамките на Европейската седмица на 

предприемачеството 

Брой участия 1 1 

16. Въвеждане на МСП тест (изготвяне на методология и 

разработване на МСП тестове) 
Брой МСП 

теста 
2 1 

17. Изготвяне на Годишни доклади за състоянието на МСП в 

България. Брой доклади 1 - 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

Планираните целеви стойности на показателите за изпълнение преобладаващо 

са постигнати, а част от тях са преизпълнени. Под въздействието на външните фактори 

и недостатъчно финансиране, се отчита неизпълнение на планираните стойности на 

някои показатели. 

 

 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 

Целевите стойности по т. 1, 4, 6, 8, 9.7 и 18 не са изпълнени поради липса на 

достатъчно финансиране по програмата. Целевата стойност по т. 16 не изпълнена 

поради липса необходимост. 

 По показател 11 - проектът “stARTs V” за обучение по предприемачество и 

създаване на тренировъчни предприятия в училищата по изкуства и спортните училища 

бе изпълнен в съответствие със заложените цели, предвидени дейности и срокове 

съгласно Договор№ 99/23.11.2017 г. между МИ и Джуниър Ачийвмънт България. По-

малкият брой /създадени 5 тренировъчни  предприятия, в посочените 2 училища по 

изкуствата и 3 спортни училища/ се дължи на по-ниската стойност заявена от 

кандидата при участие в публичната покана в размер на 34 690 лв. /без ДДС /, 

различна от предишни предвиждани суми за финансиране по този проект от 41 665 лв., 

трудна съгласуваност с ръководствата на училищата и наложената промяна в графика 

за изпълнение на планираните дейности. 

 Независимо от по-малкия брой /създадени 5 тренировъчни  предприятия, в 

посочените 2 училища по изкуствата и 3 спортни училища /,броя на учениците, 

обучавани по предприемачество от средните училища по изкуства и спортни училища 

надвишава посочения в отчета брой обучени ученици ,тъй като при обучението 

участват всички участващи ученици, в програмите на Джуниър Ачийвмънт България, 

както и в  различните дейности ,включени в обучението. 

 

Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение №6) 

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.02 Бюджетна програма “Насърчаване на 

предприемачеството и иновациите” 

Закон Уточнен план 
Отче                   

2018 г. 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 4 115 400 3 807 008 3 780 536 
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     Персонал 884 300 784 300 780 361 

     Издръжка 3 231 100 3 022 708 3 000 175 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 4 115 400 3 807 008 3 780 536 

     Персонал 884 300 784 300 780 361 

     Издръжка 3 231 100 3 022 708 3 000 175 

     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  5 630 000 5 580 178 5 557 461 

  
1. Предоставянe на субсидии на участници в конкурсни сесии на 

Национален иновационен фонд (§43-00 ) 
5 630 000 5 429 392 6 871 323 

  2. Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии     -1 447 099 

  3. Лихви по ДИЗ   150 786 150 775 

  

4. Възстановени неусвоени суми по проект "Техностарт 2 - 

насърчаване на иновационната активност на младите хора в 
България" 

    -17 538 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС 
0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 5 630 000 5 580 178 5 557 461 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 9 745 400 9 387 186 9 337 997 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 9 745 400 9 387 186 9 337 997 

  Численост на щатния персонал 17 19 18 

  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 

Дирекция „Икономически политики за насърчаване” до 30.06.2018 г. (съгласно ПМС 

№ 95/05.06.2018 г. за изменение и допълнение на УП на МИ, от 01.07.2018 г. дирекция 

„ИПН” е преобразувана на дирекция „Икономическа политика” и дирекция 

„Насърчителни мерки и проекти”) в Министерство на икономиката и Изпълнителна 

агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. 
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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 

отчета за изпълнение на показателите.  

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, 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 политика съгласно 

законоустановените функции на Патентното ведомство по членството на България в ЕС 

и в международни организации по индустриална собственост.  

 Патентно ведомство 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 проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона 

за марките и географските означения, който беше подготвен във връзка с 

регистрацията на географски означения на храни и хранителни продукти, беше приет 

на второ четене от Народното събрание и обнародван в ДВ бр. 61 от  24 юли. 

Беше изготвен и съгласуван проект на Закон за защита на търговската тайна, 

който е одобрен и предложен за разглеждане и приемане от Народното събрание с 

Решение на Министерския съвет № 964 от 31 декември 2018 г.  

1.3. Изготвяне на проекти на нови нормативни актове и актове за изменение в 

областта на закрилата на индустриалната собственост. 

През отчетния период изготвената от ведомството Наредба за разглеждане на 

споровете по Закона за марките и географските означения беше приета с ПМС № 56 от 

16.04.2018 г. Същата е обнародвана в ДВ, бр. 34 от 20 април 2018 г. 

Предстои да бъде приета от Министерския съвет и Наредбата за споровете по 

Закона за промишления дизайн.  

Във връзка с изпълнение на ангажиментите на Република България, като 

държава членка на Европейския съюз, да транспонира в националното законодателство 

разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 

16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно 

марките (Директивата), е изготвен и внесен в Министерство на икономиката и проект 

на нов Закон за марките и географските означения. Предстои провеждането на 

обществени консултации по предложените текстове, както и съгласуването му по реда 

на чл. 32, ал. 1 и 5 от УПМСНА.   

1.4. Поддържане на активно сътрудничество с други страни в областта на 

индустриалната собственост. 

 В рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 
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Патентно ведомство на Република България, в партньорство със Службата на 

Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), представлявана от 

Европейската Обсерватория за нарушенията на правата на интелектуалната 

собственост, организираха конференция „Интелектуалната собственост в образованието 

– тенденции и перспективи”. Конференцията се проведе на 20-ти февруари 2018 в 

хотел „София Хотел Балкан”, като на нея присъстваха над 60 представители на 

държавни институции – Министерство на образованието, Министерство на културата, 

неправителствени организации, образователни институции, представители по 

индустриална собственост и др. 

 Под егидата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 

се състоя и Международната конференция „Интелектуалната собственост – днес и 

утре”, организирана от Патентно ведомство на Република България, съвместно със 

Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Европейското патентно 

ведомство (EПВ). На Конференцията присъстваха високопоставени гости, като 

заместник-министър председателя по икономическата и демографска политика Валери 

Симеонов, Генералния директор на СОИС г-н Франсис Гъри, Председателя на 

Европейското патентно ведомство г-н Беноа Батистели и тогавашния заместник 

изпълнителен директор и бъдещ изпълнителен директор на Службата на Европейския 

съюз за интелектуална собственост г-н Кристиан Аршамбо. На конференцията 

присъстваха над 80 участници и гости от страните членки на ЕС, Европейската комисия 

и други заинтересовани страни. Бяха разгледани теми от значителна важност за 

развитието на европейската патентна система и закрилата на търговските марки и 

промишлените дизайни на европейско ниво. 

 Световният ден на интелектуалната собственост беше отбелязан със събитие 

на национално ниво, организирано от Патентно ведомство на Република България с 

подкрепата на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), с 

цел популяризирането на значимостта на интелектуалната собственост и подпомагането 

на икономиката. Събитието беше открито от заместник-министъра на икономиката г-н 

Лъчезар Борисов. Беше обърнато внимание на европейската система за закрила на 

търговските марки и промишлените дизайни, както и предстоящото въвеждане на 

новите видове марки, като мултимедийна, холограмна и др. 

1.5. Участие в съвместно финансирани международни проекти в областта на 

индустриалната собственост.  

 През 2018 г. съвместната дейност между Патентно ведомство на Република 

България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (European 

Union Intellectual Property Office; EUIPO) продължи в посока развиване на дейностите по 

Договора за сътрудничество за 2018 г. и по проектите на Програмата за европейско 

сътрудничество. В Договора са предвидени проекти, обединени в пет отделни групи. Те 

целят хармонизиране на системите за марки и дизайни, сближаване на практиките и 

изготвяне на общи комуникации, модернизиране и опростяване на националните 

системи за марки и дизайни чрез подобряване на онлайн услугите и въвеждане на нови 

такива, надграждане и развитие на всички софтуерни услуги, създаване на нови 

инструменти и подпомагане на националните ведомства за популяризиране и прилагане 

на правата върху обектите на интелектуална собственост, по-конкретно марките и 

дизайните. Във всяка от петте групи са предвидени различни проекти. Всеки един от 

тях е взаимосвързан с останалите и подпомага националните ведомства в посока на 

тяхното усъвършенстване, като по този начин допринася и за развитието на 

Европейската мрежа за марки и дизайни. Те са с различна насоченост, основно към 

развитие и подобряване на информационната инфраструктура, надграждане на 

съществуващите фронт офис и бек офис системи, с цел засилване ефективността на 

работата на ведомствата, обогатяване информираността и знанията на служителите, 

създаване на възможност за развитие с цел участие в различни работни групи към 

отделните проекти, синхронизиране на практиките на всички ведомства в ЕС и 

уеднаквяване на подходите при защита на обектите на интелектуална собственост. 

Проектите, в които участва Патентно ведомство на Република България са 

следните: 

– ECP 1 – Централен екип за уеднаквяване и синхронизиране на практиките, 

насочен към поддръжката на системите и инструментите. 

– ECP 2 - Основни подобрения на „Фронт офис” системата. Проектът включи 
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разработване на подобрения в портала за електронни услуги, както на националното 

ведомство, така и на СЕСИС и беше финализиран през септември 2018г., като новите и 

надградени услуги бяха пуснати в реална среда на 14.09.2018г. 

– ECP 3 Нови инструменти - „Decision desktop”. Проектът има за цел да 

предостави технология, която да подпомага изготвянето на решения по последователен 

начин. В този проект всяко ведомство, което ще вземе участие, ще разработи шаблони 

за всеки от различните видове решения, които издава. След това тези шаблони ще 

бъдат достъпни до всички служители, чрез удобен за ползване интерфейс. "Decision 

desktop” за настолни (персонални) компютри ще може да бъде интегрирано в Back 

Office, което позволява по-нататъшно повишаване на ефективността. Заедно с помощта 

на вече наличните инструменти, експертите, които изготвят решения ще могат да 

получават и създават по- информирани, последователни и ефективни решения. Този 

проект на етап подготвяне на концепция и изработване на план за действие от страна 

на сформирана работна група, в която има представител и на Патентно ведомство. 

– ECP3 Нови инструменти - „Integrated Multiple Assessment Solution” (IMAS). 

Основната цел на проекта е да се направи връзка между базите данни на общите 

инструменти (TMview/DSview) заедно с множество речници на разположение, като 

предоставя подробни доклади по искания за проучвания, във връзка със заявки и го 

прави още по-лесно както за експертите, така и за потребителите при вземане на 

решения относно регистрация на марки. Проектът ще даде възможност за осигуряване 

на максимална информация на крайния потребител (експертите и потребителите на 

услугите) на всяко едно ведомство, на всички етапи от процеса от подаване на заявка 

за марка, включително опозиции и заличаване. Този проект ще допринесе за следните 

области на дейност: чл. 123, б. в) от Регламента за търговската марка на Европейския 

съюз (наричан по-нататък „EUTMR”): разработване на общи стандарти за експертизата; 

създаване на общи или свързани бази данни и портали за целите на консултирането, 

търсенето и класификацията в целия ЕС; непрекъснато предоставяне и обмен на данни 

и информация, включително за целите на захранването на базите данни и порталите; 

установяване на общи стандарти и практики с цел осигуряване на оперативна 

съвместимост между процедурите и системите в целия ЕС и повишаване на тяхната 

последователност, ефикасност и ефективност; обмен на информация относно правата и 

процедурите за индустриална собственост, включително взаимна подкрепа за helpdesks 

и информационните центрове; Предвижда се този проект да бъде реализиран в 

следващия Стратегически план 2020-2025 на Службата на Европейския съюз за 

интелектуална собственост, но от страна на Патентно ведомство на Република България 

има посочен и избран участник в работната група, която ще разработи и уточни 

концепцията за успешното реализиране на проекта. 

– ECP3 eLearning portal - Създаването на Портала за обучение на Академията на 

СЕСИС е част от проекта ECP3  „Създаване на нови инструменти” на Службата на 

Европейския съюз за интелектуална собственост. То е обусловено от различията, които 

са установени в практиките на националните ведомства в областта на правата върху 

интелектуална собственост, спецификите в процедурите по регистрацията на марки и 

дизайни, както и от предизвикателствата, с които експертите се сблъскват в работата 

си. В изпълнение на проекта, до настоящия момент, са създадени видеоклипове на 

теми: „Инструментът TMClass”; „Как да защитим марка в България”; „Как да защитим 

дизайн в България”. Видеото относно TMClass представлява ръководство, което помага 

на потребителите да се запознаят с функциите на инструмента. Съдържа демонстрация 

как се търсят стоки и услуги чрез TMClass, как се създават списъци със стоки и услуги, 

как вече създадените списъци да бъдат преведени на желания език и проверени в 

базите данни на отделните институции. Порталът предоставя и редица курсове за 

придобиване и развитие на умения в области като управление, комуникация и 

информационни технологии. Към момента, Патентно ведомство на Република България 

участва с двама свои представители в курс за повишаване на квалификацията на 

служителите на тема „Ефективно писане на документи, свързани с интелектуалната 

собственост, на английски език”, който се провежда в периода Есен 2018 г. – Пролет 
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2019 г. След успешното приключване на първия етап от видеозаснемането, се планират 

и следващи видеоматериали, насочени към по-специализираната работа на 

националните ведомства, на следните теми: „Промени, произтичащи от прилагането на 

Директивата за търговските марки в държавите - членки на ЕС”; „Процедура по 

опозиция срещу регистрацията на търговски марки в националните ведомства”; 

„Процедура по отменяне регистрацията на търговски марки в националните ведомства”; 

„Процедура по отменяне регистрацията на промишлени дизайни в националните 

ведомства”; „Внедряване на система за управление на качеството – ISO 9001”; TMView 

и DSView. 

– ECP 4 - Мрежа за сътрудничество. Проектът предвижда проверка на езиковите 

елементи на заявените пред СЕСИС марки. Екипът на Патентно ведомство на Република 

България  продължава да извършва „езикова проверка” за значение на словните 

елементи от марките на български език, активно участва в работните семинари, 

ежедневно прави почасови проверки на подадените заявки, като има и представител в 

работната група. 

– ECP 4 - Поддръжка на мрежите TMview и DesignView - предоставяне на 

информация във връзка с подадените пред националното ведомство марки и 

промишлени дизайни; 

– ECP 5 – Поддръжка на мрежата. Този проект е разделен на няколко 

подпроектка, в които Патентно ведомство на Република България участва активно и 

през 2018 г., а именно: 

 Обучение за придобиване на Сертификат за управление на проекти- обучение 

и полагане на изпит за сертификат PRINCE2, като за ниво Prince 2 Foundation са 

заявили желание за участие общо 18 служители от различните дирекции, а за ниво - 

Prince2 Practitioner са заявили желания 10 служители от Патентно ведомство. Очаква се 

проектът да продължи през 2019 г. 

 Реализиране на проект „ECP5 Подкрепа при сертифициране за система за 

управление на качеството за ведомствата по интелектуална собственост” на Службата 

на Европейския съюз за интелектуална собственост – СЕСИС, за разработване и 

внедряване на система за управление на качеството по международен стандарт БДС EN 

ISO 9001:2015“. Проектът стартира с подписването на договор за внедряване на 

Системата за управление на качеството в края на месец октомври 2017г. с външен 

изпълнител. Проведено бе въвеждащо обучение на служителите от ведомството, 

участващи в работната група по изпълнение на дейностите за внедряване на 

Системата. Патентно ведомство на Република България се стреми не само към 

поддържане, надграждане и увеличаване броя на електроните услуги в портала си, а и 

към повишаване качеството на предоставените услуги. Тази цел е постигната с 

внедряването на Система за управление на качеството – ISO 9001:2015, именно с 

реализирането на един от по-малките проекти към Договора за сътрудничество - ECP5 

Support to Management Systems for IPOs (част от големия проект ECP 5 Supporting 

Network). Проектът приключи успешно с въвеждането на Система за управление на 

качеството съгласно изискванията на Международния стандарт за качество ISO 9001 

(2015) през октомври 2018г. Процесът продължи около дванадесет месеца, а за 

бързите и ефективни резултати спомогна отличното сътрудничество и обмен на знания 

и опит между Патентно ведомство на Република България, Службата на Европейския 

съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Словенския офис за интелектуална 

собственост. Резултатите от изпълнението и споделените добри практики ще бъдат от 

полза и за останалата част от националните ведомства, участващи в проекта ECP5 

Support to Management Systems for IPOs. Системата обхваща всички процеси и 

дейности, оказващи влияние върху качеството на административното обслужване в 

администрацията на Патентно ведомство на Република България, както и създаване на 

увереност във всички заинтересовани страни, относно качеството на предоставяните 

услуги. 

 ECP5 - „Поддръжка на мрежата- сканиране и съхраняване на досиета/файлове 

на хартия”. Проектът е с предмет: „Дигитализиране и съхраняване на данни от стари 
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досиета” (ECP5 – Capture and Store Historical files) и е насочен към дигитализиране на 

стари досиета на марки и дизайни, включително извличане на структурирани данни от 

сканираните документи, съхранението и интегрирането им в специализираните 

информационни системи на ведомството. Патентно ведомство на Република България е 

определено за пилотен офис, във връзка с реализирането на новия подход, а именно 

създаване на специален нов инструмент, който да спомага за извличане на 

структурирани данни от сканираните досиета и интегрирането им с базите данни на 

ведомството посредством предоставения от СЕСИС и адаптиран от бъдещ изпълнител 

инструментариум MEST и неговите micro-services. Изпълнението на предмета на 

проекта обхваща: Анализ на архива и актуализиране на стратегията и графика за 

изпълнение на проекта; Дигитализиране на хартиени досиета на марки и дизайни, 

които са действащи към 01.11.2017г, или в процедура по регистрация и др., както и 

разпознаване на текст (OCR) на определени видове документи и съхраняването им във 

вид, позволяващ пълнотекстово търсене в тях; индексиране и зареждане на 

сканираните изображения в информационните системи на Патентно ведомство и 

обвързването им със структурираните данни за обектите на индустриалната 

собственост; извличане на структурирани данни от сканираните досиета и 

интегрирането им с базите данни на ведомството. Приблизителният обем на досиетата, 

включени в обхват на поръчката, за всички видове обекти е 67 115 (шестдесет и седем 

хиляди сто и петнадесет) брой досиета, съдържащи общо 3 329 540 (три милиона 

триста двадесет и девет хиляди петстотин и четиредесет) брой страници. В края на 

2018 г. е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП и 

ППЗОП. Предвижда се проектът да бъде финализиране в средата на 2020 г.  

 ECP 5 – Промоционални дейности, насочен към подкрепа на ведомствата към 

разпространение и популяризиране на различните дейности и инструменти създадени 

на база сътрудничеството със Службата на Европейския съюз за интелектуална 

собственост. Това е проектът, в който 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. Този подпроект обхваща различни по своята 

същност дейности, но се реализира с една единствена цел популяризиране и 

разпространяване. Подготвят се различни семинари и обучения, подготвят се и се 

отпечатват два пъти в годината ежегодните информационни бюлетини „Информационно 

издание за марки и дизайни”, отразяващи новостите в практиката на национално и 

европейско ниво свързана с марките и дизайните, популяризират се новини и актуална 

информация относно промяната на законодателството, във връзка с новите видове 

марки и транспонирането на директивата, във връзка с тях. Изготвят се различни 

материали във връзка с проекти за сътрудничество в тази област. Изготвени и 

отпечатани са двата броя на информационния бюлетин. Подготвени и отпечатани са 

издания свързани с „Общата комуникация” и синхронизиране на съществуващата 

практика. Изпълнени са заложените дейности и цели по проекта почти на 100%.  

 През 2018 бяха проведени поредица от семинари, обучения, демонстрации и 

дискусии, насочени към различни обществени групи, целящи информираност на 

обществото във връзка с обектите по индустриална собственост, популяризиране и 

представяне на новите инструменти, създадени в рамките на сътрудничеството. 

Горепосочените събития бяха насочени към академичните общности, учителите  и 

преподаватели в средните училища, студенти и магистри по интелектуална 

собственост, органи и институции, чиито работа е свързана с обектите по 

интелектуална собственост – ГДБОП, Митници, Икономическа полиция, Прокуратура, 

Административен съд София – град, Върховен административен съд и др. Изготвени и 

отпечатани са флаер, съдържащ информация относно актуализирането и 

подобряването на порталите на TMview и DSview, както и информация за новите 

електронни услуги. През цялата 2018 година, след одобрение от страна на Службата на 

европейския съюз за интелектуална собственост активно се поддържаха и профилите 

на Патентно ведомство на Република България в социалните мрежи, като се 
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разпространявани бяха новините и в различни медии. 

 В рамките на сътрудничеството между двете институции всяка година през 

февруари/март и септември се провежда техническа визита – посещение на място в 

сградата на Патентно ведомство на Република България. Целта на посещенията е да се 

направи преглед на развитието на новите европейски проекти за сътрудничество, както 

и преглед на реализираните до момента проекти от страна на Патентно ведомство и 

СЕСИС. Дейностите по сътрудничество спомагат Патентното ведомство да реализира и 

развива в значителна степен поставените задачи и функции - подобряване и 

надграждане на информационната инфраструктура, увеличаване информираността на 

потребители 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.   

 План за двустранно сътрудничество между Европейското патентно ведомство 

(ЕПВ) и Патентното ведомство на Република България.  

Планът е за периода 2015 - 2018г. и включва пет проекта: „Събития в рамките 

на Европейската патентна мрежа”, „Обучение с цел укрепване на административния 

капацитет на институцията”, „Дискусионна платформа за обмен на опит в областта на 

процедурите по патентоване”, „IT услуги и инструменти, свързани с патентите”, 

„Повишаване на знанията за Европейската патентна система”.  

По проекта „ЕПВ обучения” през 2018 г. Патентното ведомство продължава да 

участва активно със свои представители в различните видове специализации съгласно 

програмата. 

През 2018 г. са предвидени дейности по проекта „Предварителна диагностична 

услуга за IP” за МСП, чиято цел е да обхванат дейности като обективен и квалифициран 

анализ на състоянието и перспективите за развитие на МСП по отношение на нуждите 

от индустриалната собственост; разбиране на конкурентните предимства, които могат 

да бъдат създадени от правата върху индустриалната собственост и др. През отчетния 

период са получени две заявки и са извършени съответните предиагностики от 

експертите на ведомството.  

Представители на Патентно ведомство взеха участие в Годишната среща на 

Мрежата за сътрудничество на държавите-членки на ЕПВ, която се проведе през м. май 

2018 г. в Лимасол, Кипър. На срещата беше обърнато особено внимание на успешното 

изпълнение на проектът за подкрепа на кандидати за явяване на изпит с цел 

придобиване на права на европейски патентни представители и дискусионните 

платформи. 

Служители на ведомството участваха в провеждане на годишната конференция 

на PatLib центровете през м. май 2018 г. в Любляна, в която взеха участие над 200 

представители на различни национални и международни организации. Пленарните 

заседания и дискусиите обхванаха теми като развитие на системата на патентната 

информация и документация, развитие на информационните услуги и 

предиагностиката. 

Предстои изготвяне на нов Стратегически план на ЕПВ 2019 - 2023, който ще 

представи новата рамка за двустранно сътрудничество с държавите, като за целта през 

отчетния период беше поискано становището на националните ведомства относно 

значимите за тях проекти и инициативи. 

 В рамките на сътрудничеството със Световната организация за интелектуална 

собственост (СОИС) на 16 март 2018 г. в НДК, конферентна зала 8, беше организирана 

и проведена международната конференция „Индустриалната собственост – днес и 

утре”, събитие под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС, като д-р 

Франсис Гъри, генерален директор на Световната организация за интелектуална 

собственост (СОИС) изнесе слово, в което отбеляза постигнатото от Република 

България развитие през последните 20 години на фона на световният инвестиционен 

климат. 

За изпълнение на ангажиментите на РБ, произтичащи от Председателството на 

Съвета на ЕС, служител от ведомството беше дългосрочно командирован в Постоянното 

представителство на РБ към службата на ООН и другите международни организации, в 

Женева – Швейцария. Във връзка с това беше координирана позицията на ЕС за 
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различните комитети към СОИС, като работата беше извършена в тясно сътрудничество 

с аташето на Патентното ведомство в Брюксел. 

Продължава съвместната дейност по развиването на системата IPAS – 

администрираща информационна система със самостоятелни модули за всички обекти 

на индустриалната собственост, разработена и разпространявана от СОИС.  

Представител от ведомството участва в Регионален семинар „Развитие и 

внедряване на национални стратегии за ИС”, организиран от СОИС през м. май 2018 г. 

в Рига, Латвия. 

През 2018г. беше получено одобрение от СОИС за инициативата на Патентното 

ведомство съвместно с Университета за национално и световно стопанство (УНСС) за 

провеждане на Мисия за установяване на фактическото състояние на центровете за 

трансфер на технологии в България. Заложената идея е да бъде направен анализ от 

международен експерт на състоянието и функционирането на тези центрове в  страната 

и да бъдат предложени конкретни мерки за подобряване организацията на работата им, 

така че да изпълняват по-ефективно ролята си на свързващо звено между създателите 

на нови технологии и бизнеса. 

В изпълнение на Мисията се предвижда да бъде проведена тридневна среща в 

гр. София от 01 до 03 април 2019г., на която експерт, определен от СОИС, да се 

срещне с представители на Патентното ведомство, УНСС, Министерството на 

икономиката, Министерството на образованието, академичните среди и центрове за 

трансфер на технологии, които да го запознаят със съществуващата инфраструктура за 

трансфер на знания и технологии и дейностите в страната, както и с практиките на 

управление на интелектуална собственост в публичните институции и съществуващите 

в страната центрове за трансфер на технологии. Въз основа на анализа от 

международния експерт, посочен от СОИС, ще бъде изготвен доклад и списък с 

препоръки, целящи подобряване на функционирането на центровете за трансфер на 

технологии. Ще бъдат дадени и указания за ролята и функциите на държавните 

институции и университетите в подкрепа на процеса. Ще бъдат включени и 

предложения как СОИС може да подкрепи този процес в рамките на техническо 

сътрудничество с България. 

   

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 – 198 бр. и регистрации на полезен 

модел - 270 бр. или общо 468 бр.;  

 сертификати за допълнителна закрила – 43 бр.;  

 сертификати за сортове растения и за породи животни – 18 бр.;  

 искания за временна закрила на заявки за европейски патенти на територията 

на страната и правна закрила на европейски патенти – 2 364 бр. и 4 бр. временна 

закрила на европейски патенти;   

 сортове растения или за породи животни – 18 бр. 

 марки – 4 344 бр.;  

 географски означения – 37 бр., от които по национален ред – 6 бр. искания за 

вписване на ползвател и 3 бр. искания за регистрация и 28 бр. по Лисабонската 

спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна 

регистрация; 

 извършване на проучване и експертиза на заявки – 428 бр. 

 промишлен дизайн по национален ред – 144 бр.  

2.2.  Разглеждане на искания за признаване на действието на:   

 международни регистрации на марки по реда на Мадридската система, 

посочващи територията на Република България – 1 669 бр.; 

 регистрация на дизайн по реда на Хагската спогодба за територията на 

България – 40 бр. 

2.3.  Приемане на заявки за:  

 регистрация на дизайн по реда на Хагската спогодба – 3 бр.;  

 регистрация на национални марки по реда на Мадридската спогодба и 

Протокола – 181 бр. и 17 бр. заявки за териториално разширение;  

 заявки за европейски патент – 3 бр.; 
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 заявки по Договора за патентно коопериране – 47 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 – 750 бр.;  

 искания за временна закрила на заявки за европейски патенти на територията 

на страната и правна закрила на европейски патенти – 2 207 бр. и 4 бр. временна 

закрила на европейски патенти;  

 сортове растения или за породи животни – 18 бр.;  

 марки  - 3 937 бр. по национален ред и 1 532 по международен; 

 промишлени дизайни – 207 бр.  

2.5. Издаване на: 

 патенти за изобретения – 163 бр. и регистрации на полезни модели – 206 бр.; 

 сертификати за допълнителна закрила – 101 бр.;  

 сертификати за сортове растения и за породи животни – общо 18 бр.; 

 свидетелства за промишлени дизайни – 180 бр.;  

 свидетелства за марки – 3 965 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 – 114 бр.  

 искания за обявяване на недействителност на патенти, за отменяне и 

заличаване на регистрацията на марки, полезни модели и промишлени дизайни – 94 бр. 

2.7.  Вземане на решения: 

 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 – 76 бр.  

 искания за обявяване на недействителност на патенти, за отменяне и 

заличаване на регистрацията на марки, полезни модели и промишлени дизайни – 115 

бр. 

2.8. Процесуално представителство по защита на издадените административни 

актове – 166 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 всички вписвания в тях се публикуват ежемесечно в Официалния бюлетин 

на ведомството.  

За осигуряване на актуално правно състояние на регистрите за патенти, полезни 

модели, сертификати за допълнителна закрила, сортове растения и породи животни са 

издадени 150 бр. удостоверения за заплатени такси за поддържане действието на 

национални патенти, полезни модели и сортове растения и породи животни, 98 бр. 

уведомления за продължаване действието на регистрирани полезни модели, 111 бр. 

удостоверения за подновяване на регистрацията на промишлени дизайни и 9 028 бр. 

удостоверения за заплатени такси за поддържане действието на европейски патенти с 

действие на територията на Република България.  

През отчетния период са вписани в Държавния регистър на патентите, 

включително европейски патенти с действие на територията на Република България, 

полезните модели, промишлените дизайни и сертификатите за допълнителна закрила 

647 бр. промени на правния статус като промяна на име или адрес, прехвърляне на 

права, лицензионни договори, особени залози, запори. 
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 През отчетния период са вписани в Държавния регистър на марките 4 953 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 и съдружия на 

представители по индустриална собственост, извършени са заличавания, вписани са 

промени в името/адреса, които са публикувани на ведомствения уебсайт. 

3.2. Извършване на публикации и издаване на ежемесечен бюлетин, 

международен обмен на бюлетини, патентни документи и на данни за заявени и 

защитени обекти на индустриалната собственост. 

Издадени са 24 редовни броя на Официалния бюлетин, в обем от 84 229 стр. 

Бюлетинът се публикува на сайта на Патентно ведомство от 2009 г. в пълния си обем и 

включва информация за всички обекти на закрила, администрирани от Патентно 

ведомство, за вписванията в официалните регистри, указатели, информация относно 

представителите по индустриална собственост. Публикацията на Официалния бюлетин 

е два пъти месечно, на 15-то число и в последния работен ден на съответния месец.  

Изработени и изпратени към ЕПВ 4 бр. тримесечни отчети за таксите за 

поддържане действието на валидизирани европейски патенти. Патентите са 11 515 бр. 

и сумата възлиза общо на 3 271 859, 6 лв., което представлява 50% от общо платената 

сума за поддържане действието на патентите.  

Интернет страницата на Патентно ведомство предлага разнообразна 

информация, структурирана в различни тематични рубрики, която е от интерес както за 

клиентите на ведомството и представителите по индустриална собственост, така и за 

обикновените граждани. На сайта могат да бъдат намерени новини, свързани с 

дейността на ведомството, информация за предоставяните услуги, статистическа 

информация, официални съобщения, информация за обществени поръчки, информация 

за състоянието на различни проекти, в които участва институцията, проекти на 

нормативни актове, актуална информация за вписвания и промени в списъка на 

представителите по индустриална собственост, информация, свързана със закрилата на 

индустриалната собственост, протоколи за неполучената кореспонденция и друга 

полезна информация.  

Порталът за електронни регистри и услуги на Патентното ведомство е 

разработен, поддържан и надграждан съвместно с Европейската служба за 

интелектуална собственост (СЕСИС) и към момента чрез него се предоставят 35 

електронни услуги, свързани с марки, географски означения, дизайни, патенти, 

сертификати за допълнителна защита, полезни модели, сортове и породи животни, и 

др. През последните 4 години тези услуги са ползвани над 17 000 пъти от клиентите на 

ведомството, което съставлява близо 60% от общия брой заявени услуги за този 

период. През м. декември 2018 г. Патентно ведомство бе отличено на „Годишните 

награди за държавните институции 2018 - добри примери” в категория „Най-добра 

електронна услуга”. Церемонията по връчването на наградата се проведе под 

патронажа на Европейския парламент. 

Новостите от областта на интелектуалната собственост, както и дейностите и 

събитията, свързани с работата на Патентно ведомство, традиционно са представени в 

разделите „Актуално” и „Новини”.  

Разделът „Актуално” предоставя богата информация по широк кръг въпроси, 

теми, събития и инициативи от областта на закрилата на индустриалната собственост. 

Тази част от интернет страницата на офиса дава информация за международни проекти 

по ИС и представя работата на международните организации по интелектуална 

собственост. През цялата 2018 година в „Актуално” са качени над 40 информационни 

материала от областта на интелектуалната собственост, предимно в международен 

план. 

Раздел „Новини” предлага информация и снимков материал, които представят 

отблизо дейността на Патентното ведомство. Добива се реална представа за работата 

на институцията – събития, срещи, инициативи, текущи проекти и др. През 2018 година 

са публикувани над 30 новини, свързани дейността на ведомството, които са 

публикувани и от информационните агенции.   
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3.3. Предоставяне на информационни услуги за обектите на индустриалната 

собственост. 

 В Централна патентна библиотека са обслужени общо над 140 души. Оказана 

е методична помощ при повече от 125 проучвания. Наблюдава се интерес от страна на 

образователните институции, като през отчетния период са проведени 4 посещения на 

студенти и ученици от различни учебни заведения – училища и университети. 

Предоставена им е обща информация за индустриалната собственост, както и за 

различните инструменти, достъпни до обществеността. 

През 2018 г. остава стабилна тенденцията за търсенето на информационни 

услуги в областта на индустриалната собственост, в сравнение с предходните отчетни 

периоди. Отчетено е очакваното повишено търсене на информационните услуги, 

предвид извършените от ведомството промени в Ценоразписа за услугите, съгласно 

който над 30% от услугите вече се предоставят безплатно. Промените са направени във 

връзка политиката по намаляване на административната тежест за гражданите и 

бизнеса. 

 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 отношентие на европейски 

патенти с действие на територията на Република България, се предлагат следните 

видове услуги: 

- проучване за предшестващо състояние на техниката на изобретение; 

- проучване за патентна чистота; 

- проучване за новост на изобретение; 

- проучване за новост и изобретателска стъпка; 

- проучване за патентен аналог; 

- проучване по тема в областта на изобретенията; 

- проучване за новост на наименование за нов сорт или порода животно; 

- проучване правен статус на патент/полезен модел/промишлен 

дизайн/сертификат за допълнителна закрила; 

- проучване по име на заявител/притежател на патент/полезен модел/промишлен 

дизайн/сертификат за допълнителна закрила; 

- изготвяне на удостоверения за правен статус патент/полезен модел/промишлен 

дизайн/сертификат за допълнителна закрила; 

- предоставяне достъп до Държавен регистър на патент/полезен 

модел/промишлен дизайн/сертификат за допълнителна закрила; 

- изготвяне на справки за различни обществени и държавни институции в 

областта на патентите/полезните модели/промишлените дизайни/сертификатите за 

допълнителна закрила; 

- проучвания за новост на дизайн; 

- именни проучвания на физически и юридически лица за Комисията за отнемане 

на незаконно придобито имущество; 

- проучвания за предшестващо състояние на техниката по договора за 

сътрудничество със СОИС; 

- издаване на удостоверения за платени такси за поддържане действието на 

патенти, включително за европейски патенти, с действие на територията на Република 

България; 

- приоритетни свидетелства.  

За отчетния период са предоставени общо 10 220 бр. услуги в това число 1 192 

бр. информационни услуги по патенти за изобретения, полезни модели, сертификати за 

допълнителна закрила, промишлени дизайни и сортове растения и породи животни, 

включително именни проучвания на физически и юридически лица за Комисията за 

отнемане на незаконно придобито имущество, от които 36 бр. за патентна чистота, 79 

бр. за новост на изобретение, 18 бр. за предшестващо състояние на техниката, 25 бр. 

за новост и изобретателска стъпка на изобретение, 5 бр. по тема, 99 бр. правен статус, 

63 бр. патентен аналог, 54 бр. по име, 67 бр. за удостоверение за правен статус, 63 бр. 

за новост на промишлен дизайн, 46 бр. – издаване на приоритетно свидетелство и 707 

бр. за КОНПИ и други институции.  
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 В областта на марките и географските означения се предлагат следните 

видове услуги: 

- проучване за наличие на идентичност и сходство с по-ранни марки – 1 063 бр.; 

- абонаментни проучвания с цел мониторинг на регистрирани марки – 932 бр.; 

- проучване правен статус на марка / географско означение – 134 бр.; 

- проучване по име на заявител / притежател на марка – 59 бр.; 

- изготвяне на удостоверения за правен статус – 134 бр.; 

- предоставяне достъп до Държавен регистър на марка/ географско означение – 

17 бр.; 

- изготвяне на справки за различни обществени и държавни институции в 

областта на марките и географските означения – 361 бр; 

- именни проучвания на физически и юридически лица за Комисията за отнемане 

на незаконно придобито имущество – 225 бр.; 

- проучвания за наличие на по-ранни права по линия на международни договори 

– 260 бр. 

През отчетния период като общ брой са извършени 3 185 услуги от различните 

видове, включително именни проучвания на физически и юридически лица за 

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.  

Запазва се тенденцията за повишаване на интереса към абонаментните 

проучвания за идентичност и сходство.  

Услугите се предоставят съгласно Ценоразпис, утвърден от председателя на 

Ведомството и Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство, съгласно 

Постановление на Министерски съвет.   

3.4. Национални и вътрешноведомствени планове и програми за внедряване 

автоматизирани системи и електронни регистри. 

 В началото на 2018 г. е открита и проведена процедура по реда на ЗОП и 

ППЗОП с предмет „Поддръжка на технологичната и софтуерна инфраструктура на 

Патентно Ведомство на Република България“. Изпълнението на договора продължава до 

април 2019 г. 

 През първото полугодие на 2018 г. Патентно ведомство на Република 

България обяви и проведе процедура по реда на ЗОП и ППЗОП с предмет „Съществени 

подобрения по фронт офиса” в рамките на сътрудничеството между Службата на 

Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) и Патентно ведомство на 

Република България.”, изпълнението по договора приключи през август 2018г., а  

реалната експлоатация на новосъздадените и надградените електронни услуги стартира 

през септември 2018 г. 

 През август 2018 г. Патентно ведомство на Република България стартира 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Надграждане и 

интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство и 

обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство с две обособени 

позиции: Обособена позиция № 1 – „Надграждане и интеграция на информационно-

технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно 

управление на системата за закрила на индустриалната собственост, развитие на 

електронните услуги и регистри, предоставяни от ПВ на представителите на бизнеса и 

останалите заинтересовани страни.” и Обособена позиция № 2 -  „Обновяване и 

модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство, във връзка с изпълнение на 

Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 „Повишаване качеството, ефективността и 

ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за 

бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост”,  

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”, 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 

„Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността 

на Патентно ведомство на Република България”, Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 с наименование „Повишаване качеството, 

ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република 

България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална 

собственост”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
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регионално развитие. Изпълнението на Договора по Обособена позиция № 1 ще 

приключи към третото тримесечие на 2020 г., а изпълнението по Обособена позиция № 

2 в края на 2019 г. 

 В края на 2018 г. Патентно ведомство на Република България обяви 

обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЗОП и ППЗОП с предмет: 

„Дигитализиране на хартиени архиви, извличане и въвеждане на структурирани данни, 

адаптиране и интегриране на данни и електронни досиета в специализираните 

информационни системи на Патентно ведомство на Република България”, в изпълнение 

на Договор за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална 

собственост. След финализиране на процедурата и подписване на договор с избран 

изпълнител, реализирането на дейностите заложени в предмета на поръчката ще 

продължи до средата на 2020 г. 

3.5. Разработка и внедряване на информационни системи по сътрудничеството с 

Европейското патентно ведомство. 

Продължава дейността по проекта „Европейска патентна мрежа” от плана за 

сътрудничество с Европейското патентно ведомство.  

Продължава и дейността по проекта за подобряване качеството на данни 

„Качество при източника”. През отчетния период по проекта са обработени повече от 

10 000 страници текст. 

Разширени са функционалностите на Федеративния регистър, като са добавени 

одобрените нови статуса. 

3.6. Разработка и внедряване на информационни системи по европейските 

проекти за сътрудничество със Службата на европейския съюз за интелектуална 

собственост – СЕСИС. 

В изпълнение на европейските проекти за сътрудничество със Службата на 

Европейския съюз за интелектуална собственост през първото полугодие на 2018 г. 

бяха въведени следните подобрения и нови електронни услуги във фронт офис 

системата на Патентно ведомство на Република България: 

 Услуги за представители по индустриална собственост и съдружия; 

 Вписване на ПИС; 

 Вписване на Съдружия; 

 Включване в курс на обучение; 

 Допускане до изпит; 

 Промяна на обстоятелства за ПИС; 

 Промяна на обстоятелства за Съдружия; 

 Регистър на Представителите по индустриална собственост; 

 Регистър на Сдруженията на Представителите по индустриална собственост; 

 През септември 2018 г. в рамките на Сътрудничеството проектът ECP2: Major 

Improvements to Front Office, който включва разработване на подобрения на портала за 

електронни услуги, както на националното ведомство, така и на Службата на 

Европейския съюз за интелектуална собственост приключи успешно. Патентно 

ведомство на Република България прилага пълния обхват на подобренията, които 

включват: технически подобрения за e-Filing TM, e-Filing DS и e-Services, въз основа на 

консолидираната версия на фронт-офис. В рамките на проекта се извърши основна 

технологична модернизация на съществуващите електронни услуги по заявяване на 

марки и дизайни и 23 услуги по заявяване на вторични действия по вече заявени и 

регистрирани марки и дизайни. Също така бяха разработени и 6 нови електронни 

услуги, свързани с марките и дизайните.  Обновената версия на фронт-офиса е в 

реална експлоатация. Новите електронни услуги за марки са следните: промяна на 

представител за марка; промяна на адрес за кореспонденция за марка; други искания 

за марки, включващи представяне на пълномощно; представяне на превод на 

документи (или доказателства); внасяне на допълнителни доказателства (или 

документи); отговор във връзка с установени формални нередности по заявка / 

опозиция /искане и др.; 

 Продължава работата по технически подобрения и надграждане на системите, 

като по горепосочения проект са представени две нови фази насочени към 

потребителските профили, подобрения по потребителския интерфейс, новите видове 

марки – необходимите промени по фронт офис системата, с оглед приемане на 

заявления за новите видове марки, разработване на функционалност по “Изтегляне и 
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Пускане” на файлове при подаване на заявка за дизайн, качване на няколко дизайна и 

изображения едновременно, както и включване на допълнителни  функционалности за 

улесняване работата на всички заинтересовани страни с електронния портал, 

спестяване на време и финансови ресурси. В края на 2018 г. Патентно ведомство на 

Република България изрази интерес за включване в новите фази на проекта като 

пилотен офис.  

Новите услуги са достъпни през Единния портал за електронни услуги на 

ведомството (https://portal.bpo.bg/) и на Общия портал https://www.tmdn.org. 

 

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 185 проверки. Издадени 170 наказателни 

постановления, с които са наложени глоби/имуществени санкции в общ размер на 

190 800 лв. и са иззети 20 680 бр. стоки. По извършените проверки са съставени 131 

акта за нарушения и 54 констативни протокола за липса на нарушение. Приходите от 

санкции по нарушения правата в областта на индустриалната собственост са 68 830,04 

лв. с включени касово събрани и по сметките на 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 20 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 107 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. 

 

 

Мерки, финансирани по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020: 

В края на 2017 г. Патентно ведомство на Република България  сключи 

Административен договор от 26.10.2017 г. за БФП по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” от ЕФРР, проектна процедура BG16RFOP002-1.004: „Повишаване 

качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство 

услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост” и 

започна работа по него. Административният договор по проекта е № BG16RFOP002-

1.004-0002-C01, към същият е подписан и Анекс на 18.06.2018 г., във връзка с 

изменение на предмета на Дейност „Подобряване качеството и ефективността на 

звеното, натоварено с контролни функции в Патентно ведомство, чрез закупуване на 2 

(два) леки автомобила и 1 (един) микробус за целите на проверките, свързани с 

административно-наказателната отговорност. 

През отчетния период са обявени и финализирани следните обществени поръчка 

по реда на ЗОП и ППЗОП, в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 

„Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно 

ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на 

обектите на индустриална собственост”,  финансиран от Оперативна програма 

https://portal.bpo.bg/
https://www.tmdn.org/
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„Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие, както следва:  

 „Избор на експерти, членове на екип за управление на проект № 

BG16RFOP002-1.004-0002-C01 „Повишаване качеството, ефективността и ефикасността 

на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, 

свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост”,  финансиран от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. разделена в две 

обособени позиции:  Обособена позиция № 1 „Експерт Отчетност на дейностите по 

проекта”; Обособена позиция № 2 „Експерт  „Финансова отчетност на дейностите по 

проекта””– чрез публично състезание, изпълнението по сключените договори ще 

продължи до края на срока на ДБФП. 

  „Оказване на техническа подкрепа на Патентно ведомство при определяне на 

технически параметри на обекти подлежащи на външно възлагане в четири обособени 

позиции”, която имаше за цел обезпечаване подготовката на техническите 

спецификации, необходими за провеждането на обществени поръчки по част от 

дейностите, предвидени в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. Поради липса на кандидати по едната обособена позиция в последствие е 

проведена друга процедура с предмет „Създаване на техническа спецификация към 

документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет „Обновяване на 

сградния фонд на звената, обслужващи бизнеса и физическите лица, заявители и 

ползватели на услугите на ПВ”. Заложените дейности по всяка една позиция са 

изпълнени качествено и в срок.  

  „Повишаване на информираността на гражданите и бизнеса като потребители 

на услуги оказвани от Патентно ведомство” с четири обособени позиции: 

 Обособена позиция № 1: „Организиране на конференции, семинари и кръгли 

маси за бизнеса във връзка с индустриалната собственост”; 

 Обособена позиция № 2: „Създаване на образователни видеоклипове относно 

обектите на индустриална собственост”; 

 Обособена позиция № 3: „Разработване и отпечатване на информационни 

материали за системата на закрила на обектите на индустриална собственост и във 

връзка с осъществяване на мерки за информация и комуникация по проект 

BG16RFOP002-1.004-0002-C01”; 

 Обособена позиция № 4: „Услуги по осигуряване на информация и 

комуникация по проект BG16RFOP002-1.004-0002-C01”. 

Процедурата е финализирана, сключени са договори с избраните изпълнители по 

три от Обособените позиции, а относно Обособена позиция № 2: „Създаване на 

образователни видеоклипове относно обектите на индустриална собственост“, 

Решението за избор на изпълнител е обжалвано пред Комисия за защита на 

конкуренцията, като жалбата е оставена без уважение, след което е образувано 

производство пред Върховен административен съд.  

 „Избор на изпълнител за извършване на 250 бр. проучвания - външна 

патентна експертиза, свързана с ускоряване разглеждането на заявки за патенти” – 

открита процедура, която е прекратена поради липса на подадени оферти в 

предварително оповестения срок. 

 „Ограничени строително-монтажни работи на  помещенията на Централната 

патентна библиотека и помещенията за съхраняване на веществени доказателства на 

Патентно ведомство” – открита процедура, избран изпълнител и сключен договор за 

изпълнение на дейностите, като същите се изпълняват съгласно предложението. 

 „Доставка на два броя автомобили и един микробус за целите на проверките, 

извършвани от Патентно ведомство” с три обособени позиции: 

 Обособена позиция № 1: „Доставка на един брой автомобил с повишена 

проходимост за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство”; 

 Обособена позиция № 2: „Доставка на един брой лек автомобил за целите на 

проверките, извършвани от Патентно ведомство”; 

 Обособена позиция № 3: „Доставка на един брой микробус за целите на 

проверките, извършвани от Патентно ведомство”, процедурата е публично състезание. 

Заложените дейности по всяка една позиция са изпълнени качествено и в срок. 
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 Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на 

Патентно ведомство и обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство 

с две обособени позиции: 

 Обособена позиция № 1 – „Надграждане и интеграция на информационно-

технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно 

управление на системата за закрила на индустриалната собственост, развитие на 

електронните услуги и регистри, предоставяни от ПВ на представителите на бизнеса и 

останалите заинтересовани страни. ”; 

 Обособена позиция № 2 -  „Обновяване и модернизиране на уеб сайта на 

Патентно ведомство, във връзка с изпълнение на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-

C01 „Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от 

Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата 

на обектите на индустриална собственост”, финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие.”, чрез открита процедура. Сключени са 

договори с избраните изпълнители. Изпълнението на Договора по Обособена позиция 

№ 1 ще приключи към третото тримесечие на 2020 г., а изпълнението по Обособена 

позиция № 2 към края на 2019 г. 

  „Избор на изпълнител за извършване на 250 бр. проучвания (за изобретение 

или полезен модел) - външна патентна експертиза, свързана с ускоряване 

разглеждането на заявки”, процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез  

договаряне без предварително обявление, по чл. 18, ал.1, т. 8 от ЗОП и чл. 79, ал. 1, т. 

1 от ЗОП. Сключен договор с изпълнител и към момента протича изпълнението съгласно 

направеното предложение и установените срокове. 

През цялата 2018 г. са проведени редица срещи и заседания на екипа, по 

няколко в месец, във връзка с провеждането на предвидените обществени поръчки по 

отделните дейности, както и заседания, свързани с управлението на проекта, 

разпределението на задачите и реализирането на отделните цели, заложени по 

изпълнението на договора. Срещите са насочени и във връзка с провеждане на работни 

семинари и събеседвания, относно изпълнението всеки отделен договор. 

В края на 2018 г. е изпратен първи междинен отчет към Управляващ орган на 

ОПИК, към Министерство на икономиката. 

 

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

проектите по програмата 

 

 

Г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение №5 

2000.01.03 Бюджетна програма „Закрила на обектите на 

индустриална собственост” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

  2018 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 

 

200 

 

4 500 

 

749 

 

207 

 

  6 471 

2. Осъществени проверки за нарушаване на права бр. 200 185 

3. Участия в съдебни производства бр. 260 166 

4. Проведени обучения по индустриална собственост с 

насоченост целеви групи на ведомството и обществеността 
бр. 1 10 

5. Внедрени нови електронни услуги бр. 1 12 
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  Кратко описание на показателите за изпълнение 

 Данните за патенти, полезни модели, сортове растения и породи животни, и 

сертификати за допълнителна закрила сочат изпълнение на 166,44 % от заложената 

целева стойност за 2018 г., което се дължи на подобрена организация на дейностите 

във ведомството след септември 2016 г. Наблюдава се подобрение на дейностите по 

експертизата на заявки за издаване на патент, спрямо 2017 г. По отношение на 

промишления дизайн има изпълнение на 103,5% от заложения план за 2018 г., което 

сочи подобряване на сроковете на разглеждане и изпълнение и е много добро 

постижение, като се има предвид недостатъчния човешки ресурс ангажиран в процеса 

на регистрация на промишления дизайн. За постигнатото допринесе извършената 

оптимизация и реорганизация на работните процеси с цел подобряване на дейността.  

Целевата стойност за периода по отношение на марките и географските означения 

е 4 500 бр. Видно от отчетните данни изпълнението е в рамките на заявените целеви 

стойности.  

Отчетените проведени обучения включват семинари с целева група служители на 

ведомството „Организационни промени във вътрешните системи и работните процеси в 

Патентно ведомство на Република България, във връзка с внедряване на Система за 

управление на качеството, GDPR и Директива (ЕС) 2015/2436” и „Новото Европейско 

законодателство в областта търговските марки и в областта на личните данни - 

отражението и внедряването му в информационните системи на ПВ”, семинар "Световен 

ден на интелектуалната собственост - Европейската реформа в търговските марки", 

както и други обучения, насочени към повишаване знанията и уменията на бизнеса, 

научната общност, различни държавни институции и гражданите.  

На национално ниво бе проведена изпитна сесия за представители по 

индустриална собственост /ПИС/, като за модул „Изобретения и полезни модели” се 

явиха 12 кандидати, а по модул „Марки, географски означения и промишлени дизайни” 

– 34. Наблюдава се засилен интерес от страна на кандидати за представители по 

индустриална собственост в резултат на отпадане на таксата за допускане до изпита.  

 

 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 

Относно показатели „Осъществени проверки за нарушаване на права” и „Участия в 

съдебни производства”, разликата между заложените целеви стойности и реално 

отчетените в края на периода се дължи на взаимовръзката, която съществува между 

подадените сигнали и искания за съдействие за извършване на проверки, респ. броя на 

подадените жалби срещу решения на ПВ и самите показатели за изпълнение, която е 

правопропорционална. Това означава, че поради спад в количеството на депозираните 

във ведомството сигнали относно нарушени права върху обекти на индустриална 

собственост и на оспорените решения на административния орган, налице е понижение 

и в получените вследствие на реализирането на тези дейности резултати, а именно 

брой на извършените проверки и брой на участията в съдебни производства. 

 

 

Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение №6) 

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.03 Бюджетна програма “Закрила на обектите на 

индустриална собственост” 

Закон Уточнен план 
Отчет               

2018 г. 

(в лева) 
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І. Общо ведомствени разходи: 3 421 600 4 661 063 5 600 811 

     Персонал 2 366 800 2 518 060 2 700 389 

     Издръжка 954 800 1 585 872 2 137 948 

     Капиталови разходи 100 000 557 131 762 474 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 3 091 600 3 678 524 3 672 228 

     Персонал 2 301 800 2 313 800 2 313 674 

     Издръжка 789 800 1 229 124 1 223 021 

     Капиталови разходи   135 600 135 533 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства 

от ЕС  
330 000 982 539 1 928 583 

     Персонал 65 000 204 260 386 715 

     Издръжка 165 000 356 748 914 927 

     Капиталови разходи 100 000 421 531 626 941 

  От тях за: *        

 2.1 1. ОП „Иновации и конкурентоспособност“      946 044 

 2.2 
2. Договор сътрудничество с EUIPO (СЕСИС), проекти по фонд за 

коопериране и по програма за сближаване на практиките 
310 000 982 539 982 539 

 2.3 3. Договор за техническо сътрудничество с EUIPO  20 000     

          

  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.): 3 091 600 3 678 524 3 672 228 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 3 421 600 4 661 063 5 600 811 

  Численост на щатния персонал 114 114 104 

  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 

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 риска за бизнеса и неговите клиенти и 

международно признаване на издадените сертификати от националния орган по 

акредитация. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Ефективен контрол за спазване на законодателството, осигуряващо условия 

за свободно движение на стоки и преодоляване на техническите бариери пред 

търговията. 

6. Ефективен надзор за безопасността на продуктите пуснати на пазара и в 

действие, на качеството на течните горива, пресичане на нечестната конкуренция и 

защита на живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни, 

интересите на потребителите и опазването на околната среда и вещите. 

7. 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. 

8. Подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието. 

9. Осигуряване на предпоставки за признато съответствие на българските 

продукти. 

10. 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 

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 



 105 

в друга държава да бъдат приети без да бъдат обект на допълнителни изпитвания, 

контрол или сертификация. 

 Повишаване на статута и обхвата на признаване на дейностите на ИА БСА, като 

считано от 11 май 2018 г. ИА БСА е с разширен обхват като страна по Многостранното 

споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация на Международния 

акредитационен форум (IAF MLA) за  област „Валидиране и верификация съгласно ISO 

14065” (ISO 14065:2013 „Greenhouse gases - Requirements for greenhouse gas validation 

and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition”). Също така в 

рамките на отчетния период чрез разширение на обхвата на Европейската организация 

за акредитация в качеството й на Регионална група в IAF, е разширен обхвата на 

споразумението на ИА БСА в IAF, IAF-MLA в област „Системи за управление” за  

подобхвати: ISO 22000 – Системи за управление на безопасността на хранителни 

продукти и ISO/IEC 27001 – Системи за управление на сигурността на информацията. 

 За постигане на целите БИМ осигурява проследимост на единиците на 

величините, възпроизвеждани от национални еталони до Международната система 

единици SI чрез сравняване 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 36 доклада за състоянието на националните еталони и 

еталоните от най-високо ниво за страната за 2017 г, като в това число e изготвен 

доклад за въвеждането в експлоатация на първичен еталон за постоянно напрежение, 

работещ на основата на квантовия ефект на Джоузефсон и доклад за пускане в 

експлоатация на еталона за слаби магнитни полета. 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 ЕВРАМЕТ. Международно признати 

и публикувани в базата данни на BIPM са 226 възможности за измерване и калибриране 

на БИМ (www.bipm.org). За разширяване на възможностите за калибриране е 

разработен нов метод за калибриране  на калибратори по променлив ток от 2 mA до 10 

µA. Разработен е нов йонхроматографски метод, за определяне на аниони в природни и 

питейни води чрез който ще се предостави възможността да се предлагат две нови 

услуги на БИМ.  

 БИМ 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: 3 798 бр. 

еталони и средства за измерване, и изготвени и охарактеризирани са 65 типа 

референтни материали (РМ). Подкрепени лаборатории за калибриране при процеса на 

акредитация - за отчетния период e работено по 8 междулабораторни сравнения 

съгласно одобрената национална програма за организиране и провеждане на 

междулабораторни сравнения за 2018 г., която е публикувана на сайта на БИМ.  

 БИМ съвместно с Министерството на финансите, Националната агенция по 

приходите, Българския институт по метрология и Държавната агенция за метрологичен 

и технически надзор участва в разработването на пакет от нормативни документи, 

свързан с усъвършенстване и интегриране на упражнявания контрол върху обектите за 

продажба на течни горива, засилване на борбата с укриването на приходи от продажби 

и предотвратяване на злоупотребите с ДДС. Разработен е проект на Закон за изменение 

и допълнение на Закона за измерванията, чрез който се предвижда въвеждане на 

разрешителен режим за лицата, които извършват ремонт на средствата за измерване, 

проверката на които се осъществява на мястото на употреба, както и увеличаване на 

размера на глобите и имуществените санкции в случай на нарушение на нормативните 

разпоредби. Със Заповед № РД-01-1040/28.12.2017 г. на изпълнителния директор на 

ИА „АА” е определена междуведомствена работна група за изготвяне на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните 

прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. 

 За подобряване на качеството на измерванията, БИМ модернизира и направи 

основен ремонт на лабораторията за проверка на скоростомери. БИМ изпълнява 

планираните за периода дейности, като за периода са одобрени 34 типа СИ, извършени 
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са 171 393 бр. проверки на средства за измерване и 11 284 метрологични експертизи. 

БИМ работи и за подобряване организацията на работа, чрез изпълнение на плана за 

подобряване на внедрения модел за организационно усъвършенстване CAF.   

 БИМ работи за предоставянето на метрологични знания и опит на високо научно 

и техническо ниво в подкрепа на конкурентоспособността, иновациите, научно-

изследователската и развойната дейност включително чрез участие в изследователски 

дейности на национално и международно ниво и в Европейска програма за научни 

изследвания за метрология (ЕМPIR). През отчетният период продължи работата по 

научен проект JRP_TracePQM „Traceability routes for electrical power quality 

measurements” – Начини за осигуряване на проследимост на измерванията на 

качеството на електричната енергия в рамките на европейската научна програма 

EMPIR, както и по проект 16RPT01 ChemMet-Cap „Усъвършенстване на научните и 

технически възможности в областта на химичния анализ”, финансиран от програмата 

EMPIR. Подадени са 2 нови заявки за участие в проекти на EMPIR „Traceable 

measurement capabilities for monitoring thermocouple performance” в областта на 

температурните измервания и в проект на EMPIR „Traceability for contact probes and 

stylus instruments” в областта на измерванията на дължина. Български институт по 

метрология стартира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, 

проект 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” по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.011 „Подобряване 

на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване 

на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт с по метрология 

(БИМ)”. 

 За повишаване на компетентността на персонала в специфични области на 

професионална експертиза, БИМ стартира четири проекта по приоритетна ос 

BG05SFOP001-2.006 - Специализирани обучения за централната администрация на 

Оперативна програма „Добро управление”.  

 През 2018 г., за постигане на основна цел „Ефективен надзор за безопасността 

на продуктите, пуснати на пазара и в действие, на качеството на течните горива, 

пресичане на нечестната конкуренция и защита на живота и здравето на хората, 

безопасността на домашните животни, интересите на потребителите и опазването на 

околната среда и вещите”, са извършени дейности по надзор на пазара, включващи 

планови проверки, проверки по сигнали и жалби, проверки по уведомления от Агенция 

„Митници”, както и проверки по получени нотификации за несъответстващи и опасни 

продукти. В резултат на сътрудничеството с Агенция „Митници” не е разрешен вносът и 

не са допуснати за свободно обръщение несъответстващи продукти, като 

преобладаваща част от тях са играчки и електрически съоръжения. 

 Извършени са голям обем дейности по осъществяване на технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност (СПО) и проверки на обектите, в които се 

експлоатират такива съоръжения, съгласно утвърдения план. С цел осъществяване на 

безопасна експлоатация на СПО са извършени и голям брой непланирани дейности 

като: първоначални и извънредни технически прегледи, внезапни проверки, участие в 

държавни приемателни комисии на строежи, участия в експертни съвети към общини и 

др. Извършени са и редица проверки по сигнали на СПО, относно нормативно-

установените изисквания за безопасната им експлоатация.   

 В областта на контрола на качеството на течните горива, планираните проверки 

на обекти, разпространяващи течни горива за периода, са извършени на 160%. 

Осъществени са масирани проверки на бензиностанции на територията на две области 

от страната, както и съвместни проверки с други държавни институции под 

ръководството на „Междуведомствен координационен център за противодействие на 

контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари“ (МКЦПККДРСТ) при 

ГДБОП-МВР. Приоритетно са извършени проверки, свързани с подадени сигнали от 

граждани за разпространение на некачествени горива. В резултат на активната 

контролна дейност са спрени за разпространение и изтеглени от пазара значителни 

количества некачествени горива.  

 За реализиране на цел „Постигане на ниво на контрол, отговарящо на нуждите 

на страната и осигуряващо доверие и ефективна защита на обществените интереси, 
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свързани с измерванията в областта на здравеопазването, обществената безопасност, 

защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските 

плащания” в областта на метрологичния надзор и надзора на пазара на средства за 

измерване (СИ) се прилага гъвкав подход за изпълнение на планираните проверки и на 

извънредни проверки по жалби и сигнали и проверки по искане на други контролни 

органи. Основен акцент през 2018 г. имат: проверки на операторите, които доставят до 

крайни потребители газ и във връзка с това използват разходомери за газ, коригиращи 

устройства за обем и манометри; на операторите, които доставят до крайни 

потребители вода и във връзка с това използват водомери; на операторите, които 

доставят до крайни потребители електрическа енергия и във връзка с това използват 

електромери, часовници за превключване на тарифни електромери и измервателни 

трансформатори; на болнични заведения, които използват за диагностика и лечение 

апарати за кръвно налягане, везни, електрокардиографи, аудиометри; на лица, 

използващи везни; на лица, които използват СИ при продажби на горива на краен 

потребител, както и съвместни проверки с Агенция „Митници” в данъчни складове; 

извънредна проверка на оператор, който доставя до крайни потребители топлинна 

енергия и във връзка с това използва топломери и водомери. Засилен е надзорът на 

оправомощените за проверка на СИ лица чрез извършване на внезапни проверки. 

Контролът на предварително опаковани количества продукти (ПОКП) през 2018 г. е 

насочен приоритетно към извършване на наблюдение и контрол в търговската мрежа на 

пуснатите на пазара опаковани биохрани, млечни и месни продукти и извънредни 

проверки на лица, бутилиращи олио и растителни масла. 

 За постигане на цели „Подобрен достъп до услуги по оценяване на 

съответствието” и „Осигуряване на предпоставки за признато съответствие на 

българските продукти”, основните усилия на ДАМТН са насочени към осъществяване на 

планираните надзорни проверки на нотифицираните органи, към дейности по оценка на 

лица, които кандидатстват за получаване на разрешения за оценяване на 

съответствието и към определяне и администриране на уникалния код на 

производителя, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на плавателните съдове за отдих. Дейността се извършва в съответствие 

с изискванията и практиката на законодателството на Съюза за хармонизация. В края 

на 2018 г. 40 български нотифицирани органи (24 юридически лица) работят успешно в 

обхвата на 14 директиви и 2 регламента, като по този начин осигуряват на българските 

производители свободен и равнопоставен достъп до единния европейски пазар. 

 За реализиране на основна цел „Защита живота и здравето на хората и околната 

среда от вредни въздействия” през 2018 г. се работи за контрол по изпълнение на 

дадените предписания за привеждане в изправно техническо състояние на язовирите, 

язовирните стени и съоръженията към тях, както и тяхната безопасна експлоатация, 

като се поддържа база данни на установените и проверени язовири и съоръженията 

към тях. Осъществени са  планови и извънредни проверки на язовирите в най-лошо 

техническо състояние и са предприети административни мерки за констатираните 

неизпълнени предписания от собствениците на язовири. Поддържа се регистър на 

съставените констативни протоколи с направените констатации и предписания по 

осъществените проверки. Работи се в тясно сътрудничество с областните управители и 

общинските администрации. В резултат на създадена работна група в Главна дирекция 

„Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” са направени предложения за 

изменение и допълнение в Закона за водите. Същите бяха внесени в Народното 

събрание за обсъждане. През третото тримесечие на година в Държавен вестник бр. 55 

от 3 Юли 2018 г. са публикувани приетите изменения и допълнения. 

 Към момента ДАМТН разполага със софтуерен продукт, който предоставя 

информация за състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях. Публичният 

достъп до данните е регламентиран чрез официалната интернет страница на агенцията. 

С цел разработване и внедряване на информационна система за техническото 

състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, са изпратени писма до всички 

собственици. В резултат на постъпилите заявления в ДАМТН се осигурява достъп на 

собствениците до заявените от тях язовири, за които ще въвеждат информация. 

 За реализиране на основна цел „Развитие и подобряване на националната 

инфраструктура по качеството” през отчетния период ДАМТН работи за изпълнението 

на проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда 
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посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в 

областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на 

течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор”, финансиран по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност”, както и по проекти, свързани с осъществяване на съвместни 

действия по надзор на пазара на продукти (JA2015 и JA2016) и с надзор за 

съответствие на продуктите с изискванията за енергийна ефективност (EEPLIANT 2), 

финансирани от Европейската комисия.  

 През 2018 г. са подадени и одобрени 2 проектни предложения с наименования 

„Повишаване и развитие на професионалната компетентност на надзорните и 

контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” и 

„Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите от надзорните 

и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” по 

процедура BG05SFOP001-2.006 „Специализирани обучения за централната 

администрация” на Оперативна програма „Добро управление”, по които през м. юли са 

сключени договори за БФП.  Проектите се изпълняват съгласно утвърдените срокове.  

 В заключение може да се посочи, че през 2018 г. служителите на ДАМТН 

изпълняват планираните дейности ефективно и в срок, като работят в тясно 

сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт, а всички постъпили сигнали 

за проверка от граждани и фирми или искания от други контролни органи се отработват 

приоритетно. В отчетния период се предоставени 2 298 услуги на фирми и физически 

лица. В резултат на констатирани нарушения на разпоредбите на посочените по-горе 

закони и наредбите към тях, ДАМТН е наложила редица принудителни административни 

мерки на икономическите оператори, съставени са 2 508 бр. акта за установяване на 

административни нарушения и са издадени 2 689 бр. наказателни постановления. През 

отчетния период са събрани приходи от такси (2 480 076 лв.) и глоби (1 468 105 лв.) в 

размер на 3 948 181 лв.  

 Отчетите показват, че заложените цели и показатели са изпълнявани ритмично, 

като дейността на агенцията се извършва в тясно и ефективно сътрудничество с 

другите органи на изпълнителната власт – МС на Република България, Министерство на 

икономиката, областни администрации, Агенция „Митници”, НАП, МВР, ИА „Автомобилна 

администрация” и други.   

 

Б)Продукти/услуги, 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 31.12.2018 г. акредитираните от ИА БСА лаборатории за изпитване са 285 

бр., а медицинските лаборатории  - 3 бр. В отчетния период са приключили общо 114 

бр. процедури по акредитация на ЛИ, от които: първоначална акредитация – 15 бр., 

преакредитация – 31 бр., преакредитация и разширяване обхвата на акредитация – 45 

бр. и разширяване на обхвата на акредитация – 22 бр.; 

 Лаборатории за калибриране.  

Към 31.12.2018 г. акредитираните от ИА БСА лаборатории за калибриране са 24 

бр. В отчетния период са приключили общо 7 бр. процедури по акредитация , от които: 

първоначална акредитация – 2 бр.,  преакредитация – 1 бр., преакредитация и 

разширяване обхвата на акредитация – 2 бр. и разширяване обхвата на акредитация – 

2 бр.; 

 Лаборатории за изпитване и калибриране.  

Към 31.12.2018 г. акредитираните от ИА БСА лаборатории за калибриране са 7 

бр. В отчетния период са приключили общо 2 бр. процедури по акредитация , от които: 

първоначална акредитация – 1 бр. и разширяване 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 31.12.2018 г. акредитираните от ИА БСА Органи за контрол са 286 бр. В 

отчетния период са приключили общо 88 бр. процедури за акредитация , от които: 

първоначална акредитация – 10 бр., преакредитация – 55 бр., преакредитация и 
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разширяване обхвата на акредитация – 16 бр. и разширяване обхвата на акредитация – 

7 бр.; 

 Органи по сертификация на продукти, включително за биологично 

производство и биологични продукти.  

Към 31.12.2018 г. акредитираните от ИА БСА ОСП са 17 бр. В отчетния период са 

приключили общо 4 бр. процедури за акредитация , от които: първоначална 

акредитация – 1 бр., преакредитация и разширяване обхвата на акредитация – 2 бр. и 

разширяване обхвата на акредитация – 2 бр.; 

 Верификационни органи. 

Към 31.12.2018 г. акредитираните от ИА БСА  верификационни органи са 2 бр. В 

отчетния период не са извършвани 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 31.12.2018 г. акредитираните от ИА БСА Органи по сертификация на 

системи за управление са 16 бр. В отчетния период са проведени 10 бр. процедури по 

акредитация, от които: първоначална акредитация – 1 бр., преакредитация – 4 бр., 

преакредитация и разширяване обхвата на акредитация – 1 бр. и разширяване обхвата 

на акредитация – 4 бр.; 

 Органи по сертификация на лица. 

Към 31.12.2018 г. акредитираните от ИА БСА Органи по сертификация на лица са 

4 бр. В отчетния период 2 приключила общо 1 бр. процедура за акредитация -

първоначална акредитация – 1 бр. 

 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 31.12.2018 г. акредитираните от ИА БСА лаборатории към технически 

служби са 3 бр. В отчетния период не са провеждани. процедури по акредитация на 

лаборатории; 

 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 може да бъде 

постигнато 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 31.12.2018г. в Република България работят 644 (638 за 2017) акредитирани 

от ИА БСА органи за оценяване на съответствието, разпределени по видове области 

както следва: 

 285 бр. лаборатории за изпитване; 

 24 бр. лаборатории за калибриране; 

 7 бр. лаборатории за изпитване и калибриране; 

 3 бр. медицински лаборатории; 

 286 бр. органи за контрол;  

 16 бр. органи по сертификация на системи; 

 17 бр. органи по сертификация на продукти; 
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 4 бр. органи по сертификация на лица; 

 2 бр. верификационни органи. 

Агенцията отчита увеличаване в броя на акредитираните ООС спрямо 2017 г. с 6 

(шест). Най-съществено е увеличаването на броя на акредитираните лаборатории за 

изпитване с 6 (шест), броя на акредитираните лаборатории за калибриране е увеличен  

с 2 (два) бр., органите по сертификация на продукти е увеличен с 1 (един) бр., а броят 

на акредитираните органи за контрол е намален с 3 (три) бр. 

1.1.2. Постъпили заявления: 

През отчетния период са постъпили общо 207 заявления, от които: за 

първоначална акредитация – 25 бр.; за преакредитация, включително преакредитация 

и разширяване обхвата на акредитация – 135 бр.; За разширяване обхвата на 

акредитация – 47 броя. 

1.1.3. Открити и приключени процедури за акредитация:  

За периода 01.01. - 31.12.2018 г. са открити общо 190 процедури за 

акредитация, от които: за първоначална акредитация – 23 бр.; за преакредитация, 

включително преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация – 127 бр.; за 

разширяване обхвата на акредитация – 40 бр. Общият брой на откритите през 2018г. 

процедури е увеличен с 14 бр. спрямо 2017г., като повече са процедурите за 

разширяване на обхвата (с 14 бр.), налице са 13 бр. за EMAS, а по-малко са откритите 

процедури за преакредитация (с 2 бр.). 

През отчетния период са приключили общо 196 процедури, от които: 30 бр. 

процедури по първоначална акредитация; 92 бр. процедури по преакредитация и 38 

бр. процедури по разширяване обхвата на акредитация и 66 бр. по заявления за 

преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация. За сравнение през 2017г. 

са приключили 189 процедури – с 7 по малко, което прави увеличение с около 5% за 

2018 г.  

 Органи за контрол 88 бр., от които: първоначална акредитация – 10 бр., 

преакредитация – 55 бр., преакредитация и разширяване обхвата на акредитация – 16 

бр. и разширяване обхвата на акредитация – 7 бр.; 

 Органи по сертификация на системи за управление 10 бр., от които: 

първоначална акредитация – 1 бр., преакредитация – 4 бр., преакредитация и 

разширяване обхвата на акредитация – 1 бр. и разширяване обхвата на акредитация – 

4 бр.; 

 Органи по сертификация на продукти 10 бр., от които: първоначална 

акредитация – 1 бр., преакредитация и разширяване обхвата на акредитация – 1 бр. и 

разширяване обхвата на акредитация – 2 бр.; 

 Органи по сертификация на лица общо 1 бр. - за преакредитация; 

 Лаборатории за изпитване 114 бр., от които: първоначална акредитация – 15 

бр., преакредитация – 31 бр., преакредитация и разширяване обхвата на акредитация 

– 46 бр. и разширяване на обхвата на акредитация – 22 бр.; 

 Лаборатории за калибриране 7 бр., от които: първоначална акредитация – 2 

бр.,  преакредитация – 1 бр., преакредитация и разширяване обхвата на акредитация – 

2 бр. и разширяване обхвата на акредитация – 2 бр.; 

 Лаборатории за изпитване и калибриране 2 бр., от които: първоначална 

акредитация – 1 бр.  и разширяване обхвата на акредитация – 1 бр.; 

 Медицински лаборатории – 0 бр.; 

 Верификационни органи – 0 бр.  

1.1.4. Издадени сертификати: 

През 2018 г. са издадени 323 броя сертификати (330 броя за 2017 г. , 435 броя 

за 2016 г.), от които 35 за ограничение в обхвата на акредитация, 62 броя за промяна 

на елемент, 226 броя общо във връзка с: акредитация; преакредитация; 

преакредитация и разширяване на обхвата. 

През 2018 г. са издадени 257 броя заповеди, от които 35 за ограничение в 

обхвата на акредитация, спиране на акредитацията за срок до 6 месеца - 5 броя, 

отнемане на акредитацията – 11 броя. 226 общо във връзка с: акредитация; 

преакредитация; преакредитация и разширяване на обхвата; разширяване на обхвата. 

1.1.5. Спрени /отнети/отказани/ограничени в обхвата акредитации: 

 През отчетния период са извършени: 

 Отнемане на предоставена акредитация – 11 бр.; 
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 Отказ на акредитация – 8 бр.; 

 Ограничаване обхвата на предоставена акредитация – 35 бр.; 

 Спиране на акредитация за срок до 6 месеца – 5 бр.; 

 Трансфер на акредитация – 1 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: 

 През 2018 година са планирани за провеждане 534 броя оценки на място. 

Проведени са общо 599 оценки, от които:  

 по открити процедури 254 бр. (34 първоначални акредитации, 111 

преакредитация, 16 разширяване на обхвата, 63 преакредитация с разширяване на 

обхвата, 30 планови надзори с разширяване на обхвата),  

 214 планови надзори,  

 7 извънредни оценки, 3 последващи оценки, 4 предварителни оценки, 6 

оценки по документи, 1 планов надзор и извънредна оценка 

 110 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 599 оценки на място са представени 279 

бр. Листове за обратна връзка, от които 247 бр. (89 %) с отлична оценка, 28 бр. (10%) 

с добра оценка, 2 бр. със задоволителна оценка (0,7%), 0 бр. с незадоволителна 

оценка и 2 бр. без отговор по отношение на оценяване на системата за управление на 

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): 

Целта на партньорската оценка е да установи дали съответния национален орган 

по акредитация съответства на изискванията към него, предвидени в член 8 на 

Регламент (ЕО) №765/2008, като се вземат предвид 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. 

В периода 18-23 февруари 2018 г. беше проведена втората част от 

партньорската оценка от екип на Европейската организация за акредитация.  Обхвата 

на оценката беше в области: верификационни органи, органи за сертификация на 

продукти и лаборатории за калибриране, с което се покрива целия обхват на дейност 

на ИА БСА като страна по EA MLA. 

Осигуряване на необходимите финансови ресурси за провеждане на оценките и 

преоценките, извършвани от оценители на ЕА. 

1.3.1. Осигуряване на необходимите финансови ресурси за провеждане на 

оценките и преоценките, извършвани от оценители на ЕА. 

  Необходимите финансови средства за проведената втора част от партньорската 

оценка през февруари 2018 г. бяха 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 за комуникация и публикации на Европейската организация за 

акредитация – 2 заседания; 

– Комитет за лаборатории на Европейската организация за акредитация - 

Заседания на Комитета – участие в 2 заседания; Заседания на работна група за 

междулабораторни сравнения в областта на изпитването и работна група за 

междулабораторни сравнения в областта на калибрирането- участие в 1 заседание;  

– Комитет по сертификация и Комитет за контрол на Европейската организация 

за акредитация – 2 заседания; 

– Среща на Работна група към Комитет за сертификация (EA CC EU ETS) - 1 

заседание. 
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– Комитет за хоризонтална хармонизация на Европейската организация за 

акредитация – 2 заседания. 

– Съвет за Многостранното споразумение на Европейската организация за 

акредитация -  2 заседания. 

– Генерална асамблея на Европейската организация за акредитация – 2 

заседания.  

 Участие в работата на съвместната Генерална асамблея на IAF/ILAC  

– Пролетна сесия – гр. Франкфурт, Германия; 

– Съвместна Генерална асамблея на IAF и ILAC –Сингапур. 

 Други участия 

 Участие в заседание на работна група на ЕС по GLP; 

 Участие на технически оценител в изпълнение на изискванията на EA-2/13 

„Трансгранична политика за сътрудничество между членовете на ЕА” в оценка 

провеждана от  НОА на Литва и Словения; 

 Участие в заседание на Експертна работна група за вътрешния пазар на 

продукти в Брюксел към ЕК. 

– 23-24 януари 2018 г., Париж, Франция - участие в обучение за обучители в 

семинарна форма по стандарт ISO/IEC 17025:2017 г., организирано от НОА на Франция 

– COFRAC и Комитета за лаборатории на ЕА; 

– 26-27 март 2018 г., Париж, Франция, участие в обучение относно 

изискванията на стандарт ISO/IEC 45001:2018 г.; 

– 11-13 април 2018 г. , гр. София. Организиране и провежане на 38-та среща на 

FALB (Форум на органите по акредитация и лицензиращите органи); 

– 04-06 юни 2018 г., Утрехт, Холандия – участие в в обучение за оценители към 

Европейската организация по акредитация. 

 Обучения 

 EU ETS Форум - обучение в областта на мониторинга, докладването и 

проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт - гр. Брюксел, 

Белгия.  

1.3.3. Определяне на експерти от ИА БСА и участието им в оценки на ЕА за 

сметка на органа по акредитация. 

 НОА на Румъния (RENAR) – 3 бр.; 

 НОА на Италия (Accredia) - 1 бр. участие на служител на ИА БСА в качеството 

си на технически експерт. 

1.3.4. Осигуряване превода на актуалните документи - указания за приложение 

на ЕА, (ILAC, 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. 

През 2018 година 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. 

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 2018 г. във Франкфурт на Майн 

и Сингапур.. 

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 20 бр. щатни 

водещи оценители и действащи сключени договори с 18 външни водещи оценители и 
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554 външни технически оценители и експерти. За периода са сключени 33 нови 

договора с външни технически оценители и експерти. 

1.5. Ефикасно управление и обновяване на материално-техническата база. 

В отчетния период поради липса на финансови средства за капиталови разходи, 

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. 

 В отчетния период беше сключено споразумение с Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството за съвместни действия в областта на 

акредитацията за целите на нотификацията. 

 През 2018 г. ИА БСА подписа Меморандум за сътрудничество със следните 

органи и организации: 

 Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България”; 

 Съюз на метролозите в България; 

 Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”; 

 Сдружение Буллаб; 

 Търговско-промишлена палата – Стара Загора; 

 Център за управление и професионално обучение ЕАД. 

1.7. Проверка на компетентността на акредитираните лаборатории/органи чрез 

участие в междулабораторни сравнителни изпитвания/изпитвания за пригодност. 

Не са провеждани в отчетния период. 

 

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 

№ 207/2004г.). 

  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 № 207/2004г.). 

 

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 и оценители за ИА БСА, съгласно критериите на ЕА. 

3.1.1. В ИА БСА е внедрена и работи специализирана електронна модулна 

система за обучение „E-learning”. С помощта на системата бяха проведени обучения по 

модул А (БДС EN ISO/IEC 17011:2018) - на 21.05.2018 г., модул Б (Изисквания на 

стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012) - на 22.05.2018 г., както и обучение за водещи 

оценители, външни водещи оценители, технически оценители и технически експерти на 

ИА БСА, относно новите изисквания на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и подхода 

на ИА БСА за преход (на 30.03.2018 и на 23.04.2018). 

3.1.2. Отделно в отчетния период са проведени следните обучения и 

хармонизиращи срещи:   

 „Нова версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход” - 

19 март - 20 март 2018 г. – гр. Стара Загора; 

 „Нова версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход” - 

27 - 28 март 2018 г.;  

 „Нова версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход” - 

12 - 13 април 2018 г.; 

 „Нова версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход” - 

16 - 17 април 2018 г.; 
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 „Нова версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход”. 

Нова версия на БДС EN ISO 19011:2018 „Указания за извършване на одит на системи за 

управление” (ISO 19011:2018) ” - 08 - 09 ноември 2018 г.;  

 „Нова версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход. 

Вътрешни одити съгласно новата версия на БДС EN ISO 19011:2018” - 05 - 06 декември 

2018 г.; 

 „Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол 

съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Вътрешни одити съгласно новата версия на БДС 

EN ISO 19011:2018” - 06 - 07 декември 2018 г.; 

 „ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС ЕN 

ISO/IEC 17025:2018 И МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАТОРИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА 

НА БДС ЕN ISO 15189:2012” - 17-18 декември 2018 г. 

 Хармонизираща среща за ВО/логостици и служители на ИА БСА - 05.01.2018 

г.; 

 Обучение на членове на КА и КВ - 23.01.2018 г.; 

 Обучение на ВО и служители на ИА БСА за подход за провеждане на преход от 

акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2005 към БДС EN ISO/IEC 17025:2018 - 

31.01.2018 г.; 

 Хармонизираща среща в област Органи за оценка на съответствието - 

31.01.2018 г.; 

 Обучение на ВО/логистици и служители на ИА БСА по 17011 и процедури на 

ИА БСА- 12-16.02.2018 г.; 

 Обучение на ВО/ТО/ТЕ на тема Нови изисквания на БДС EN ISO/IEC 

17025:2018 - 30.03.2018 г.; 

 Обучение на ВО/ТО/ТЕ на тема Нови изисквания на БДС EN ISO/IEC 

17025:2018 - 23.04.2018 г.; 

 МОДУЛ А Изисквания към органа по акредитация - 21.05.2018 г.; 

 МОДУЛ В по БДС EN ISO/IEC 17020:2012 - 22.05.2018 г.; 

 Хармонизираща среща за прилагане на БДС EN 14181 „Емисии от стационарни 

източници. Осигуряване на качеството на автоматични системи за измерване” при 

провеждане на процедури QAL 2 и AST, проведена съвмество със Съюза на метролозите 

в България - 21.06.2018 г.; 

 Хармонизираща среща Лаборатории за калибриране - 22.06.2018 г.; 

 МОДУЛ В БДС EN ISO/IEC 17065:2012 - 22.06.2018 г.; 

 Хармонизираща среща по БДС EN ISO/IEC 17065:2012 - 29.06.2018 г.; 

 Хармонизираща среща нa ВO/TO/TE в област акредитация на ОСС по БДС EN 

ISO/IEC 17021-1:2015. Изисквания за миграция към ISO 44001:2018 и MD 22;  

 Обучение на ВО по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 г.; 

 Обучение на ВО и служители на ИА БСА БДС EN ISO/IEC 17011:2018 г.; 

 Семинар (информационна среща) на тема „Нова версия на БДС ISO 

45001:2018. Подход на ИА БСА за преход”; 

 Обучение на ВО и служители на ИА БСА по регламент 1221/2009 и БДС EN 

ISO/IEC 17021-1; 

 Обучение на водещи оценители, външни водещи оценители и служители  на 

тема „Въвеждане на новите изисквание на ISO/IEC 17011:2017 в системата на 

управление на ИА БСА”. 

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 – 29 обучения с общо над 1000 участника.  

Проведени са: 

 над 10 хармонизиращи срещи на водещи оценители; 

 обучения на технически оценители и технически експерти на Агенцията  за 

акредитация на  органи за оценяване на съответствието и за акредитация на органи за 

контрол. 

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. 
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3.2. Провеждане на семинари за акредитирани от ИА БСА организации и 

потенциални потребители на акредитацията.  

 В рамките 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” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-

2020. В рамките на годината се проведоха общо 10 информационни срещи за 

представители на бизнеса и на лицата, заинтересовани от процеса по акредитация. 

– 30 януари 2018 г. в гр. Враца;  

– 01 февруари 2018 г. в гр. Пловдив; 

– 15 февруари 2018 г. в гр. София; 

– 22 март 2018 г.  в гр. Варна; 

– 23 март 2018 г.  в гр. Бургас; 

– 29 март 2018 г.  в гр. София; 

– 8 юни 2018 г. в гр. Русе; 

– Съвместно със Съюза на специалистите по качеството в България - семинар 

(информационна среща) на тема „Нова версия на БДС ISO 45001:2018. Подход на ИА 

БСА за преход” - 17 септември 2018 г. – гр. София; 

– 23 ноември 2018 г. гр. Русе; 

– 29 ноември 2018 г. град София. 

Основната цел на тези събития е повишаването на информираността за ползите 

от акредитация и поддържане квалификацията на лицата участващи в процеса по 

акредитация, поддържане на експертизата и нивото на познаване на спецификата и 

дейността по акредитация на ИА БСА от лица и организации, органи за оценка на 

съответствието /ООС/, пряко ангажирани с процеса по акредитация. 

 11 юни 2018 г. в гр. София – специалното информационно събитие бе 

посветено на Световния ден на акредитацията (09 юни). Мотото на тазгодишната 

кампания е „Акредитацията: осигуряване по-безопасен свят”, като кампанията тази 

година се фокусира върху това как акредитацията може да спомогне за осигуряването 

на по-безопасен свят и да подкрепи бизнеса, правителството и регулаторите да 

намерят стандарти, инструменти за оценка на съответствието и акредитация, за да ги 

подкрепят в тази цел. 

 21.06.2018 г., в гр. София, Обучителен център на ИА БСА, съвместно със 

Съюза на метролозите в България. Дискусия „Хармонизиране на изискванията при 

прилагане на БДС ЕN 14181 „Емисии от стационарни източници. Осигуряване на 

качеството на  автоматични системи за измерване” при провеждане на процедури QAL 2 

и AST”. Целта на дискусията бе да се разгледат и хармонизират изискванията по 

прилагане на БДС ЕN 14181 при изпълнението: 

– на процедури QAL 2 и AST от акредитираните лаборатории и 

– на Наредба № 6 на МОСВ от задължените  лица - собственици или ползватели 

на обекти с инсталирани системи за непрекъснато измерване (СНИ). 

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. 

 24-25 януари 2018 г., Брюксел, Белгия, участие в работна група по Добри 

лабораторни практики към ЕК. 

 

4. Поддържане на регистри и предоставяне на информация в областта на 

действие на ИА БСА. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 В отчетния период на уебсайта на ИА БСА редовно се публикува информация, 

имаща отношение към акредитацията; 

 Към 31.12.2018 г., Регистъра на акредитираните лица се поддържа с актуални 

данни;  

 Към 31.12.2018 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; 
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 Към 31.12.2018 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 31.12.2018 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. 

5.2. Организиране и предоставяне при необходимост на допълнителна 

интерпретация на изискванията в зависимост от българското законодателство. 

  В отчетния период са организирани и проведени 8 бр. обучителни курса на тема 

„Нова версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход” съвместно с 

неправителствени организация. Обученията имаха за цел да осигурят разбиране в 

дълбочина на принципите и критериите на БДС EN ISO/IEC 17025:2018; да информира 

и осигури разбиране и правилно тълкуване на изискванията за акредитация и да 

подпомогне разбирането и тълкуването на критериите и тяхното прилагане. 

  По време на обучението подробно е обсъден подхода на ИА БСА за преход към 

новата версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и направен цялостен преглед на 

промените на стандарта - нови и преработени изисквания. 

  Обучението беше предназначено за лица, които поддържат система за 

управление на лаборатория или отговарят за провеждане на изпитване или 

калибриране - ръководители, отговорници по качеството, персонал на лабораторията. 

 

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 не са извършвани оценки и наблюдение на 

компетентността на лица за оценяване на съответствието/нотифицирани органи. 

6.2.  Не са извършвани акредитация за целите на нотификацията - проверка и 

оценка на кандидати за нотифицирани органи. 

6.3. Няма участие в дейността на националните работни групи по прилагане 

директивите от Нов подход и дейността на форума на нотифицираните органи. 

6.4. Не са подпомагани при подготовката на нотифицираните органи за участие 

в координационните групи по директиви към ЕК. 

 

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 36 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 6 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 
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BIPM. Получени резултати за 1-во тримесечие в cirt.360, cirt.361 и cirt.362. Поради 

повреда на GPS тип TTS-3, който влиза в състава на Националния еталон за време и 

честота, след 9.02.2018 г. е прекратено участието в сравнението; 

 EURAMET К6.2015, Международно ключово сравнение за спектрален 

коефициент на пропускане с пилотна лаборатория LNE, Франция. Комплектът филтри е 

получен в края на януари и през февруари и март е проведен втория цикъл от 

измервания в БИМ. Извършена е обработка на първичните данни, организиране на 

изпращането на филтрите до пилотната лаборатория. Обработката на резултатите от 

измерванията на БИМ продължава; 

 EURAMET.M.M-K4.2015 - Извършени са измерванията за участието на отдел МИ 

в международно ключово сравнение за калибриране на еталони за маса 1 kg. 

Резултатите са изпратени в края на април 2018 г. Докладът с резултатите предстои да 

излезе; 

 CCQM -  Р 93 „Приготвяне на фосфатни СРМ за рН". Разтворите са приготвени, 

разфасовани и опаковани. Измерена е референтната стойност и оценена нейната 

неопределеност. Подготвен е доклад. Разтворите и докладът са изпратени в пилотната 

лаборатория; 

 EURAMET 1395, ключово сравнение за обем (20 L) - през декември 2018 г. е 

получен доклад Draft B. Сравнението е успешно за нас, En < 1; 

 EURAMET.T-S3., Project N° 1268 - получен е предварителен доклад за 

сравнение - Калибриране на термодвойки в реперни точки и/ или чрез сравнение от 

419,527 °С (точка на втвърдяване на Zn) до 1492 °С (реперна точка на Pd-C). В отдел 

ТИ са направени измервания на пътуващите еталони (две термодвойки тип Pt/Pd). 

Резултатите на БИМ във всички точки на калибриране са много добри. Потвърдена е 

еквивалентността на еталона за калибриране на термодвойки. 

 7.1.3. Поддържане на система за управление /СУ/, съгласно изискванията на 

БДС EN ISO/IEC 17 025, БДС EN ISO/IEC 17 043 и ISO Guide 34 

 Изпратен е годишен доклад за система за управление /СУ/ на ГД НЦМ за 2017 г. 

до ТК „Качество” на EURAMET.  

 Извършен е периодичен преглед на 13 документа, разработени нови 5 бр. 

документи, преработени 77 документи и верифицирани са 7 бр. електронни таблици 

(ЕТ).  

 Изпълняват се плановете и програмите за поддържане на СУ на ГД НЦМ г., 

проведени са 8 вътрешни одити на СУ. 

  7.1.4. Поддържане и представяне на нови/модифицирани възможности за 

измерване и калибриране (СМС) на еталонните лаборатории по видове измерване и 

защитата им на международно ниво 

  Общият брой на международно признатите нови/модифицирани възможности за 

измерване и калибриране СМС на БИМ/НЦМ е 226. 

  7.1.5. Участие на експерти на БИМ в годишни срещи и технически комитети на 

EURAMET и BIPM.  

 През 2018 г. представители на БИМ като контактни лица са участвали в 8 

технически комитета на EURAMEТ. 

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 3 798 бр. еталони. 

 Охарактеризиране и сертифициране на референтни материали. 

Изготвени са и са охарактеризирани 65 типа СМ/ССМ. 

 7.3. Организиране на национални междулабораторни сравнения за различни 

видове измервания. 

 Организиране и провеждане на междулабораторни сравнения по видове 

измервания и РТ схеми 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 от ГД НЦМ 8 междулабораторни сравнения. 

 

8. Постигане на ниво на контрол, отговарящо на нуждите на страната и 

осигуряващо доверие и ефективна защита на обществените интереси, 
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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 34 нови типа средства за измерване по реда на чл. 32, 

ал. 1 от Закона за измерванията. По запитвания на клиенти и органи на съдебната 

власт са предоставени 361 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 се извършени    

9 358 – първоначални, от които 2 998 -  на новопроизведени български СИ и 6 360 - на 

СИ от внос. 

8.1.3. Последващи проверки на СИ. 

На средства за измерване в употреба са извършени общо 162 035 бр. проверки, 

от които 24 841 - проверки на ремонтирани средства за измерване и 137 194 - 

периодични проверки. От общия брой извършени последващи периодични проверки на 

средства за измерване при 1 682 (около 1,04 %) 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 11 284 метрологични експертизи 

на средства за измерване (електромери – 11 145 водомери – 130 и трансформатори - 

9). Резултатите показват, че при повече от половината електромери (48 %) е 

установено, че са манипулирани, при 24,6 % е констатиран дефект, а при само 27 % от 

извършените експертизи е доказано, че съответстват на изискванията към тях. 

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).  

В изпълнение на задълженията си като член на международните и регионалните 

метрологични организации, през отчетния период експерти от института взеха участие 

в 8 срещи на работните групи на WELMEC  - за везни с неавтоматично действие WG 2 и 

средства за измерване WG 8, WG 12 Таксиметрови апарати и срещата на 

нотифицираните органи Nobomet, WG 7 „Софтуер”.  

Взето е участие в 34-та и 35-та  среща на Комитета на Европейската организация 

за сътрудничество в областта на законовата метрология (WELMEC), 53-та Годишна 

среща на международния комитет по законова метрология CIML. 

8.3. Оценяване на съответствието на СИ.  

 Извършване на процедура „Изследване на типа - модул В”. 

По процедура „Изследване на типа” са  издадени 4 бр. ЕС сертификат за 

изследване на типа за ОС по модул B и 1 бр. сертификат от изпитване. 

 Извършване на процедура „Деклариране на съответствие с типа, основано на 

проверка на продукта - модул F”. 

По процедура „Проверка на продукт” са установени 26 съответствия с типа, 

основани на проверка на продукти. 

 Извършване на процедура „Деклариране на съответствие с типа, основано на 

осигуряване качеството на производството - модул D”. 

По процедура „Осигуряване качеството на производството” са издадени 3 

одобрения и извършени са 2 проверки на място. 



 119 

 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 8 

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 167 типа 

фискални устройства: 

 159 типа ЕСФП / ЕСФП с нови типове колонки и нивомерни системи; 

 8 типа ИАСУТД. 

 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 89 бр. удостоверения за регистриране на сервизни фирми за 

поддръжка и ремонт на ФУ и ИАСУТД.  

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 99 продукта за електромагнитна съвместимост /EMC/ и 39 продукта 

за въздействие на околната среда /ВОС/. 

 Изпитване на игрално оборудване и комуникационен софтуер. 

В изпълнение на Закона за хазарта изпитани са 109 типа игрални съоръжения и 

извършени са 5 бр. експертизи на игрални съоръжения по искане на полицията. 

 Проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при 

експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП. 

В изпълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух са проверени 5 

системи за улавяне на бензиновите пари. 

 Оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на 

бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП. 

Оправомощени са 2 лица за извършване на контрол на ефективността на СУБП 

съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, от тях е издадена 1 заповед за 

изменение, въз основа на промяна в обстоятелствата, свързани с условията за 

оправомощаване или с данните, вписани в заповедта за оправомощаване.  

Извършени са 6 /шест/ планови надзорни одита на оправомощени лица. 

 

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.  

 Организиране на базови и специализирани курсове, практикуми, конференции 

и други форми на обучение в областта на измерванията. 

В учебния център по метрология на БИМ е проведено 1 /едно/ специализирано 

обучение и са обучени 3 служители на БИМ. През отчетния период БИМ организира и 

участва в 14-та Национална научно-практическа конференция „Метрология 2018”, 

проведена на 18 май 2018 г. БИМ осигури участие в 6 национални конференции и 

семинари. 

 Разработване на годишни програми за обучение, публикувани на 

уебстраницата на БИМ. 

Не са извършвани дейности по разработване на годишни програми за обучение, 

публикувани на уебстраницата на БИМ. 

 Разработване на учебни материали и провеждане на курсове и практикуми за 

лица, чиято дейност е свързана с измервания. 

Не са извършвани дейности по разработване на учебни материали и провеждане 

на курсове и практикуми за лица, чиято дейност е свързана с измервания. 
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  Участие в проекти на EMPIR. 

– Проект по EMPIR 15RPT04 TracePQM „Начини за осигуряване на 

проследимост на измерванията на качеството на електричната енергия” – текущи 

дейности по проекта. Подготвена е статия „Measurements for DC Characterization of Low 

Resistance Standards in BIM” за публикуване в XXVIII Международен научен симпозиум 

„МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2018”. Разработен е Стратегически 

план на БИМ във връзка с дейност 4.1 Индивидуални стратегии за развитие на 

измерванията на мощност и на качество на енергията. 

– Проект по EMPIR 16RPT01 ChemMet-Cap „Усъвършенстване на научните и 

технически възможности в областта на химичния анализ” – участие в междинната 

среща по проекта, състояла се на 24 май в Париж, Франция. Изнесена презентация 

относно обучението, проведено в LNE, Париж, Франция, състояло се през месец 

октомври 2017 г. Изготвен доклад на английски език, описващ методологията на 

изотопното отношение с масспектрометрия като първичен метод за определяне на 

елементи (deliverable 1 в проекта) „Report D1 on the development of traceable 

measurement capabilities in inorganic analysis of heavy metals by developing isotope 

dilution mass spectrometry methodology as a primary procedure for element 

determination”. 

– Проект 16RPT01-RMG1 ChemMet-Cap „Развитие на научните и 

техническите способности в сферата на химическия анализ” с цел развитие на 

способностите на физическите лица, занимаващи се с метрология, посредством 

мобилност на изследователите. Проектът е подписан на 05.12.2018 г. и е със срок от 3 

месеца и започва на 01.03.2019 г., а срокът на безвъзмездната помощ е  до 31.12.2019 

г. Проектът се финансира със средства от Европейския съюз чрез EURAMET по EMPIR 

(Европейска програма за научни изследвания в метрологията) на 100%. 

– Подадена е заявка за участие в проект на EMPIR „Traceable measurement 

capabilities for monitoring thermocouple performance” в областта на 

температурните измервания. Изготвени са и са изпратени до координатора на проекта 

необходимите документи. Проектът е одобрен и ще стартира през 2019 г. 

– Подадена е заявка за участие в проект на EMPIR „Traceability for contact 

probes and stylus instruments” (Проследимост при измерване на параметри на 

повърхност с контактни сонди и уреди) в областта на измерванията на дължина. 

Изготвени са и са изпратени до координатора на проекта необходимите документи. 

Проектът ще стартира през месец юни 2019 г., с продължителност 36 месеца. 

 

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 7 бр. процедури за оценка на кандидатите за лица за оценяване 

на съответствието и в тази връзка са извършени общо 56 бр. проверки;  

 За ренотификация и за удължаване срока на нотификация са извършени 6 бр. 

проверки; 

 През отчетния период, след констатиране на неотстранени несъответствия в 

определения срок от кандидат за оценяване на съответствието бе открито производство по 

издаване на заповед за отказ за издаване на разрешение на основание чл. 26, ал. 3 от 

АПК. 

 Издадена заповед за прекратяване процедура за издаване на разрешение и 

производство по издаване на заповед за отказ за издаване на разрешение по желание на 

заявителя по Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

съоръженията под налягане. 

 Издадена е заповед за прекратяване на процедура за издаване на разрешение по 

желание на заявителя по Наредба за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на уреди, захранвани с газово гориво. 

10.2. Проверка за спазване на условията, при които са били издадени 

разрешения на нотифицирани органи. 

 Извършен е анализ на дейността на 41 нотифицирани органа въз основа на 

годишните доклади по чл. 14а на ЗТИП; 
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 Извършени са общо 171 проверки във връзка с планов надзор на 38 

нотифицирани органа (22 юридически лица); 

 Извършени са 47 бр. проверки, свързани с уведомления съгласно чл. 14б на 

ЗТИП. 

10.3. Подготвяне, изпращане и поддържане на нотификации на оценените 

органи за оценяване на съответствието пред ЕК:  

 Подадени са 19 бр. уведомления към Европейската комисия и държавите 

членки чрез информационната система NANDO Input:  

– три (3) уведомления за ренотификация на три нотифицирани органи; 

– четири (4) уведомления за изменения на данни за три нотифицирани органи; 

– пет (5) уведомления за удължаване срока на нотификация на три 

нотифицирани органа, съгласно срока на издадения му сертификат за акредитация; 

– едно (1) уведомление за ограничаване на обхвата на нотифициран орган; 

– две (2) уведомления за прекратяване дейността на 2 нотифицирани органа; 

– три (3) уведомления за одобряване на кандидати за нотифицирани органи – 2 

по НСИОС за съоръжения под налягане и 1 по НСИОС за радиосъоръженията; 

– едно (1) уведомление за разширяване обхвата на нотификация на 

нотифициран орган. 

 През отчетния период: 

 Са издадени 6 бр. разрешения за оценяване на съответствието (четири след 

ренотификация и две на нови кандидати за нотифицирани органи) и 1 разрешение за 

одобряване на персонал, който извършва изпитване без разрушаване, съгласно т. 3.1.3 

по Приложение № 1 на НСИОС съоръжения под налягане и една заповед за 

ограничаване на обхвата на получено разрешение на нотифициран орган по негово 

желание.  

 Един нотифициран орган не пожела да продължи нотификацията си по НСИОС 

на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии, осигуряваща прилагането 

на Регламент (ЕС) 2016/424 и автоматично отпадна от списъка на нотифицираните 

органи по Директива 2000/9/ЕО, която беше отменена с влизането в сила на Регламент 

(ЕС) 2016/424 от 21 април 2018 г.  

 Два нотифицирани органа изявиха желани за прекратяване на дейността си. 

 Издадени са следните заповеди: 

 1 бр. - за ограничаване на обхвата на получено разрешение на нотифициран 

орган по негово желание; 

 1 бр. - за разширяване на обхвата на получено разрешение на нотифициран 

орган по негово желание; 

 1 бр. – за прекратяване на процедурата за издаване на разрешение (по 

желание на заявителя), по която е било открито производство по издаване на заповед 

за отказ за издаване на разрешение по Наредбата за съществените изисквания и 

оценяване на съответствието на съоръженията под налягане; 

 1 бр. - за прекратяване на процедура за издаване на разрешение, по желание 

на заявителя, по Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието 

на уредите, захранвани с газово гориво; 

 2 бр. - за прекратяване действието на издадени разрешения по желание на 

два нотифицирани органа: 1 по НСИОС на радиосъоръженията и 1 по НСИОС на 

подсистемите и предпазните устройства за въжени линии, осигуряваща прилагането на 

Регламент (ЕС) 2016/424.  

 Във връзка с прекратяване на действието на издаденото разрешение по 

НСИОС на радиосъоръженията и на основание чл. 58 на същата наредба, в Д РОС са 

приети за съхранение досиетата на клиентите на нотифицирания орган. Клиентите, 

изявили писмено желание за предоставянето на досиетата им на друг нотифициран 

орган са уведомени, че същите ще бъдат предадени от Д РОС на посочения от тях 

нотифициран орган. 

 Извършени са 140 бр. 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 15 актуализации на Регистъра на 

издадените и отнети разрешения на органите за оценяване на съответствието. 
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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. 

 Извършени са 2 актуализации на националния регистър „Уникален код на 

производители на плавателни съдове”; 

 След извършените актуализации на националния регистър, данните от него са 

предоставени в регистъра на държавите членки в платформата за сътрудничество на 

EК. 

 

10.6. Изготвени са 17 писмени отговора по запитвания и 1 становище във връзка 

с обсъждане на проекти на 2 предложения за регламенти на ЕС от хоризонтален 

характер (Пакет за стоките). 

Приети и обнародвани 2 наредби, съответно Наредба за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (Обн. ДВ. бр. 6 

от 16 януари 2018 г., в сила от 21.04.2018 г.), осигуряваща прилагането на Регламент 

(ЕС) 2016/425 и Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието 

на уредите, захранвани с газово гориво (Обн. ДВ. бр. 9 от 26 Януари 2018 г., в сила от 

21.04.2018 г. в сила от 21.04.2018 г.), осигуряваща прилагането на Регламент (ЕС) 

2016/426. 

Актуализирани са и подготвени за утвърждаване собствените процедури на 

дирекция РОС: „Процедура за оценка на лица, които кандидатстват за получаване на 

разрешение за извършване на оценяване на съответствието“ и „Процедура за 

извършване на планирани и извънредни проверки на лица, притежаващи разрешения 

за оценяване на съответствието”. 

 

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 

директивите от Нов подход и дейността на Форума на нотифицираните органи.  

През отчетния период не са провеждани срещи на работните групи на 

българските нотифицирани органи. 

11.2. Подпомагане подготовката на нотифицираните органи за участие в 

координационните групи по директиви към ЕК.  

Експертите на дирекция РОС текущо подпомагат нотифицираните органи за 

участие в координационните групи по директиви към ЕК.  

 

12. Надзор на пазара на продукти, обхванати от директивите от Нов подход, 

технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), контрол на 

качеството на течните горива, 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 

директивите от Нов подход, Регламент 305/2011 и на средства за измерване: 

 Извършване на наблюдение и проверки на видове продукти – планови и 

извънпланови, вземане на проби за изпитване, работа по сигнали и жалби: общо 7 286 

различни като вид, марка или модел продукти, пуснати на пазара в търговски обекти на 

територията на цялата страна. Проверени са 5 428 различни видове продукти при 

планови проверки и 1 858 при извънпланови проверки (143 по сигнали, 232 по 

самосезиране, 865 вида по уведомления от А „Митници” и 618 по други извънредни 

проверки). Извършени са проверки по постъпили 66 бр. жалби и сигнали. Взети са 76 

образеца за изпитване – 1 строителен продукт, 25 проби от лични предпазни средства, 

19 играчки, 12 машини, 16 електрически  продукти и 3 бр. транспортируемо 

оборудване под налягане – газови бутилки за втечнен газ пропан-бутан.  

 Извършване на проверки на продукти за спазване на разпоредбите на ЗТИП 

по отношение на средствата за измерване, които попадат в обхвата на директивите от 

Нов подход. 

 Надзорът на пазара на средства за измерване е осъществен чрез тематични 

проверки и наблюдения на 4 425 СИ – везни с неавтоматично действие, водомери, 
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разходомери за газ и коригиращи устройства на обема на газ, електромери, топломери, 

измервателни системи за течности, различни от вода, таксиметрови апарати и 

материални мерки за дължина. Извършени са проверки по 3 сигналa от юридическо 

лице и по искане на друг орган на общо 7 везни с неавтоматично действие. При 8 

измервателни системи за течности, различни от вода и 1 везна с неавтоматично 

действие, са констатирани формални несъответствия по отношение на нанесените 

надписи, като производителят им е отстранил доброволно всички несъответствия. За 

установени два типа електромери без изискуемите маркировки и декларации за 

съответствие са съставени 5 акта за установяване на административно нарушения 

(АУАН). 

 Издаване на предписания за спиране от разпространение, изтегляне от пазара 

и унищожаване на несъответстващи продукти: 

 Издадени са 219 заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП, чл. 30а, ал.1 и чл. 30а, ал. 

2 за временно спиране на продукти от разпространение до оценяване и удостоверяване 

на съответствието им с изискванията за безопасност или за временно спиране 

разпространението и/или спиране и изтегляне от пазара на несъответстващи продукти 

(116 за играчки, 53 за електрически съоръжения, 2 за газови уреди, 13 за лични 

предпазни средства, 5 за радиосъоръжения, 8 продукта по екодизайн, 3 за 

транспортируемо оборудване под налягане, 9 за пиротехнически изделия, 3 за 

продукти използвани в потенциално експлозивна среда и 2 за строителни продукти). 

В резултат на уведомяване на икономическите оператори за констатираните 

несъответствия и издадени заповеди или по инициатива на икономическите оператори 

са унищожени: 23 вида електрически съоръжения – поялници, преси за коса, 

преносими нагреватели, блендери, миксери, тостери, лампи настолни, лампи за таван  в 

общо количество 717 продукта; 11 модела електрически гирлянди с общо количество 

245 бр.; ел. удължители – 6 бр.; FM трансмитери – 2 модела – 12 бр.; 7 модела ЛПС с 

общо количество 159 бр., 1 модел ръкавици - 119 бр.; играчки – 90 броя различни 

марки и модели; 3 модела пиротехнически изделия с общо количество 25 бр.; 91 бр. 

бутилки за втечнен въглеводороден газ (LPG), за многократно пълнене (туристически).  

Приведен в съответствие е един вид електрическо съоръжение - общо количество 1424 

броя. В резултат на издадена заповед за спиране разпространението на газова 

готварска печка, икономически оператор е изтеглил от пазара 3 броя от модела и ги е 

върнал, от където ги е закупил. 

 Участие в Системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати 

на пазара (RAPEX):  

  През 2018 г. са получени 745 нотификации по системата RAPEX. Подадени са 35 

бр. нотификации към RAPEX и ICSMS: 

      Към  RAPEX – 8 бр.: 

– 2 бр. нотификации за електрически продукти; 

– 1 бр. нотификация за машини; 

– 5 бр. нотификации за строителни продукти. 

 Към ICSMS – 27 бр.: 

– 9 бр. нотификации за електрически уреди; 

– 3 бр. нотификации за машини; 

– 1 бр. за газова готварска печка; 

– 14 бр. за хладилници по проверки от проект EEPLIANT2. 

 Подадени са 5 бр. реакции към RAPEX за електрически продукти. 

 По нотификации от системата RAPEX и по информация от Орган  за защита на 

потребителите в САЩ са предприети действия за контакт и срещи с отговорни 

икономически оператори за 13 електрически продукта: LED лампа за таван, отоплител, 

кана за вода, тостер, батерии за компютри, настолна лампа, LED прожектор, два 

различни продукта LED панели и тиган за пица, при които България е посочена като 

страна на разпространение.  

 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 3 проектa на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара”: 

JA2015–GPSD (продуктови групи „Електрически домакински уреди” и „Ръчни 

електрически инструменти”) и JA2016–GPSD (продуктови групи „Електрически 
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играчки”, „Електрически уреди – грижа за косата”, „Лични предпазни средства”, „Ръчни 

електрически инструменти – ударни бормашини”) и по 1 проект на ЕК „Действия по 

надзора на пазара в ЕС за енергийно етикетиране и екопроектиране” (ЕЕPLIANT 2) по 

програма Horizon 2020. Изпълнението на проект JA2015–GPSD приключи през м. юни 

2018 г. 

 Съвместни действия по надзор на пазара в сътрудничество с Агенция 

„Митници” и Комисията за защита на потребителите. 

 През 2018 г. в ГДНП са получени общо  154 бр. уведомления за 1 121 вида 

продукти. При извършените проверки е констатирано, че 611 вида продукти 

съответстват на изискванията – „Допускане за свободно обръщение”, 254 вида 

продукти не съответстват на изискванията за безопасност – „Допускане за свободно 

обращение не е разрешено” и 256 вида продукти са извън компетенциите на ДАМТН.  

 Проверени са следните продукти по видове: електросъоръжения – 374 вида.; 

машини – 33 вида.; играчки – 291 вида; строителни продукти – 11 вида; газови уреди – 

78 вида, радиосъоръжения – 3 вида; съоръжения под налягане – 14 вида; лични 

предпазни средства – 21 вида; плавателни съдове за отдих – 38 вида и взривни 

вещества за граждански цели - 2 вида. 

 Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара на продукти, които не се 

пускат директно в търговската мрежа (СПО и машини). Проверени са 496 съоръжения с 

повишена опасност.  

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството – съставяне на актове за установяване на административни 

нарушения (583 бр.) и  издаване на наказателни постановления (613 бр.), включително 

и по АУАН от предходни периоди. 

12.2. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО). 

 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 734 инвестиционни проекти на 

строежите, в които ще функционират СПО, както и на техническа документация за 

ремонт или производство на СПО както и на техническа документация за ремонт или 

производство на СПО. 

 Регистриране и поддържане на регистър на СПО.  

Регистрите се водят и поддържат актуални чрез ежемесечна актуализация. 

 Съставяне и поддържане на технически досиета на СПО.  

 За всички СПО са съставени и се поддържат технически досиета. 

 Извършване на първоначални, периодични и внезапни/извънредни технически 

прегледи, проверки и изпитвания на СПО.  

 Извършени са периодични технически прегледи на 20 458 бр. СПО и на 4 842,34 

км СПО, както и 1 756 бр. СПО и на 76,2 км първоначални и извънредни (внезапни, по 

искане на ползвателя на СПО и др.) технически прегледа на СПО. 

 Издаване на дубликати на ревизионни книги на СПО - 161 бр. 

 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 684 бр. учебните програми и планове за обучение в училищата и 

курсовете за придобиване на правоспособност за обслужване на СПО, отказани са 52 

бр. 

 Регистриране и издаване на лицензии на лица, които кандидатстват за 

получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО, за 

съответствието им с изискванията и условията за получаване на лицензия.  

 Извършване на проверки на лицензираните лица за спазване на изискванията и 

за изпълнение на задълженията им съгласно ЗТИП. Води се регистър на лицата, 

получили лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО по чл.34а от ЗТИП 

и се подготвя и публикува в рубрика „Официален бюлетин” на интернет страницата на 

ДАМТН информация за тях. Отразяване в регистъра на заличените лица, на отнетите и 

ограничените им лицензии.    

 Осъществени са 171 проверки на лица, получили лицензия за осъществяване на 

технически надзор на СПО. 
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 Регистриране и издаване на удостоверения на лица за извършване на 

дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО, за съответствието им 

с изискванията и условията за получаване на удостоверение за дейност.  

Извършване на проверки на лицата, извършващи дейности по поддържане, 

ремонтиране и преустройване на СПО за спазване на изискванията и за изпълнението 

на задълженията им съгласно ЗТИП и наредбите по прилагането му. Води регистър на 

лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО по 

чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и подготвя и публикува в рубрика „Официален бюлетин” на 

интернет страницата на ДАМТН информация за тях. Отразяване в регистъра на 

заличените лица и обезсилените им удостоверения.   

Осъществени са 864 проверки на лица, получили удостоверение и вписани в 

регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и 

преустройване на СПО. 

 Издаване на разрешения за пускане на СПО в експлоатация.  

 Издадени са 55 разрешения (основно на обекти – газоснабдителни станции и 

автомобилни газоснабдителни станции).   

 Извършване на проверки на предприятия, сгради и други обекти, в които се 

експлоатират СПО.  

 Извършени са проверки в 2 397 обекта, в които се експлоатират СПО. 

 Извършване на проверки по сигнали и жалби.  

 Осъществени са 519 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 197 аварии със злополуки, от които 177 аварии, 10 злополуки със 

СПО и 10 аварии със злополуки със СПО. 

 Участие в държавни приемателни комисии на обекти, в които ще 

функционират СПО.  

 Служители са участвали в 461 държавни приемателни комисии на обекти. 

 Участие в съвместни проверки с представители на ГД ИТ, ГД ПБЗН, РИОСВ, ОД 

и др. държавни контролни органи. Служителите на ДАМТН са участвали в 29 съвместни 

проверки и други дейности, свързани с безопасната експлоатация на СПО. 

 Заседания към експертни съвети на министерства, общини и областни 

управления. 

 Издаване на задължителни писмени предписания на собственици или 

ползватели, длъжностни лица и обслужващ персонал за отстраняване на нарушения.  

 Наложени са 3 317 принудителни административни мерки (задължителни за 

изпълнение писмени предписания за отстраняване на несъответствия с нормативно-

установените изисквания за безопасна експлоатация). 

 Издаване на писмени разпореждания за спиране на експлоатацията на СПО, 

които не съответстват на нормативните изисквания.  

 Издадени са заповеди за спиране от експлоатация на 460 СПО. 

 Участва в работни групи и проекти на Европейската конфедерация на 

организации за изпитване, инспекция, сертификация и предотвратяване на риска 

(CEOC) и други сродни организации.  

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството - съставяне на актове за установяване на административни 

нарушения (143 бр.) и издаване на наказателни постановления (308 бр.). 

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 (по сигнал и по искане на 

други контролни органи и по самосезиране) на лица, които използват, произвеждат, 

внасят и ремонтират СИ.  

Извършени са общо 9 188 проверки в обекти на лица, които използват везни в 

търговската мрежа, на пазари и тържища, при производители на предварително 

опаковани продукти за определяне на нетните им количества, везни за големи товари и 

везни за куриерски услуги; СИ в бензиностанции и газстанции; разходомери за газ и 

коригиращи устройства на обем; топломери; водомери; електромери; измервателни 

системи за течности различни от вода, разходомери и везни, използвани в данъчни 
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складове; таксиметрови апарати; СИ по Закона за акцизите и данъчните складове 

(ЗАДС), СИ в пунктове за технически прегледи на МПС, СИ в болнични заведения и 

материални мерки за дължина. Инспектирани са общо 17 198 СИ в употреба в 

законовата област. 

През отчетния период са извършени надзорни проверки в 845 бензино- и 

газстанции, 28 % от които по жалби и сигнали на граждани или по искане на други 

органи. В проверените обекти делът на несъответстващите на изискванията СИ е 7,7 %, 

като преобладаващото нарушение е липса на валиден знак от проверка. 

В търговската мрежа са проверени 3397 везни, 8,6 % от които несъответстващи, 

предимно без знак от проверка. На пазари, тържища и складови бази са проверени 

1053 везни, 19,4 % от които несъответстващи. В сравнение с търговската мрежа тук се 

запазва тенденцията на по-висок процент (14 %) на установени везни от неодобрен тип 

или без маркировка за съответствие по ЗТИП. 

Проведени са планови надзорни проверки на 22 оператори, 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 й, както и манометри, използвани в съоръжения под налягане за 

измервания, свързани с обществената безопасност. Проверени са общо 1471 обекта, в 

които се използват 1558 разходомери за газ, 419 коригиращи устройства на обем и 175 

манометри. Установено е, че от тях 59 (3,8 %) разходомери за газ, 18 (4,3 %) 

коригиращи устройства на обем и 20 (11,4 %) манометри са без знаци от метрологична 

проверка. В рамките на тези проверки 2 са по сигнали на граждани, като 1 от сигналите 

е потвърден. 

Извършени са планови надзорни проверки на 53 оператори, които доставят до 

крайни потребители вода и във връзка с това използват водомери за измервания, 

свързани с търговски плащания при продажбата й. Проверени са общо 2 200 обекта, в 

които се използват 2 262 водомера, от които 436 (19,3 %) не съответстват на 

изискванията. Единадесет от проверените обекта са по сигнали и жалби на граждани, 

като 1 от тях е потвърден. 

Извършени са планираните надзорни проверки на операторите, които доставят 

до крайни потребители електрическа енергия. Проверени общо 978 обекта, в които се 

използват 2 286 електромера, 27 измервателни трансформатори и 100 часовници за 

превключване на тарифни електромери. Делът на несъответстващите електромери с 

изтекъл срок на валидност на проверката, е намалял от 2,8 % през 2017 г. на 0,8 %. 

Две от проверките са по сигнали и жалби на граждани, които не са потвърдени. 

Във връзка с получени сигнали са извършени извънредни надзорни проверки на 

2 оператора, които доставят до крайни потребители топлинна енергия и във връзка с 

това използват топломери и водомери за измервания, свързани с търговски плащания 

при продажбата й. Проверени са общо 70 абонатни станции, в които се използват 70 

топломера и 41 водомера. При проверките не са установени нарушения на ЗИ. 

Извършени са 272 надзорни проверки на лица, които използват таксиметрови 

апарати, от които 31 са по искане на други органи. Установени са 10 (3,7 %) 

таксиметрови апарати без валидни знаци от извършена проверка. 

Извършени са извънредни надзорни проверки в 7 данъчни склада за 

производство и складиране на акцизни продукти, в които се използват 36 измервателни 

системи за течности, различни от вода, 13 разходомера и 7 везни, като за 3 (8,3 %) 

измервателни системи и 6 (46,1 %) разходомера е установено, че са без знаци от 

проверка. 

Извършени са планови надзорни проверки на 94 болнични заведения, в които се 

използват 445 апарати за кръвно налягане, 374 електрокардиографи, 35 аудиометри и 

254 везни. Установени са 300 (27,1 %) СИ, които не отговарят на изискванията. 

Проведени са проверки в 182 данъчни склада за производство и складиране на 

акцизни продукти, при които са обхванати 268 СИ за регистриране и отчитане на 

акцизни стоки. Не са установени несъответстващи на изискванията СИ. 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. 
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От общо отчетените проверки, 237 са извънредни, извършени във връзка с 

постъпили жалби и сигнали на граждани и фирми, от които 52 % са за бензино- и 

газстанции, 41 % за везни и 7 % за други СИ. Резултатите показват, че 21 % от 

инспектираните СИ, предмет на жалбите, не отговарят на изискванията. 

По искане на други контролни органи и органи на местната власт са извършени 

общо 588 извънредни надзорни проверки, предимно на СИ, използвани в 

бензиностанции, в данъчни складове и при доставка на топлинна енергия и 

таксиметрови апарати. Установено е, че 14 % от проверените СИ не съответстват на 

законовите изисквания. 

 Извършване на планови и извънредни проверки (по сигнал и по искане на 

други контролни органи) на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за 

продажба предварително опаковани количества продукти (ПОКП). 

Извършени са 23 проверки на място при производители на ПОКП и проверки и 

наблюдения в 199 обекта от търговската мрежа, като в тях е извършен и контрол на 

нетните количества на пуснати на пазара и предлагани за продажба различни видове 

ПОКП.  

На контрол са подложени общо 816 партиди ПОКП с еднакви количества и 1 769 

ПОП с различни количества. От разпространение са спрени 8 572 несъответстващи 

продукта. В рамките на тези проверки 34 са по сигнали и жалби на граждани и 

браншово сдружение и искане на други органи, като 5 от тях са потвърдени. 

 Извършване на надзорни проверки на лица, оправомощени по реда на Раздел 

ІV от ЗИ за проверка на средства за измерване. 

През отчетния период са извършени 61 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 58 стационарни и 3 

мобилни лаборатории и са инспектирани използваните в тях 887 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 45 992 СИ. Проследен е 

редът за заявяване, съхраняване и отчитане на знаците за проверка. Отнето е 

оправомощаването на 1 лице, поради прекратяване на дейността. 

 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 2018 г. са съставени общо 667 протокола за задължителни предписания. За 

установени при проверките нарушения са съставени 1 156 АУАН. Издадени са 1 194 

наказателни постановления, някои от които по съставени през 2017 г. АУАН.  

12.4. Контрол на сервизи за тахографи (съгласно изискванията на ЗАвП). 

 Извършване на проверки в сервизи за съответствие на условията, при които 

се осъществяват дейностите по мотаж, проверка и ремонт на тахографи. 

  На основание на чл. 91, ал. 8 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) са 

извършени 157 надзорни проверки на регистрирани сервизи за тахографи за спазване 

на задълженията им във връзка с изискванията на Регламент (ЕИО) № 165/14, като 3 от 

проверките са по сигнали на фирми и 4 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 дигитални тахографи на техниците. 

Издадени са 3 заповеди за заличаване на 3 лица от регистъра и обезсилване на 

издадените им удостоверения. 

 Преглед на протоколи от проверка на тахографи и на електронни записи за 

дигитални тахографи. 

Проучени са 41 378 протокола от проверка на тахографи и 20 089 електронни 

записи за дигитални тахографи. 

 Контрол на извършваното от сервизите еталониране, технически прегледи и 

монтиране чрез проверка на реалните настройки на тахографите след излизането им от 

сервизите. 
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Във връзка с Регламент 165/2014/ЕО на европейския парламент и на Съвета от 4 

февруари 2014 г. съвместно с ИААА са извършени проверки на случаен принцип на 18 

автомобили с монтирани тахографи. За установяване спазването на задълженията на 

регистрираните сервизи за монтаж, проверка и ремонт на тахографи по ЗАвП и Наредба 

№ РД-16-1054 са проверени 8 лица. В резултат на тези проверки е съставен 1 ПЗП. 

 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 са съставени 12 протокола за 

задължителни предписания. Съставени са 5 АУАН, като 4 от тях са за нарушения, 

установени при проверки, извършени през 2017 г. Издадени са 5 наказателни 

постановления, 1 от които по съставен през 2017 г. АУАН. 

 

13. Администриране на регулаторни режими по ЗТИП, ЗИ и ЗАвП, водене на 

регистри. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

13.1. Проверка на кандидати за получаване на лицензии за осъществяване на 

технически надзор на СПО. 

Обработени са документите на 30 заявители за вписване в регистъра. Издадени 

са  лицензии на 13 лица и e отказано издаване на лицензии на 1 лице. 

13.2. Поддържане и публикуване на регистър на издадените и отнетите 

лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО. 

Извършва се ежемесечна актуализация на регистъра. 

13.3. Проверка на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически 

надзор на СПО. 

Извършена е проверка на 171 лица. Издадени са заповеди за отнемане на 

лицензии и са заличени от регистъра 16 лица. 

13.4. Проверка на кандидати за вписване в регистъра на лицата, които 

извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО. 

Обработени документи на 105 заявители за вписване в регистъра, 92 лица са 

вписани в регистъра. 

13.5. Поддържане и публикуване на регистър на лицата, които извършват 

поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО.  

Извършва се ежемесечна актуализация на регистъра. 

13.6. Проверка на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и 

преустройване на СПО.  

Извършена е проверка на 864 лица. Издадени са заповеди за обезсилване на 

удостоверения и заличаване от регистъра на 98 лица. 

13.7. Проверка на условията, издаване на разрешения за провеждане и участие 

в изпитните комисии на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на 

професии по обслужване на СПО, издаване на документи за правоспособност и 

поддържане на регистър на правоспособните лица.   

Извършени са проверки за наличие на условия и са издадени разрешения за 

провеждане на 536 курса за придобиване на правоспособност, в които са преминали 

обучение 3 909 души. 

13.8. Оправомощаване и контрол на лица за извършване на проверка на 

средства за измерване по ЗИ.  

Издадени са 4 заповеди за оправомощаване, 16 заповеди за изменение и 

допълнение на заповеди за оправомощаване и 2 заповеди за отказ за оправомощаване. 

13.9. Регистриране и контрол на сервизи за тахографи в изпълнение на 

разпоредбите на Закона за автомобилните превози (ЗАвП).  

Издадени са 58 удостоверения за регистрация на сервизи, 21 допълнения към 

удостоверения за регистрация на сервизи, 4 заповеди за временно спиране на 

регистрацията, 1 заповед за продължаване на регистрацията след временното й 

спиране, 3 заповеди за прекратяване на регистрация, 1 заповед за спиране на 

производството по административна услуга и 1 заповед за отказ на административната 

услуга. 
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14. Контрол на качеството на течните горива при тяхното пускане на пазара, 

разпространение, транспортиране и използване (съгласно изискванията на 

ЗЧАВ и 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 1 120 бр. проверки на обекти разпространяващи течни горива, в 

т.ч.: планови – 983, проверки по сигнали на граждани - 38, проверки с МВР и други 

контролни органи и институции - 99. 

14.3. Вземане на проби от течни горива (автомобилни бензини, гориво за 

дизелови двигатели, биогорива и други течни горива):   

Взети са 1 523 проби от течни горива, от които 846 от гориво за дизелови 

двигатели, 666 от автомобилни бензини и 11 други горива. 

14.4. Изпитване на проби гориво в акредитирани лаборатории и издаване на 

протоколи от изпитване.  

Извършени са 535 изпитвания в стационарна лаборатория – София и 1 211 

изпитвания в сектори подвижни лаборатории – Плевен и Бургас. Издадени са общо 1 

746 протокола от изпитване. 

Изготвени са 2 376 експертни заключения и 814 констативни протокола, от които 

474 за съответствие на течните горива с изискванията за качество и 340 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 Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти „СЖС България” ЕООД са 

издадени 27 констативни протокола за съответствие на корабно дестилатно гориво с 

изискванията за качество. 

През периода са проведени 31 арбитражни изпитвания в акредитирани 

лаборатории и са издадени 31 експертизи относно съответствието на горивата с 

изискванията за качество и за съдържание на биогориво в течно гориво. 

14.5. Експертиза на резултатите от проведените лабораторни изпитвания и 

установяване на съответствието на течните горива с изискванията на ЗАЧВ и ЗЕВИ.  

Установени са 66 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 и 18 случая на 

несъответствие с изискванията на Закон 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 123 принудителни административни мерки (ПАМ), както  следва:  

 45 задължителни предписания за временно спиране /ЗПВС/ на 

разпространението на течно гориво; 

 67 задължителни предписания за забрана /ЗПЗ/ на разпространението на 

течно гориво; 

 11 задължителни предписания за изтегляне на течно гориво и са постъпили 54 

искания на проверяваните фирми за изтегляне на горивото от пазара. 

 Общо изтеглени  от пазара горива, по видове и в количество както следва: 

– автомобилен бензин А – 95Н   – 979 501 литра; 

– гориво за дизелови двигатели – 179 255 литра; 

– други горива- 36 000 л. 

 Съставени са 103 акта за установяване на административни нарушения 

(АУАН): 

 69 броя за несъответствия с изискванията за качество; 

 16 броя за констатирани несъответствия с изискванията за съдържание на 

биогориво в течно гориво; 

– 18 броя за констатирани документални нарушения за проверки. 
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 Издадени са 101 наказателни постановления (НП) за нарушения: 

– 69 броя за констатирани несъответствия с изискванията за качество; 

– 12 броя за констатирани несъответствия с изискванията за съдържание на 

биогориво в течно гориво; 

– 20 броя за констатирани документални нарушения. 

 

15. Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях (съгласно 

изискванията на Закона за водите)  

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ, бр. 58 от 

2015 г.) в чл. 140, ал. 2, т. 1, с който се регламентира контролът по изпълнение на 

мерките за поддържане и осигуряване на изправно техническо състояние на язовирите, 

язовирните стени и съоръженията към тях, както и безопасната им експлоатация до 

възстановяване на технологичната и конструктивната сигурност или по ликвидирането 

им, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) изпълнява 

следните дейности: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

Контрол за спазване изискванията на Закона за водите, в рамките на 

компетенциите на ДАМТН. 

15.1. Осъществяване на планови/периодични проверки на техническото 

състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и изготвяне на Констативни 

протоколи от проверките. 

 прегледи – 3 808 броя, от които 3 384 планови проверки и 424 извънредни; 

 съставени са 3 573 констативни протокола и 235 доклада; 

 изготвени и дадени предписания на собствениците на язовирни стени и 

съоръженията към тях съгласно правомощията на ДАМТН по Закона за водите – 921 

предписания по техническата документация и 3 186 по безопасната техническа 

експлоатация на язовирите. 

15.2. Осъществяване на извънредни проверки и проверки по сигнали на 

техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и изготвяне на 

Констативни протоколи от проверките. 

15.3. Осъществяване на проверки по заповед на областни управители 

(КОТЕСЯС). 

Осъществени проверки като членове на комисиите за ежегодни обследвания на 

техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към 

тях (КОТЕСЯС), назначени със заповед на областните управители – 1 464 бр. 

15.4. Издадени разрешения/откази за извеждане от експлоатация и/или 

ликвидация на язовирни стени и/или съоръжения към тях - 8 бр. решения за извеждане 

от експлоатация на язовирни стени и съоръжения към тях от председателя на ДАМТН 

(съобразно решенията на ЕС). 

15.5. Поддържане на база данни на наличните язовири и съоръженията към тях. 

15.6. Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството - налагане на принудителни административни мерки, съставяне и 

връчване на актове за установяване на административни нарушения (518 бр.) и на 

наказателни постановления (468 бр.). От общия брой съставени актове за установяване 

на административни нарушения 443 са свързани с неизпълнение на задълженията на 

собствениците на язовирни стени относно поддържането на съоръженията в техническа 

изправност и неизпълнение на предписания, дадени от служители на ГД НЯСС. 

Останалите 75 актове за установяване на административни нарушения са свързани с 

неизпълнение на предписания, дадени от комисиите, назначени със заповед на 

областния управител. 

 

 

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 
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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 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 предходния оперативен период. За периода   01.01.2018 г. – 

31.12.2018 г. са изразходвани 1 248 974 лв. 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1. Провеждане на специализирани информационни събития за потребители на 

услугите по акредитация и крайни потребители  

 Проведена е тръжна процедура за избор на изпълнител (публично състезание) 

на дейността. Избран е изпълнител  и на 18.12.2017г. е сключен договор с избраният 

изпълнител. 

 Към момента са проведени 10 специализирани информационни събития. 

2. Популяризация и утвърждаване на значимостта от акредитация. Изработване 

и популяризиране на специализирани видео – материали.  

В рамките на отчетния период са постигнати следните резултати за периода на 

отчитане 

 Изработени 10 броя специализирани филми и 10 броя специализирани 

рекламни тийзъри към тях, в т.ч. на английски език. 

 Излъчени 10 филма с продължителност 4 минути по 5 излъчвания всеки филм 

- общо 50 излъчвания; 

 Излъчени 10 клипа с продължителност 30 секунди всеки, по 5 излъчвания 

вски клип, общо 50 излъчвания. 

3.Оптимизиране и технологично обновление на информационната 

инфраструктура на ИА БСА, необходимо за ефективното управление на услугите, 

предоставени от ИА БСА на българските предприятия  

Дейността включва следните поддейности: 

3.1. Изготвяне на анализ на наличната информационна инфраструктура, 

необходими ресурси за изпълнение на задълженията по нормативната рамка и 

техническо задание за разработване и внедряване на клауд базирана информационна 

система и бази данни. Дейността е извършена и отчетена в рамките на периода. 

Извършено е обсъждане на предоставения анализ и техническото задание, като с 

направени разяснения, препоръки и корекции и дейността е приета. Направено е и 

окончателно заплащане съобразно подписания договор. 

3.2. Разработка (софтуер), внедряване и поддръжка на клауд базирани 

информационни системи и бази данни с отдалечен достъп. Тази под-дейност следва да 

се изпълни след като от страна на Държавна агенция Електронно управление бъдат 

одобрени техническите спецификации на новия софтуер и оборудване. Изпратени са за 

съгласуване коригирани технически задания. Съгласувани са техническите задания от 

ДАЕУ и е актуализирана документацията за обществената поръчка по ЗОП, която е 

предвидена за обявяване в първо тримесечие на 2019 г. 
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3.3. Закупуване на ново технологично оборудване (компютри, сървъри и 

мултимедия), необходимо за ефективното управление на услугите, предоставяни от ИА 

БСА на МСП. 

Тази под-дейност следва да се изпълни при уточняването от страна на Държавна 

агенция Електронно управление на одобрени техническите спецификации на новия 

софтуер. След извършено съгласуване на по-гореописаните технически задания е 

проведена консултация с ДАЕУ и след потвърждаване че обхвата на поръчката не 

включва дейности по които е необходимо да се произнесат е актуализирана 

техническата документация която е предвидена за обявяване през първо тримесечие на 

2019 г. 

4. Организиране и провеждане на обучения на персонала във връзка с 

предоставяните нови услуги и дейности от ИА БСА на българските предприятия 

Разработена и открита процедура с предмет: „Провеждане на обучения в 

изпълнение на проект „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, 

предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията, в четири 

обособени позиции съгласно Административен Договор за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.: 

Избран e изпълнител по четирите обособени позиции и на 26.03.2018 г. са 

подписани договорис изпълнителя  по всяка една от позициите. 

В рамките на периода са проведени съответните обучения по обособените 

позиции. 

5. Специализирани обучения за лица, подлежащи на акредитация (обучения за 

краен потребител). 

Избран e изпълнител  на специализираните обучения като на 26.03.2018 г. са 

подписани договори с изпълнителите по всяка една от позициите. Изготвени са план 

график за обученията като на проведени работни срещи са дискутирани предложени 

лектори за обученията.  

6. Извършване на анализи, целящи усъвършенстване на дейността по 

акредитация. 

Проведена е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на проучвания и анализи, целящи усъвършенстване на дейността по 

акредитация за нуждите на МСП” в три обособени позиции. 

Изпълнени са дейностите по обособените позиции, като са приети изготвените 

анализи – както следва: 

- Изготвен 1 бр. анализ на заинтересованите страни и свързаните лица в 

областта на акредитацията; 

- Изготвен 1 бр. анализ за удовлетвореността на използващите услугите на 

оценките по съответствие; 

- Изготвен 1 бр. комплексен анализ и стратегически план за развитие на 

националния орган по акредитация, в т.ч.: анализ на настоящо позициониране; 

пазарна стратегия; стратегически план за развитие на НОА – ИА БСА; 

- Изготвено 1 бр. Проучване и анализ на законодателство и нормативна база в 

областта на оценка на съответствието проучване. 

7. Надграждане на съществуващи регистри с данни и създаване на съвместна 

платформа за обмен на данни на държавни субекти от инфраструктура по качеството и 

защита на потребителя (ДАМТН, БИМ, КЗП, БИС, компетентни органи и др.).  

Дейността предстои да бъде изпълнена. Съгласувани са техническите задания от 

ДАЕУ и е актуализирана документацията за обществената поръчка по ЗОП, която е 

предвидена за обявяване в първо тримесечие на 2019 г. 

8. Проучване на предоставяните от акредитираните от ИА БСА органи за оценка 

на съответствието услуги чрез междулабораторни сравнения. 

Дейността предстои да бъде изпълнена. Предстои обявяване на обществена 

поръчка в рамките на първо тримесечие на 2019 г. 

9. Участия в работни групи и конференции на екипа на ИА БСА. 

Дейността е в процес на изпълнение, като през отчетния период са осъществени 

24 броя участие в различни работни групи, комитети и различни мероприятия свързани 

с членството на БСА в ЕА, IAF и ILAC. 
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10. Въвеждане на нова дейност за ИА БСА - акредитация за целите на 

нотификацията. 

Изпълнението на дейността е стартирало. Разработва се документация и 

предстои обявяването на Процедура по ЗОП за избор на изпълнител. 

11. Организация и управление на проекта.  

Избран и назначен е екип по проекта. Изготвен е план-график за провеждане на 

процедури за избор на изпълнител по съответните дейност,  като редовно същия се 

актуализира. 

 

 Проект BG16RFOP002-2.004-0001 по ОПИК 2014-2020 

ДАМТН е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на 

благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на 

информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и 

контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” на обща стойност – 1 999 953,82 лв., период на 

изпълнение: ноември 2016 г. – ноември 2019 г. 

Настоящият проект цели укрепване на националната инфраструктура по 

качеството (с нейните основни елементи – надзор на пазара, законова метрология, 

технически надзор, оценяване на съответствието и контрол на качеството на течните 

горива), което е предпоставка за формирането на капацитета за растеж на МСП и за 

създаването на благоприятна бизнес среда за икономическите оператори. 

1. В рамките на отчетния период са извършени следните дейности, свързани с 

изпълнението/управлението на проекта: 

 Подготвени и подадени през ИСУН 2020 3 бр. Искане за изменение на 

проекта, от които 2 са одобрени от Управляващия орган, а третото е в процес на 

разглеждане; 

 Подготвени копия на документи и подадени през ИСУН 2020 3 бр. 

документации на проведени обществени поръчки по дейност Д.2.1, Д.2.2. и Д.5; 

 Въведена информация и документи в ИСУН 2020 за сключени договори 11-00-

18/20.03.2018 г.; 11-00-45/05.06.2018 г.; 11-00-63/01.09.2017 г.; 

 Проведени срещи на Екипа за управление на проекта (ЕУП) и изготвени  

протоколи от проведени срещи на ЕУП;  

 Подготвени и подадени през ИСУН 2020 3 бр. отчети за напредъка в 

изпълнението на проекта; 

 Осъществена оперативна техническа и финансова дейност по проекта. 

2. В рамките на отчетния период са извършени следните действия, пряко 

свързани с изпълнението на основните дейности/поддейности на проекта: 

 

 ДЕЙНОСТ 1: Създаване, поддържане и развитие на информационни бази 

данни и електронни регистри за нуждите на ДАМТН 

Във връзка с изпълнението на Дейност 1 на проекта и съгласно изискванията на 

ДА „Електронно управление” са направени 7 последователни редакции на техническото 

задание за базите данни и електронните регистри на ДАМТН, които поетапно са 

подавани по електронен път в ДАЕУ за съгласуване. Осъществени са и консултации с 

експерт от ДАЕУ като е разработен окончателния вариант на техническо задание, в 

което са включени функционалности, присъщи на външните информационни системи и 

електронни услуги (авторски права, информационна сигурност, интегритет на данни, 

кодове от регистри на ДАЕУ и т.н.) така, че то да отговаря на изискванията на 

нормативната уредба в тази област. Техническото задание е съгласувано и одобрено от 

ДАЕУ през м. ноември 2018 г. и е подадено за одобрение и от УО на ОПИК на 

21.12.2018 г.    

 ДЕЙНОСТ 2: Подобряване на техническото обезпечаване на контролните и 

надзорни дейности чрез доставка на измервателно и изпитвателно оборудване и 

специализирани моторни превозни средства 

 ДЕЙНОСТ 2, ПОДДЕЙНОСТ 2.1: Доставка на измервателно и изпитвателно 

оборудване 

На 10.01.2018 г. е обявена процедура за избор на изпълнител за доставка на 

измервателно и изпитвателно оборудване в четири обособени позиции. На 30.01.2018 
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г. с Решение А-68 са прекратени процедурите по обособени позиции 1 и 2 поради 

допуснати пропуски, които не могат да бъдат отстранени. Оценителната комисия е 

разгледала постъпилите оферти по обособени позиции 3 и 4 на обществена поръчка. С 

Решение А-243/26.03.2018 г. процедурата по обособена позиция 3 е прекратена поради 

липса на кандидати. С Решение А-348/04.05.2018 г. по обособена позиция 4 е избран 

изпълнител „ЛАБОРБИО” ООД и с него е сключен договор за изпълнение (Договор 11-

00-45/05.06.2018 г.). Договорът е изпълнен, а избраният изпълнител е доставил и 

монтирал в изпитвателната лаборатория на ДАМТН 4 бр. метални шкафове, 2 бр. 

лабораторни острова, 20 бр. лабораторни маси и аксесоари, за което на 21.11.2018 г. е 

съставен и подписан Приемо-предавателен протокол. На доставеното лабораторно 

обзавеждане са поставени стикери съгласно изискванията за публичност и 

визуализация. 

През отчетния период е разменена кореспонденция с УО и са представени 

допълнителни пояснения във връзка с осъществен последващ контрол от УО на 

представената документация на проведената обществена поръчка (BG16RFOP002-

2.004-0001-C01-M031, BG16RFOP002-2.004-0001-C01-M043 и BG16RFOP002-2.004-

0001-C01-M045).  

Документацията на обществената поръчка по обособени позиции 1, 2 и 3 е 

преработена и поръчката е обявена повторно на 12.07.2018 г. в девет обособени 

позиции. В резултат на работата на оценителната комисия представените оферти са 

разгледани и са подготвени Протокол 1/07.09.2018 г.,  Протокол 2 и Доклад от 

26.11.2018 г. от работата на комисията. С Решение А-828/30.11.2018 г., обаче, 

обществената поръчка е прекратена поради откриване на допуснато несъответствие 

между обявения в документацията срок за извършване на доставката и посочения в 

обявлението срок за продължителност на поръчката. 

Документацията на обществената поръчка се преработва с цел обявяване на 

поръчката в началото на 2019 г.   

 ДЕЙНОСТ 2, ПОДДЕЙНОСТ 2.2: Доставка на специализирани моторни превозни 

средства 

През отчетния период назначената оценителна комисия разгледа 2-те оферти, 

допуснати до техническа оценка и след получаване на изисканата информация 

(съгласно предоставените от ЗОП възможности за това) до разглеждане на ценово 

предложение беше допусната само 1 е кандидат (обособена позиция 1). В резултат на 

работата на комисията са съставени 4 протокола и доклад и е изготвено Решение А-

96/08.02.2018 г. за избор на изпълнител по обособена позиция 1 и за прекратяване на 

процедурата по обособени позиции 2, 3 и 4.  

Сключен е договор с избрания изпълнител „РАТОЛА ЛИЗИНГ” ЕООД (Договор 11-

00-18/20.03.2018 г.) Договорът е изпълнен и в ДАМТН са доставени 4 бр. 

специализирани МПС. 

На доставените МПС са поставени стикери съгласно изискванията за публичност 

и визуализация, а те са застраховани в съответствие с изисквания на проекта (дейност 

5). 

Подадено е изменение на проекта, което е разгледано и одобрено от 

Управляващия орган на ОПИК. Работи се по документацията на обществената поръчка 

по обособени позиции 2, 3 и 4, като се планира повторното й обявяване през м. януари 

2019 г.  

През отчетния период е разменена кореспонденция с УО и са представени 

допълнителни пояснения във връзка с осъществен последващ контрол от УО на 

представената документация на проведената обществена поръчка (BG16RFOP002-

2.004-0001-C01-M038, BG16RFOP002-2.004-0001-C01-M040, BG16RFOP002-2.004-0001-

C01-M042, BG16RFOP002-2.004-0001-C01-M047 и BG16RFOP002-2.004-0001-C01-M049).  

 ДЕЙНОСТ 3: Дейности по информация и комуникация 

Във връзка с изпълнението на сключения Договор 11-00-40/12.07.2017 г. с „ВЕ 

КОНСУЛТИНГ” ООД, през отчетния период в дирекциите на ДАМТН са разпределени и 

раздадени с протоколи изработените 1000 бр. информационни брошури и 50 бр. 

плакати, а 5-те информационни табели са монтирани в сградите на ДАМТН в София, 

Пловдив и Варна. 
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 ДЕЙНОСТ 4: Разработване на тръжна документация за предвидените по 

проекта обществени поръчки и изготвяне на анализи и оценки на техническите задания 

към тях 

Сключеният по тази дейност Договор 11-00-12/31.01.2017 г. с АРИР – Стара 

Загора е изпълнен и дейността е приключила през м. февруари 2017 г. Разработените 

проекти на документации по дейности 1 и 2 се явяват основа за разработването на 

пълната документация на обществените поръчки по дейности 1, 2.1 и 2.2.  

 ДЕЙНОСТ 5: Застраховане на доставеното измервателно и изпитвателно 

оборудване и специализирани МПС 

Доставените 4 бр. специализирани МПС по дейност 2.2 са застраховани по 

съществуващия договор 11-00-48/01.09.2017 г. за застрахователни услуги на ДАМТН. 

На 20.09.2018 г. е обявена процедура за избор на застраховател на планираните 

за доставка по проекта ДМА. В законово-установения срок са подадени оферти, 

оценителната комисия работи по тяхната оценка и през отчетния период е извършила 

оценката, подготвени са протоколи 1, 2 и 3 и доклад за резултатите от работата й. С 

Решение А-769/2.11.2018 г. са избрани изпълнители по 2-те обособени позиции 

(застраховане на МПС и на измервателно/изпитвателно оборудване) и са сключени 

договори 11-00-78/03.12.2018 г. и 11-00-80/04.12.2018 г. с ЗАД „ОЗК-Застраховане” 

АД. 

Разменена е кореспонденция с УО и са представени допълнителни пояснения 

(BG16RFOP002-2.004-0001-C01-M035,BG16RFOP002-2.004-0001-C01-M041, 

BG16RFOP002-2.004-0001-C01-M044 и BG16RFOP002-2.004-0001-C01-M046) по 

представената за последващ контрол документация на проведената през 2017 г. 

обществена поръчка за избор на застраховател за 2017-2018 г. 
 ДЕЙНОСТ 6: Финансов одит на проекта 

 Работата по тази дейност ще стартира през 2019 г. с провеждане на обществена 

поръчка за избор на изпълнител. 

 Реализирането на проекта ще повиши качеството на осъществяваните от ДАМТН 

надзорни и контролни дейности, ще подпомогне осигуряването на честна конкуренция 

и еднакви пазарни условия и ще способства за подобряването на бизнес средата.  

 

 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. 

 Извършени са дейности по информация и публичност - провеждане на 

информационен ден и за изработка на плакат. Подготовка на технически спецификации 

към документация за обществена поръчка за избор на изпълнител. Сключен договор с 

изпълнител за подготовка на документация за обществена поръчка за избор на 

изпълнител за доставка на оборудване. 

 

 

Мерки, финансирани по оперативна програма „Добро управление” 2014-2020: 

 Проект „Повишаване и развитие на професионалната компетентност 

на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор” (BG05SFOP001-2.006-0025-C01) по ОПДУ 

През 2018 г. е разработено и подадено през системата ИСУН 2020 проектно 

предложение с наименование „Повишаване и развитие на професионалната 

компетентност на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор” и придружаващите документи (индикативни 

оферти, писмо за подкрепа от МИ, декларации, документи и копия от кореспонденция) 

по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с 

гражданското общество и бизнеса”, Процедура BG05SFOP001-2.006 „Специализирани 
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обучения за централната администрация” на Оперативна програма „Добро управление” 

(ОПДУ).  

Подготвени са и са подадени през ИСУН 2020 отговори на въпроси от 

оценителната комисия във връзка с оценката на проектното предложение. Проектното 

предложение е оценено с положителна оценка. Подготвени са и са представени в УО на 

ОПДУ документите във връзка със сключването на договора за БФП. 

На 27.07.2018 г. е сключен административен договор № BG05SFOP001-2.006-

0025-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

За изпълнението на договора през 2018 г. е: 

1. Създаден е профил за достъп на бенефициента до ИСУН (писмо № 03-00-

50/02.08.2018г.); 

2. Изготвена е Заповед № А-576/08.08.2018 г. за определяне на екипа за 

управление на проекта; 

3. Създаден е електронен регистър на документите; 

4. Изготвена е заповед за организиране на съхранението на документацията по 

изпълнение на договора; 

5. Изготвен е и е представен на УО на ОПДУ план за разходване на средствата по 

проекта; 

6. Изготвени са документи относно искане за авансово плащане; 

7. Изготвени са доклади за стартиране на обществената поръчка Z-

8460/27.09.18 г. и Z-8104/12.09.18 г. и разработена към тях техническата 

спецификация към обществената поръчка по проекта; 

8. На 23.10.2018 г. е обявена обществена поръчка с предмет „Организиране и 

провеждане на специализирани обучения на служители на ДАМТН” в 7 обособени 

позиции; 

9. Осъществена е текуща кореспонденция по проекта относно искане на 

становище на УО по отношение по-нататъшното изпълнение на проекта (вх. № 

М009/27.11.18г.); 

10. Изготвен е доклад № Z-10598/03.12.18г. до Председателя за изпълнението 

на договора за БФП; 

11. Изготвено е и е изпратено писмо до УО № 03-00-50-1/05.12.18 г.; 

12. Определената със заповед оценителна комисия е разгледала и оценила 

подадените оферти и е изготвила протоколи 1,  2 и 3 и доклад  от 21.12.2018 г. С 

Решение А-900-/21.12.2018 г. са избрани изпълнители по 3 от обособените позиции. 

Процедурата за избор на изпълнители по позиции 1, 2 и 3 е прекратена поради 

несъответствие на подадените оферти с изискванията на възложителя, а по позиция 4 – 

подари липса на кандидати. 

 Проект „Усъвършенстване на специализираните знания и умения нa 

служителите от надзорните и контролни органи в Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор” (BG05SFOP001-2.006-0026-C01)  по ОПДУ 

През 2018 г. е разработено и подадено през системата ИСУН 2020 проектно 

предложение с наименование „Усъвършенстване на специализираните знания и умения 

нa служителите от надзорните и контролни органи в Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор” и придружаващите документи (индикативни 

оферти, писмо за подкрепа от МИ, декларации, документи и копия от кореспонденция) 

по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с 

гражданското общество и бизнеса”, Процедура BG05SFOP001-2.006 „Специализирани 

обучения за централната администрация“ на Оперативна програма „Добро управление“ 

(ОПДУ).  

Подготвени са и са подадени през ИСУН 2020 отговори на въпроси от 

оценителната комисия във връзка с оценката на проектното предложение. Проектното 
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предложение е оценено с положителна оценка. Подготвени са и са представени в УО на 

ОПДУ документите във връзка със сключването на договора за БФП.  

На 31.07.2018 г. е сключен административен договор № BG05SFOP001-2.006-

0026-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

За изпълнението на договора през 2018 г. е : 

1. Създаден е профил за достъп на бенефициента до ИСУН (писмо № 03-00-

50/02.08.2018г.); 

2. Изготвена е Заповед № А-577/08.08.2018 г. за определяне на екипа за 

управление на проекта; 

3. Създаден е и е текущо актуализиран електронен регистър на документите по 

проекта; 

4. Подготвен е проект на заповед за организиране на съхранението на 

документацията по изпълнение на договора; 

5. Изготвен е и е представен през системата ИСУН 2020 на УО на ОПДУ план за 

разходване на средствата по проекта; 

6. Изготвени са и представени на УО на ОПДУ през ИСУН 2020 искане за 

авансово плащане № 1/02.10.2018 г. и придружаващи документи към него; 

7. Разработено е и е подадено през ИСУН 2020 Искане за изменение на проекта 

и приложения към него (29.11.2018 г.), което е одобрено от страна на УО на ОПДУ на 

14.12.2018 г. (Актуална Версия 1.3 на договора за БФП); 

8. Подготвена е и е представена през ИСУН 2020 актуална прогноза за 

предстоящи по проекта искания за плащане – Приложение № 1 – кореспонденция 

М013/21.12.2018 г.; 

9. Изготвена е и е публикувана на интернет страницата на ДАМТН 

информационен банер и информация на български и английски език за проекта; 

10. Проведени са работни срещи и осъществена кореспонденция със 

специализираната администрация във връзка с подготовката на техническата 

спецификация на обществената поръчка; 

11. Подготвени са инициативен доклад и техническа спецификация относно 

обществена поръчка за избор на изпълнител за организиране и провеждане на 

специализирани обучения и предаване на опит и/или добри практики за служители на 

ДАМТН; 

12. Изготвен е проект на Заповед за изменение на Заповед № А-577/08.08.2018 

г. в резултат на одобрена от УО смяна на член от екипа за управление; 

13. Изготвено е и е представено на УО писмо за промяна на заявени 

обстоятелства във връзка със създаден профил за достъп в ИСУН на член на ЕУП (писмо 

№ 03-00-61-1/07.12.2018 г.); 

14. Изготвено е и е публикувано на 19.11.2018 г., във вестник „Сега“, 

прессъобщение за стартиране на проекта в изпълнение на предвидените в проекта 

дейности по информация и комуникация (Доклад № 21-15-16/29.10.2018 г. и Доклад № 

21-15-16-(1))/14.11.2018 г.); 

15. Проведени са срещи на ЕУП и подготвени протоколи; 

16. Осъществена е текуща кореспонденция с УО на ОПДУ. 

 

 Проект BG05SFOP001-2.006-0034-С01/6.7.2018 г. по Оперативна 

програма „Добро управление” 2014-2020 

 На 06.07.2018 г. е подписан договор BG05SFOP001-2.006-0034-С01/6.7.2018 г. 

„Специализирани обучения в Български институт по метрология (БИМ) за 

осъществяване на контрол на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и 

метрологичен контрол на средства за измервания (СИ), управлявани със софтуер” по 

Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Ефективно и 
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професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса”, 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. 

  Подготовка на документация и технически спецификации към нея за обществена 

поръчка за избор на изпълнител на специализирани обучения. Извършени са дейности 

по информация и публичност-  изработка на плакати. 

 

 Проект BG05SFOP001-2.006-0036-С01/6.7.2018 г. по Оперативна 

програма „Добро управление” 2014-2020 

 На 06.07.2018 г. е подписан договор BG05SFOP001-2.006-0036-С01/6.7.2018 г. 

„Специализирани обучения в администрациатя на Български институт по метрология 

(БИМ) за привеждане на внедрените системи за управление към новите изисквания на 

стандарт БДС ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на 

лаборатории за изпитване и калибриране” по Оперативна програма „Добро управление” 

2014-2020, приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство 

с гражданското общество и бизнеса”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския социален фонд. 

   Подготовка на документация и технически спецификации към нея за обществена 

поръчка за избор на изпълнител на специализирани обучения. Извършени са дейности 

по информация и публичност-  изработка на плакати. 

 

 Проект BG05SFOP001-2.006-0011-С01/6.7.2018 г. по Оперативна 

програма „Добро управление” 2014-2020  

 На 06.07.2018 г. е подписан договор BG05SFOP001-2.006-0011-С01/6.7.2018 г. 

„Повишаване на компетентността на персонала на БИМ, свързана с осигуряване на 

международна еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията в 

областта на магнитните измервания и измервания на структура повърхност” по 

Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Ефективно и 

професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса”, 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. 

 Подготовка на документация и технически спецификации към нея за обществена 

поръчка за избор на изпълнител на специализирани обучения. 

  

 Проект BG05SFOP001-2.006-0012-С01/6.7.2018 г. по Оперативна 

програма „Добро управление” 2014-2020 

 На 06.07.2018 г. е подписан договор BG05SFOP001-2.006-0012-С01/6.7.2018 г. „ 

Повишаване на компетентността на персонала на БИМ, свързана с осигуряване на 

международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуид” по 

Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Ефективно и 

професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса”, 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. 

 Подготовка на документация и технически спецификации към нея за обществена 

поръчка за избор на изпълнител на специализирани обучения. 

 

 

Проект „Съвместни действия по надзор на пазара 2015” – JA2015 

 

Проектът се изпълнява в периода 08.04.2016 г. – 08.06.2018 г. В него участват 

35 институции от 25 държави членки на ЕС. Той включва редица дейности по надзор на 

пазара и разработване на методи, координационни дейности и дейности, свързани с 

управлението на проекта. 

Основна цел на проекта бе да се извърши надзор на пазара на определени групи 

продукти за да се получи ясна картина за предлаганите на пазара продукти от 

видовете, попадащи в обхвата на съвместните действия и чрез предприети от 
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държавите членки мерки да се осигури по-добра защита на здравето и интересите на 

потребителите. 

В обхвата на съвместните действия попадат следните продуктови групи: 

пластифицирани играчки, биберони и държачи за биберони, игрални площадки, ръчни 

електрически инструменти и домакински електроуреди. За всяка продуктова група са 

предвидени дейности по: наблюдение на пазара, вземане на образци, изпитване на 

образците, оценка на риска, предприемане на последващи действия при откриване на 

несъответстващи и опасни продукти. ДАМТН участва в работата по продуктови групи 

„Домакински електроуреди” (блендери, тостери, миксери) и „Ръчни електрически 

инструменти” (верижни триони). 

В рамките на проекта се осъществи обмен на добри практики, електронно 

обучение, провеждане на пиърревю, сътрудничество с митниците и икономическите 

оператори, подобряване на сътрудничеството между надзорните органи на държавите 

членки и популяризиране на резултатите от проведените съвместни действия. ДАМТН 

беше домакин на пиърревю през 2016 г., когато представители на 5 държави посетиха 

ДАМТН (ГД „Надзор на пазара”) и обмениха опит и добри практики в областта на 

надзора на пазара с българските си колеги. 

В изпълнение на проекта ДАМТН осъществи надзор на пазара на продукти от 2-

те посочени продуктови групи. От продуктова група „Ръчни електрически инструменти” 

са закупени и изпитани 10 различни по марка и модел верижни триона. От продуктова 

група „Домакински електроуреди” са закупи и изпита 15 различни по марка и модел 

продукта: 5 миксера, 5 блендера и 5 тостера. След получаване на резултатите от 

изпитването бяха изготвени 25 констативни протокола с констатации. С всички 

отговорни икономически оператори, пуснали продуктите на пазара бяха осъществени 

срещи на основата на Европейското законодателство - Регламент № 765. В резултат на 

доброто сътрудничество между ДАМТН и икономическите оператори, в полза на 

потребителите и за повишаване нивото на безопасност на електрическите уреди, 

предлагани на българския пазар, се постигнаха  следните резултати: 

 3 RAPEX нотификации и 1 RAPEX реакция за продукт от Малта; 

 1 продукт - приведен в съответствие с изискванията, в количество 1 242 броя; 

 13 вида продукти - изтеглени от пазара, като 2 вида в количество 104 броя са 

унищожени. 

Проектът приключи през м. юни 2018 г.  

 

 

Проект „Съвместни действия по надзор на пазара 2016” – JA2016-GPSD 

 

Проектът стартира на 01.09.2017 г. и се изпълнява 26 месеца. В него участват 32 

институции от 25 държави членки на ЕС. Той включва редица дейности по надзор на 

пазара и разработване на методи, координационни дейности и дейности, свързани с 

управлението на проекта. 

Основна цел на проекта е да се извърши надзор на пазара на определени групи 

продукти за да се получи ясна картина за предлаганите на пазара продукти от 

видовете, попадащи в обхвата на съвместните действия и чрез предприети от 

държавите членки мерки да се осигури по-добра защита на здравето и интересите на 

потребителите. 

В обхвата на съвместните действия попадат следните продуктови групи: 

бебешки креватчета и „кенгура”, ръчни електрически инструменти, домакински 

електроуреди, електрически играчки, лични предпазни средства. За всяка продуктова 

група са предвидени дейности по: наблюдение на пазара, вземане на образци, 

изпитване на образците, оценка на риска, предприемане на последващи действия при 

откриване на несъответстващи и опасни продукти. 

В рамките на проекта се осъществява обмен на добри практики, електронно 

обучение, провеждане на пиърревю, сътрудничество с митниците и икономическите 

оператори, подобряване на сътрудничеството между надзорните органи на държавите 

членки и популяризиране на резултатите от проведените съвместни действия. 

ДАМТН участва в проекта както с действия по посочените хоризонтални 

дейности, така и с работа по продуктови групи: Електрически играчки, Лични 

предпазни средства (оборудване за катерене), Електрически уреди – грижа за косата, 
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Ръчни електрически инструменти (ударни бормашини). През отчетния период е 

извършен надзор на пазара по 4-те продуктови групи, закупени са образци, които са 

изпратени за изпитване в избрани по проекта изпитвателни лаборатории.  Работата по 

проекта продължава с анализиране на резултатите от изпитвателни протоколи, 

изготвяне на констативни протоколи за изпитаните образци и срещи с икономическите 

оператори, с цел предприемане на действия към продуктите с установени 

несъответствия. 

 

 

Проект „Съвместни действия по надзора на пазара в ЕС за енергийно 

етикетиране и екопроектиране” – EEPLIANT2 

  

Проектът стартира на 01.09.2017 г. и се изпълнява 30 месеца. В него участват 18 

институции от 14 държави членки на ЕС. Той включва редица дейности по надзор на 

пазара и разработване на методи, координационни дейности и дейности, свързани с 

управлението на проекта. 

Основната цел на проекта е да помогне за постигането на планираните 

икономически и екологични ползи от прилагането на законодателството на ЕС за 

енергийното етикетиране и екопроектиране чрез увеличаване на съответствието с 

изискванията на ЕС за енергийна ефективност. 

Това ще се постигне чрез координирани действия по надзор на пазара на 19 

надзорни органа в единния пазар на ЕС. Проектът се координира от PROSAFE и се 

финансира по програмата „Хоризонт 2020”. 

Участниците в проекта извършат проверки и изпитвания на енергийните 

характеристики на десетки домакински хладилни уреди, професионални замразители, 

мрежови стенд-бай устройства. Тези продукти се вземат от пазара - магазини и други 

канали за дистрибуция и съответствието им с изискванията, свързани с енергийната 

ефективност, се проверява и оценява в изпитвателни лаборатории. В случай на открити 

несъответствия надзорните органи ще предприемат необходимите действия към 

несъответстващите продукти. 

Проектът е разработен не само за подпомагане на надзорните органи при 

извършването на проверки на пазара на ЕС, но също така и за улесняване на 

сътрудничеството с други заинтересовани страни, като например бизнес асоциации, за 

постигане на по-високи нива на съответствие на продуктите с изискванията на 

законодателството на ЕС за енергийно етикетиране и екопроектиране. 

ДАМТН участва в проекта както с действия по посочените хоризонтални 

дейности, така и с работа по продуктови групи: домакински хладилни уреди и мрежови 

стенд-бай устройства. През отчетния период е извършен надзор на пазара по 2-те 

продуктови групи и се подготвя закупуването на образци, които да бъдат изпратени за 

изпитване в избрани по проекта изпитвателни лаборатории. 

 

ПРОЕКТ GRANT AGREEMENT №15RPT04 TRACE PQM „Начини на осигуряване на 

проследимост на измерванията на качеството на електричната енергия” 

 

 Текуща дейност по проекта: 

 Работено е по Ръководството за добри практики; 

 Разработен е индивидуалния стратегически план за развитие на измерванията 

в областта на качеството на електричната енергия на БИM;  

 Подготвена е статия „Measurements for DC Characterization of Low Resistance 

Standards in BIM”, публикувана е в сборника с доклади от XXVIII Международен научен 

симпозиум „МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2018” и е изнесена 

презентация на същия симпозиум;  

 Участвано е в 2 телеконферентни съвещания;   

 Изготвени са два междинни отчети по проекта. 
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Проект по EMPIR 16RPT01 ChemMet-Cap „Усъвършенстване на научните и 

технически възможности в областта на химичния анализ” 

 

  Двама експерти от БИМ участваха в обучение относно принципите и използването 

на първичния метод за елементен анализ „Изотопно разреждане с масспектрометрия с 

индуктивно свързана плазма” (ID-ICP-MS). Обучението се проведе във Френския 

метрологичен институт LNE, Париж, Франция. Изготвен е доклад на английски език, 

описващ методологията на ID-ICP-MS като първичен метод (принос 1 в проекта) - 

„Report D1 on the development of traceable measurement capabilities in inorganic analysis 

of heavy metals by developing isotope dilution mass spectrometry methodology as a 

primary procedure for element determination”.  

  Експерти от БИМ взеха участие в стартиращата и в междинната среща по 

проекта, състояли се на 16 юни 2017 г. и 24 май 2018 г. в Париж, Франция. На втората 

среща са изнесени презентации относно обучението, проведено в LNE, Париж, 

Франция и извършените дейности по разработването на вторичен еталон за измерване 

на рН.  

  Изнесена е презентация на 27-я международен симпозиум „Метрология и 

метрологично осигуряване”, проведен през месец септември 2017 г. в Созопол, 

България. Публикуван е доклад на английски език в Бюлетина на симпозиума.  

  Експерт от БИМ участва в работна среща, състояла се в LNE, Париж, Франция, на 

която са обсъдени характеристиките и параметрите на вторичната електрохимична 

клетка, която е част от вторичния еталон. 

  Разработен е вторичен еталон за измерване на водороден показател – рН. За 

целта е изработена вторична електрохимична клетка, която е свързана с необходимите 

налични измервателни контролни уреди. Извършено е предварително изследване на 

еталона. Разработено е техническо задание за разработване на специализиран 

приложен софтуер за управление, отчитане и обработка на резултатите от 

измерванията на единицата за водороден показател – рН.  

 

 

 

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

проектите по програмата 

 

 

 

Г) Отчет  на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение №5 

2000.01.04 Бюджетна програма „Инфраструктура по 

качеството в подкрепа развитието на икономиката” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

 2018 г. 

1.Приключили процедури по първоначална акредитация в 

законоустановения срок 
% 100 99,5 

2.Приключили процедури по преакредитация в 

законоустановения срок 
%. 100 99,5 

3.Приключили процедури по разширяване обхвата на 

акредитация в законоустановения срок 
% 100 96,8 

4.Осъществяване на оценки за акредитация, преакредитация, 

разширяване на обхвата и поддържане на акредитацията 
бр. 525 599 

5.Проведени форуми за популяризиране дейността по 

акредитация, вкл. и за обучения в областта на акредитацията 
бр. 20 29 

6.Участия в мероприятия, свързани с членството на ИА БСА  бр. 18 24 

7.Резултат от обратна връзка от органи за оценяване на 

съответствието (получени отлични и добри оценки) 
% 98 99 

8.Поддържани (изследвани, усъвършенствани)/утвърдени, като 

национални еталони 
Бр. 30/1 36/0 

9.Регистрирани участия в международни сравнения/публикувани 

доклади (с натрупване) 
Бр. 60/46 89/68 
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10.Поддържане на система за управление на ГД НЦМ Приет 

отчет от 

ТК 

„Качество” 

на 

EURAMET 

1 1 

11.Публикувани възможности за измерване и калибриране, СМС 

в базата данни на BIPM (с натрупване) 
Бр. 212 226 

12.Представени в EURAMET възможности за измерване и 

калибриране, СМС, нови/модифицирани  
Бр. 2/0 2/3 

13. Участия на представители на БИМ в годишните срещи на 

EURAMET и BIPM 
Бр. 2 2 

14.Участия на контактни лица в техническите комитети и 

подкомитети на EURAMET 
Бр. TK/ПК 10/3 8/2 

15. Калибрирани от ГД НЦМ еталони и СИ Бр. 4 100 3 798 

16. Охарактеризирани и сертифицирани референтни материали Бр. 35 65 

17.Одобрени типове СИ Бр. 8 34 

18.Участия на експерти от БИМ в РГ на WELMEC  и в РГ „СИ” 

на ЕК, OIML, NoBoMet 
Бр. РГ 10 8 

19.Изпитани игрални съоръжения Бр. 50 109 

20.Изпитани фискални устройства Бр. 40 167 

21.Извършени първоначални проверки на СИ Бр. 8 000 9 358 

22.Извършени последващи проверки на СИ Бр. 140 000 162 035 

23.Извършени метрологични експертизи на СИ Бр. 7 000 11 284 

24.Изпитани продукти за ЕМС и ВОС Бр. 100 138 

25.Извършени процедури „Изследване на типа – модул В” Бр. 1 4 

26. 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. 20 26 

27. Извършени процедури „Деклариране на съответствие с типа, 

основано на осигуряване качеството на производството - модул 

D”/надзор 

Бр. 0/3 3/2 

28.Проведени  курсове по метрология и видове измерване Бр. 6 2 

29.Организирани и проведени национални междулабораторни 

сравнения и РТ схеми 
Бр. 5 8 

30.Участие в проекти към EMPIR 
Бр. 1 5 

31.Извършени проверки на ефективността на улавяне на 

бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи 

на Етап II на УБП (бензиноколонки) 

Бр. 100 5 

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 оправомощени лица 

Бр. 0/5 2/6 

33.Информационни трансфери във връзка с нотификацията на 

органи за оценяване на съответствието 
Бр. 140 140 

34.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   

 извънредни проверки за удължаване срока на валидност на 

нотификацията и ренотификация 

 проверки по сигнали  

Бр. 150 

 

 

282 
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35.Проведени съвещания: 

 на националните работни групи  

 на Форума на нотифицираните органи 

Бр. 12 

 

- 

 

36.Брой извършени проверки на обекти, разпространяващи течни 

горива 
Бр. 700 1 120 

37.Брой изпитани проби от течни горива 
Бр. 1 400 1 746 

38.Проверки на лица, които използват средства за измерване 
Бр. 8 500 9 188 

39.Инспектирани СИ в употреба 
Бр. 15 500 17 198 

40.Проверки на производители, вносители и лица, които 

предлагат за продажба ПОКП 
Бр. 200 222 

41.Подложени на контрол ПОКП 

 партиди с еднакви количества 

 продукти с различни количества 
Бр. 

 

800 

1 700 

 

 

816 

1 769 

 

42.Проверки на лица, оправомощени за проверка на средства за 

измерване 
Бр. 55 61 

43.Контролни проверки на сервизи за тахографи 
Бр. 150 157 

44.Проверени СИ по ЗТИП 
Бр. 4 000 4 425 

45.Извършени проверки на отделни продукти от различни видове 

/планови и извънпланови при надзор на пазара/ за спазване на 

ЗТИП 

Бр. 4 800 5 428 

46.Видове изпитани продукти 
Бр. 70 76 

47.Проверени продукти по надзор на пазара, които не се пускат 

директно в търговската мрежа (СПО и машини) 
Бр. 1 000 496 

48.Заверяване на инвестиционни проекти на строежи и проекти за 

производство и ремонт на съоръжения с повишена опасност 

(СПО) 

Бр. 500 734 

49.Извършени технически прегледи на СПО (първоначални, 

внезапни/извънредни и по сигнал), вкл. въжени линии и 

нефто/газопроводи в км.      

 

Бр. 

km 

1 500 

   100 

 
 
 

1 756 

76,2 

 

 

50.Извършени периодични технически прегледи на СПО, вкл. 

въжени линии и нефто/газопроводи в км. 

Бр. 

km 

10 500 

  2 500 

 

20 458 

      4 842,34 

51.Извършени проверки на: 

 лица, получили лицензия за осъществяване на технически 

надзор на СПО по чл. 34а от ЗТИП  

 вписани в регистъра на лицата, извършващи дейности по 

поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО по чл. 36, ал. 

1 от ЗТИП 

Бр. 700 

       

 

      1 035 

  

 

52.Проверки на техническото състояние на язовирни стени  и 

съоръженията към тях 
Бр. 2 700 3 808 

53.Проверки на техническото състояние на язовирни стени и 

съоръженията към тях по заповед на областния управител 

(КОТЕСЯС) 

Бр. 1 000 1 464 

 
 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

Целевите стойности по показателите за изпълнение са планирани на годишна 

база и постигнатите резултати показват, че преобладаващо от тях са изпълнени, а 

някой от тях са преизпълнени. Някой от целевите стойности на показателите не са 
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изпълнени в пълен обем, като основна причина за това е липсата на достатъчен 

персонал и големият брой извършени извънредни проверки (по сигнали и искане на 

други изпълнителни органи) и нововъзникнали функции. В тази връзка и предвид 

факта, че изпълнението на целите е в съответствие с утвърдения график може да се 

счита, че целевите стойности в своята цялост са постигнати. 

 

     Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 

 Отчетът за изпълнението на програмата през 2018 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: 

 Недостиг на бюджетни средства за извършване на извънредни/извънпланови 

контролни и надзорни дейности; 

 Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите; 

 Затруднение за постигане на целите и изпълнение на функциите предизвикват: 

 Проблеми, свързани с текучеството на персонала; 

 Проблеми, свързани с поддръжката на еталоните и спомагателното оборудване 

поради липса на средства; 

 Проблеми, свързани с осигуряването на проследимост 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.); 

 Нарушаване на ритмичността на работата с възлагане на допълнителни 

дейности, произтичащи от независещи от отговорните институции обстоятелства. 

 

 

Е)Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение №6) 

 

     Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.04 Бюджетна програма “Инфраструктура по 

качеството в подкрепа развитието на икономиката” 

Закон Уточнен план 
Отчет               

2018 г. 
(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 19 269 022 20 179 968 18 505 761 

     Персонал 12 304 044 12 309 383 12 243 637 

     Издръжка 4 840 378 5 676 373 5 767 395 

     Капиталови разходи 2 124 600 2 194 212 494 729 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 16 357 800 17 303 837 16 907 581 

     Персонал 12 166 900 12 191 239 12 175 203 

     Издръжка 3 990 900 4 845 403 4 469 963 

     Капиталови разходи 200 000 267 195 262 415 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства 

от ЕС  
2 911 222 2 876 131 1 598 180 

     Персонал 137 144 118 144 68 434 

     Издръжка 849 478 830 970 1 297 432 

     Капиталови разходи 1 924 600 1 927 017 232 314 

  От тях за: *        
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 2.1 1. ОП „Добро управление“     13 821 

 2.2 2. ОП „Иновации и конкурентоспособност“  2 783 000 2 783 000 1 506 484 

 2.3 3. Проект „16RPT01 ChemMet-Cap“ 48 884 48 884 37 924 

 2.4 
4.  Проект „Съвместни действия по надзор на пазара 2015” - JA 
2015 

9 000 2 304 2 304 

 2.5 
5. Проект „Съвместни действия по надзора на пазара 2016“ - JA 
2016 - GPSD 

34 000 26 995 26 995 

 2.6 
6. Проект „Съвместни действия по надзора на пазара в ЕС за  
енергийно етикетиране и екопроектиране“ (EEPLIANT 2) 

28 000 10 336 10 336 

 2.7 7. Проект  „GRANT AGREEMENT №15RPT04 TRACE PQM“  8 338 4 612 316 

          

  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.): 16 357 800 17 303 837 16 907 581 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 19 269 022 20 179 968 18 505 761 

  Численост на щатния персонал 777 777 705 

  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 разглежданите области. 

2.Навременно въвеждане на новото европейско законодателство и на 

измененията във въведеното такова 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 българските продукти и осигуряване на безопасността на 

стоките, предлагани на пазара. 

4.Подготовка и успешно провеждане на предстоящото ротационно 

председателство на България на ЕС през 2018 г. 

 

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 и политика за 

потребителите” (ТХПП). 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, 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 МИ за 

2018 г., през отчетният период дейността на Дирекция „ТХПП” се фокусира в 

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: 
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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 

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. 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 2018 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 2018 г., от 

страна на дирекцията са положени всички усилия. Въпреки това към края на отчетния 

период са допуснати минимални закъснения относно приемането на някои от 

предвидените в Плана за действие за 2018 г. нормативни актове, което се дължи на 

слабости в организацията и комуникацията във ведомства извън системата на МИ. 

Изготвени информации, позиции и изказвания за участие на българската делегация в 

неформалните и в редовните заседание на Съвета на министрите на ЕС по 

конкурентоспособност, както и на отчетите от заседанията. 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 и ССМО и на отчетни доклади за 

заседанията на Съвета с проекти на РМС и ССМО. Организирано е участието на 

делегацията на България от страна на МИ в заседанията на Съвета. Изготвени са 

необходимите указания за КОРЕПЕР и за групата „Мертенс” съгласно темите от дневния 

ред; 

1.4. Предприети са всички необходими мерки за координиране на дейностите в 

изпълнение на ангажиментите на България и МИ по стратегически и програмни 

европейски и национални документи: Европа 2020, Национална програма за реформи, 

Програма на ЕК за намаляване на административната тежест, Стратегията за Единния 

пазар за стоки и услуги и др.; 

1.5. Изготвени са проекти на национални нормативни актове, въвеждащи 

европейски директиви или осигуряващи прилагането на Европейското законодателство; 

Подготовка на други предложения за прилагане на европейски регламенти и решения 

по 15 мерки от Плана за действие за 2018 г.; 

1.6. 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; 

1.7. 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”;  

1.8. Изготвени са всички необходими информации, позиции, указания и други 

документи, свързани с участието на България и МИ в различни формати на Съвета на 

ЕС: Съвет по конкурентоспособност, Европейски съвет, Съвет „Общи въпроси”, ЕКОФИН 

и др.; 

1.9. Обезпечени са участията във всички заседания на работните органите на 

ЕС по развитие на европейското законодателство, изготвени са и са представени за 

одобрение на рамкови позиции, позиции, указания за заседания, писмени коментари, 

информации и предложения/становища; 

1.10. Предприети са планираните мерки за намаляване на административната 

тежест чрез координация и отчитане пред МС на изпълнението на трите Плана за 

действие за намаляване на административната тежест 2010-2012 г., 2012-2014 г., 

2015-2017 г. 

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. Дадени са отговори на всички въпроси, отправени от страна на фирми и 
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браншови организации към МИ 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 МИ, 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. 

 

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. Своевременно се изпълняват функциите на делегиран координатор на 

информационния обмен между националните компетентни органи и тези на държавите-

членки на ЕС в областта на услугите. Оказано е необходимото съдействие на 

компетентните национални органи при изготвянето на отговори по постъпили чрез 

системата 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 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. Осигурена е изчерпателна информация за всички изисквания приложими 

към бизнеса в сферата на услугите относно започването, упражняването и развиването 

на дейност в България;  

      4.2. Осъществена е координация на подготовката на отговори по постъпили 

чрез портала на ЕЗК запитвания от бизнеса. 

 

   През отчетния период се проведе първото Българското 

председателство, по време на което в обхвата на бюджетната програма бяха 

постигнати следните резултати::  

 

Съвет по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и космическо 

пространство) 

 През първата половина на 2018 г. организирахме и проведохме едно 

неформално заседание на министрите, отговарящи за конкурентоспособността в частта 

„Индустрия”, на 31 януари и 1 февруари в София и две редовни заседания на Съвета по 

конкурентоспособност в частите „Вътрешен пазар и индустрия” и „Космическо 

пространство” на 12 март и на 28-29 май 2018 г. в Брюксел. Срещите бяха 

председателствани от министъра на икономиката Емил Караниколов. 

 

Единен пазар 

 Българското председателство продължи активната работа за укрепването на 

Единния пазар като едно от най-важните постижения на ЕС за изграждане на по-силна 

европейска икономика. 

 В тази връзка Министерството на икономиката провежда и участва в 

обсъждания по 31 законодателни предложения в т. ч. 17 регламента, 7 директиви и 

7 решения. 
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 Значителен успех на Българското председателството, оценен високо от 

всички държави членки и Европейската комисия за бързия напредък и балансирания 

подход, е приетият с единодушие на заседанието на Съвета на ЕС по 

конкурентоспособност на 28 май 2018 г. общ подход по предложението за Регламент 

относно взаимното признаване на стоки законно пуснати на пазара в друга държава 

членка, което е част от пакета за стоките. 

 По време на Българското председателство приключиха успешно преговорите 

на Съвета с Европейския парламент и Европейската комисия по три досиета: 

- за надзора на пазара на моторните превозни средства; 

- по предложението за Регламент за създаване на единен цифров портал; 

- по предложението за Директива за упълномощаване на органите по 

конкуренция на държавите членки да бъдат по-ефективни правоприлагащи органи и да 

гарантират правилното функциониране на вътрешния пазар (ECN+). 

 Бяха положени всички усилия в работата за постигане на споразумение с 

Европейския парламент и по досието в областта на торовете и по предложението за 

подобряване на процедурата за нотификации. 

 По останалите законодателни предложения беше постигнат максимален 

напредък в работните групи на Съвета на ЕС. 

    Представителите на Дирекцията са изпълнили във възможно най-висока степен 

поставените им задачи и са постигнали всички формулирани в Програмата на 

Българското председателство приоритети и цели и задачи, които са им били поставени. 

  

    

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

проектите по програмата 

 

 

Г)Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение № 5  

2000.01.05 Бюджетна програма „Подобряване възможностите 

за участие в единния европейски пазар” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

 2018 г. 

1. Изпълнение на План за действие с мерките, произтичащи от 

членството на Република България в Европейския съюз в 

областта на свободното движение на стоки, правото на 

установяване и свободното предоставяне на услуги 

% 100 80 

2. Изготвени рамкови позиции, позиции, указания за заседания, 

информации, писмени становища, коментари и предложения по 

проекти на европейски актове 

Бр. 120 155 

3. Изготвени доклади с информация и предложения от заседания 

на работните органи на ЕС по развитие на европейското 

законодателство 

Бр. 180 120 

4. Изготвени лингвистични и терминологични редакции на 

българските езикови версии на европейски нормативни актове Бр. 25 

 

25 

 

5. Разработени проекти на нормативни актове, извън тези по т.1, 

включително чрез участие в междуведомствени работни групи. 
Бр. 10 10 

6. Изготвена и публикувана на портала на ЕЗК актуална 

информация за административните услуги и процедури, 

приложими към бизнеса в сферата на услугите 

Бр. 5 73 

7. Подготвени и изпратени отговори по постъпили чрез портала 

на ЕЗК запитвания от бизнеса 
% 100 100 

8. Изготвени и публикувани информационни материали на 

интернет страницата на МИ 
Бр. 5 1 

9. 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 2 
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10. Организирани участия в заседанията на Съвета по 

конкурентоспособност. Изготвени доклади, позиции, отчети от 

участие в заседанията, внесени за одобрение в МС 

Бр. 6 6 

11. Изготвени и приети от МС обобщени отчети за изпълнението 

на втория и третия План за действие за намаляване на 

административната тежест 

Бр. 1 1 

12. Изготвена обобщена за МИ ежегодна актуализация на 

Националната програма за реформи 
Бр. 1 1 

13. Изготвени обобщени за МИ отчети на Националната 

програма за реформи 
Бр. 2 2 

14. Осъществени и координирани програми и дейности по линия 

на двустранното сътрудничество 
Бр. 1 1 

15.Изпълнение на ангажиментите, свързани с председателството 

на България на Съвета ЕС през 2018 г. 
% 100 100 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение: 

       Показателите за изпълнение са дефинирани по такъв начин, че да отразяват 

широкия спектър от дейности и задачи изпълнявани от Дирекция „ТХПП” и са 

планирани на годишна база. Изпълнението на показателите е в съответствие с 

утвърдения график и може да се счита, че целевите стойности до голяма степен са 

постигнати в края на отчетния период.  

 

 Източници на информацията за данните по показателите за 

изпълнение 

 Отчетът за 2018 г. е изготвен въз основа на данни от тримесечните и годишния 

отчети за извършените дейности и постигнатите резултати на Дирекция „ТХПП”, 

отнасящи се до дейността на отдели „Право на установяване и услуги”, „Обща 

координация по въпросите на ЕС”, „Техническа хармонизация-машини електрическо 

оборудване храни и хоризонтални въпроси” и „Техническа хармонизация-химикали 

лекарства медицински изделия козметика”. 

 

 

Д)Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности: 

Под въздействието на външни (конюнктурни) фактори (липса на диалог и 

нежелание за сътрудничество от заинтересованите страни, отговорните институции и 

ведомства; неефективна координация с отговорните ведомства), независещи от 

Дирекция „ТХПП” към отчетния период е отчетено известно неизпълнение на някои от 

целевите стойности на показателите за изпълнение. 

 

 

Е)Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение №6) 

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.05 Бюджетна програма “Подобряване възможностите 

за участие в единния европейски пазар” 

Закон Уточнен план 
Отчет               

2018 г. 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 644 200 809 700 796 759 

     Персонал 543 100 634 965 633 091 

     Издръжка 101 100 174 735 163 668 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 644 200 809 700 796 759 

     Персонал 543 100 634 965 633 091 
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     Издръжка 101 100 174 735 163 668 

     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.): 644 200 809 700 796 759 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 644 200 809 700 796 759 

  Численост на щатния персонал 28 28 27 

  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 „ТХПП”, началниците на отдели  „Право на установяване и 

услуги”,  „Обща координация по въпросите на ЕС”, „Техническа хармонизация-машини 

електрическо оборудване храни и хоризонтални въпроси” и „Техническа хармонизация-

химикали лекарства медицински изделия козметика”. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.06 

„УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС” 

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

 

1. Принос към целите за повишаване на иновационната дейност, 

производителността и експортния потенциал на предприятията, подобряване на 

енергийната им интензивност и улесняване достъпа до финансиране за МСП; 

2. Подкрепа за подобряване на бизнес средата; 

3. Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с 

програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и 

ОПИМСП. 

За изпълнение на целите по програмата са стартирали мерки на обща стойност 

2,0763 млрд. лв., което представлява 80.36% от бюджета на ОПИК и ОПИМСП. 

Регистрираната динамика в постигането на конкретните стойности на заложените в 

програмата индикатори за резултат показва умерен напредък, като е налице постигане 

на целевите стойности по половината от индикаторите за резултат още през 2014 г. 

(показатели „Разходи за иновации, които не са резултат от НИРД” и „Обем на износа на 

стоки и услуги, реализиран от МСП”) и през 2015 г. за показател „Производителност на 

МСП”. По останалите показатели за резултат също се регистрира напредък, като 

темповете на постигане варират между 70% и 89%. 

 

Б)Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне 

 

1. Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Дефинира и разработва критерии за избор на операции по отделните 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на 

приоритетните оси на Оперативната програма. 

През отчетния период в изпълнение на Индикативната годишна работна 

програма по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) за 2018 г. са 

разработени и одобрени от КН на ОПИК и ОПИМСП Методология и критерии за подбор 

на операции по следните процедури: 

 „Насърчаване на предприемачеството”; 

 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия”; 

 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България”. 

  1.2. Разработва Условия за кандидатстване и изпълнение и приложения към тях 

по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на 

приоритетните оси на Оперативната програма. 

Разработени са проекти на Условия за кандидатстване и пакет документи към тях 

по следните процедури: 

 „Насърчаване на предприемачеството”; 

 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия”; 

 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България”. 

1.3. Обявява процедури за подбор на проекти по Оперативната програма. 

 BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните 

дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова 

връзка България – Сърбия” – 16.01.2018 г.;  

 BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството” - 20.06.2018 г.; 

 BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – 

България” – 16.11.2018 г.; 

 BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и 

                                                 
3 В сумата са включени средствата по финансови инструменти, по които са стартирали процедури за избор 

на посредници и по обявени процедури за предоставяне на БФП, включени в одобрени стратегии за ВОМР.  
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средни предприятия” – 17.12.2018 г.; 

 В изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие през 

отчетния период са обявени 23 процедури с БФП на обща стойност 27 766 051 лв. 

1.4. Сформира оценителни комисии по обявени процедури за подбор на проекти. 

 BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските 

производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез 

подкрепа за дейността на Български институт по метрология” 

Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 

Български институт по метрология в качеството му на конкретен бенефициент е 

обявена на 16.11.2017 г. с два крайни срока за кандидатстване – 12.02.2018 г. и 

12.02.2019 г.  Общият бюджет на процедурата е в размер на 4 000 000,00 лева.  

На 08.02.2018 г. от кандидата е подадено второ проектно предложение - 

BG16RFOP002-2.011-0002 „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на 

благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване 

обхвата на дейност на национални еталонни лаборатории в Български институт по 

метрология”. Оценителната  комисия за оценката му е назначена със Заповед № РД-16-

1556/18.12.2018 г. на Ръководителя на УО. 

 BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството” 

Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 20.06.2018 г. с 

два крайни срока за кандидатстване: 08.10.2018 г. и 10.12.2018 г. Общият  бюджет на 

процедурата възлиза на стойност 67 227 768.06 лева. В рамките на първия срок за 

кандидатстване са постъпили общо 947 проектни предложения, от които 45 проекта са 

на кандидати за втори краен срок, а 81 са оттеглени. Оценителната комисия за оценка 

на проектните предложения е назначена със Заповед № РД-16-1380/15.11.2018 г. на 

Ръководителя на УО. За втори краен срок са получени общо 1 305 проектни 

предложения, като в това число са включени и подадените в рамките на първия краен 

срок 45 проектни предложения, но с код на икономическа дейност относим към 

оценката за втория краен срок. Извън срок са получени 13 проекта, а 60 са оттеглени. 

Със Заповед № РД-16-1590/27.12.2018 г. на Ръководителя на УО е сформирана 

оценителна комисия, която е стартирала с оценката на 1 232 проектни предложения, с 

общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по тях в размер на 216 574 

950,87 лева. 

 BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни 

инициативи за ефективно използване на ресурсите” 

Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 21.11.2017 г. с 

краен срок за кандидатстване 08.05.2018 г. и с общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ на стойност 71 644 656,10 лева. По процедурата са постъпили общо 

198 проектни предложения, от които 4 бр. извън срок, 11 бр. подадени повече от един 

път и 183 бр. проектни предложения - обект на оценка. Оценителната  комисия за 

оценка на проектните предложения е назначена със Заповед № РД-16-575/08.05.2018 

г. на Ръководителя на УО. 

 BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни 

предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 

(ИАНМСП)” 

Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в 

качеството й на конкретен бенефициент е обявена на 22.12.2017 г. с два крайни срока 

за кандидатстване – 23.02.2018 г. и 31.05.2018 г. Общият бюджет по процедурата 

възлиза на 13 690 810,00 лева. На 25.04.2018 г. е подадено проектно предложение: 

BG16RFOP002-2.015-0001 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на 

ценни книжа на малки и средни предприятия”. Със Заповед № РД-16-637/22.05.2018 г. 

на Ръководителя на УО е назначена комисия за оценка на проектното предложение по 

процедурата.  

На 30.05.2018 г. е подадено второ проектно предложение - BG16RFOP002-2.015-

0002 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)”. Със Заповед № 

РД-16-712/06.06.2018 г. на Ръководителя на УО е назначена комисия за оценката му. 

 BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на 
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Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на 

МСП в областта на туризма” 

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 

Министерство на туризма, в качеството му на конкретен бенефициент, е обявена на 

09.11.2017 г. с общ бюджет на безвъзмездната финансова помощ в размер на 9 779 

150,00 лева. На 09.03.2018 г. е подадено едно проектно предложение - BG16RFOP002-

2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на 

подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на 

Туристическите Райони”. Оценителната  комисия за оценка на проектното предложение 

е назначена със Заповед № РД-16-278/13.03.2018 г. на Ръководителя на УО.  

 BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни 

предприятия” 

Със Заповед № РД-16-109/24.01.2018 г. на Ръководителя на УО е назначена 

комисия за извършване на повторна оценка на проектното предложение с рег. № 

BG16RFOP002-3.001-0831, подадено от кандидата „Агроимпулс 2000” ООД, във връзка с 

Определение на Варненския административен съд от 08.11.2017 г., постановено по адм. 

дело № 2765 по описа за 2017 г. 

Със Заповед № РД-16-1089/19.09.2018 г. на Ръководителя на УО е назначена 

комисия за извършване на повторна оценка на проектно предложение с рег. № 

BG16RFOP002-3.001-0628, подадено от кандидата „КРИС ФЕШЪН ИНСТРИЙС” АД, във 

връзка с Решение № 366 от 11.10.2017 г. на Административен съд София-град, 

оставено в сила с Определение № 6652 от 21.05.2018 г. на ВАС. 

 BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от 

стартиращи предприятия” 

Със Заповед № РД-16-157/04.05.2018 г. на Ръководителя на УО е назначена 

комисия за извършване на повторна оценка на проектното предложение с Рег. № 

BG16RFOP002-1.002-0403, подадено от кандидата „ЕДУСОФТ-БГ” ООД, във връзка с 

Определение  № 495 от 24.01.2017 г. на Административен съд София-град, оставено в 

сила с Определение  № 14257 от 23.11.2017 г. на ВАС. 

Със Заповед № РД-16-1088/19.09.2018 г. на Ръководителя на УО е назначена 

комисия за извършване на повторна оценка на проектното предложение с Рег. № 

BG16RFOP002-1.002-0799, подадено от кандидата „КС ИНОВАЦИИ” ООД, във връзка с 

Определение  № 8304 от 29.11.2017 г. на Административен съд София-град, оставено в 

сила с Определение  № 5517 от 26.04.2018 г. на ВАС. 

 BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията” 

 Със Заповед № РД-16-157/09.02.2018 г. на Ръководителя на УО е назначена 

комисия за извършване на повторна оценка на проектното предложение с Рег. № 

BG16RFOP002-1.001-0451, подадено от кандидата „Финвера Консулт” ЕООД, във връзка 

с Решение № 2859 от 26.04.2017 г. на Административен съд София-град, оставено в 

сила с Решение № 13871 от 15.11.2017 г. на ВАС. 

Със Заповед № РД-16-1043/07.09.2018 г. на Ръководителя на УО е назначена 

комисия за извършване на повторна оценка на проектното предложение с Рег. № 

BG16RFOP002-1.001-0036, подадено от кандидата „КЕЙТ” ЕООД, във връзка с Решение 

№ 7578 от 11.12.2017 г. на Административен съд София-град, оставено в сила с 

Решение № 6930 от 28.05.2018 г. на ВАС. 

1.4.1. Приключили оценки по обявени процедури и сключени договори: 

 BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни 

инициативи за ефективно използване на ресурсите” 

 Оценката на административното съответствие и допустимостта по процедурата е 

извършена по отношение на 183 броя проектни предложения в периода 14.05.2018 г. -  

24.07.2018 г. На този етап от оценката са изпратени 135 броя искания за отстраняване 

на установени нередовности и представяне на липсващи документи до кандидатите. На 

25.07.2018 г. е публикуван списък с 36 броя проектни предложения, които не се 

допускат до техническа и финансова оценка по процедурата. В допълнение е 

публикуван и допълнителен списък с още едно проектно предложение, което не е 

допуснато до техническа и финансова оценка. В периода 25.07.2018 г. – 07.09.2018 г. 

е извършена техническата и финансова оценка за общо 146 броя допуснати до този 

етап на оценката проектни предложения.  Изпратени са искания за отстраняване на 
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нередовности и представяне на липсващи документи до 31 броя кандидати. На 

07.09.2018 г. изготвения от Оценителната комисия доклад за извършената по 

процедурата оценка е представен на Ръководителя на УО, като с него са предложени за 

финансиране 73 броя проектни предложения с обща стойност на одобрената за 

предоставяне безвъзмездна финансова помощ в размер на 60 637 206.79 лева/31 003 

311.53 евро. На 25.09.2018 г. е одобрен доклада от работата на оценителната комисия. 

 Към 31.12.2018 г. по процедурата са сключени общо 70 административни 

договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ на стойност 

57 904 012,66 лева. 

 BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни 

предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 

(ИАНМСП)” 

 Оценката на първото подадено по процедурата проектно предложение с рег.№ 

BG16RFOP002-2.015-0001 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на 

ценни книжа на малки и средни предприятия” е извършена в периода 22.05.2018 г. – 

22.06.2018 г. Оценителният доклад за извършената оценка е одобрен от Ръководителя 

на УО на 22.06.2018 г. На одобреното за финансиране проектно предложение е 

предоставена безвъзмездната финансова помощ в размер на 1 661 051.00 лв. 

 Оценката на второто подадено по процедурата проектно предложение 

BG16RFOP002-2.015-0002 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни 

предприятия (МСП)” е извършена в периода 06.06.2018 г. – 22.06.2018 г. Оценителният 

доклад е одобрен от Ръководителя на УО на 22.06.2018 г. На одобреното за 

финансиране проектно предложение е предоставена безвъзмездната финансова помощ 

в размер на 9 775 672.98 лв. 

 С конкретния бенефициент – ИАНМСП са сключени 2 броя административни 

договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ на стойност 

11 436 723,98 лева. 

 BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на 

Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на 

МСП в областта на туризма” 

 Оценката на подаденото по процедурата на 09.03.2018 г. проектно предложение 

- BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез 

оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление 

на Туристическите Райони”, е извършена в периода 13.03.2018 г. – 15.05.2018 г.  

Оценителният доклад е одобрен от Ръководителя на УО на 15.05.2018 г. С конкретния 

бенефициент е сключен административен договор с общ размер на предоставената 

безвъзмездна финансова помощ на стойност 5 055 310.76 лева. 

 BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на 

подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на 

междусистемна газова връзка България – Сърбия” 

 Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 

Министерството на енергетиката (МЕ) в качеството му на конкретен бенефициент е 

обявена на 16.01.2018 г. с общ бюджет на безвъзмездната финансова помощ в размер 

на 11 734 980,00 лева.  

 Оценката на подаденото по процедурата на 20.03.2018 г. проектно предложение 

е извършена в периода 23.03.2018 г. 03.05.2018 г. Оценителният доклад от 

извършената оценка е одобрен от Ръководителя на УО на 03.05.2018 г. С конкретния 

бенефициент е сключен административен договор с общ размер на предоставената 

безвъзмездна финансова помощ на стойност 11 734 980,00 лева. 

 BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка 

Гърция – България” 

  Оценката на подаденото на 03.12.2018 г. проектно предложение от конкретния 

бенефициент „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД по процедурата е извършена в периода 06.12.2018 г. 

– 12.12.2018 г. Оценителният доклад е представен и одобрен от Ръководителя на УО на 

12.12.2018 г. С конкретния бенефициент е сключен административен договор с общ 

размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ на стойност 76 277 370,00 

лева. 
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 BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските 

предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР)” 

 Оценката на подаденото по процедурата на 20.03.2018 г. от директния 

бенефициент проектно предложение: BG16RFOP002-3.003-0001 „Повишаване на 

информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на 

дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за 

подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея 

дейности” е извършена в периода 26.03.2018 г. – 24.04.2018 г. Оценителният доклад е 

представен и одобрен от Ръководителя на УО на 24.04.2018 г. С конкретния 

бенефициент е сключен административен договор с общ размер на предоставената 

безвъзмездна финансова помощ на стойност 4 107 815.34 лева. 

 BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските 

производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез 

подкрепа за дейността на Български институт по метрология” 

 Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 

Български институт по метрология в качеството му на конкретен бенефициент е 

обявена на 16.11.2017 г. с два крайни срок – 12.02.2018 г. и 12.02.2019 г.  с общ 

бюджет на безвъзмездната финансова помощ в размер на 4 000 000,00 лева.  

 Подаденото на 08.02.2018 г. по процедурата проектно предложение с рег.№ 

BG16RFOP002-2.011-0001 „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“ 

е оценено в периода 15.02.2018 г. – 02.04.2018 г. Оценителният доклад е одобрен от 

Ръководителя на УО на 02.04.2018 г. С конкретния бенефициент е сключен 

административен договор с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова 

помощ на стойност 1 790 000,00 лева.  

 По процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-3.001 

„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” са подадени общо 

941 проектни предложения, от които 1 е извън срок и 13 са оттеглени. Извършена е 

оценка на 927 проектни предложения с общ размер на заявената безвъзмездна 

финансова помощ 720 605 424,19 лева. По процедурата са сключени общо 448 

административни договора с размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 

на стойност 329 320 070.62 лева. 

 Повторната оценка на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-3.001-

0831, подадено от кандидата „Агроимпулс 2000” ООД, във връзка с Определение на 

Варненския административен съд от 08.11.2017 г., постановено по адм. дело № 2765 по 

описа за 2017 г., е извършена в периода 25.01.2018 г. – 23.04.2018 г. Оценителният 

доклад е одобрен от Ръководителя на УО на 09.05.2018 г. 

  Повторната оценка на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-3.001-

0628, подадено от кандидата „КРИС ФЕШЪН ИНСТРИЙС” АД, във връзка с Решение № 

366 от 11.10.2017 г. на Административен съд София-град, оставено в сила с 

Определение № 6652 от 21.05.2018 г. на ВАС, е извършена в периода 19.09.2018 г. – 

29.10.2018 г. Оценителният доклад е одобрен от Ръководителя на УО на 09.11.2018 г. 

 По процедурата за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-3.002 

„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”, в резултат на 

одобреното от КН на ОПИК увеличение на бюджета на процедурата са сключени още 18 

броя административни договора с общ размер на предоставената безвъзмездна 

финансова помощ на стойност 28 493 625,76 лева. С тях общо сключените по 

процедурата договори е 68 броя, с предоставена безвъзмездна финансова помощ в 

размер на 122 614 711,56 лева. 

 По процедурата за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.009 

„Развитие на клъстери в България” са оценени общо 59 проекта с обща стойност на 

заявената БФП е в размер на 35 688 955,94 лева. Сключени са 28 броя 

административни договора с общ размер на предоставената БФП на стойност 17 307 

491,00  лева. 

 По процедурата за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-1.001 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” са постъпили общо 567 

проектни предложения, от които 8 извън срок, 27 оттеглени проектни предложения. На 
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оценка подлежат 532 проектни предложения с общ размер на заявените от кандидатите 

допустими разходи 465 956 130,20 лв. и общ размер на заявената безвъзмездна 

финансова помощ 312 669 506,11 лева. 

 Повторната оценка на проектно предложение с Рег. № BG16RFOP002-1.001-0451, 

подадено от кандидата „Финвера Консулт” ЕООД, във връзка с Решение № 2859 от 

26.04.2017 г. на Административен съд София-град, оставено в сила с Решение № 13871 

от 15.11.2017 г. на ВАС, е извършена в периода 08.02.2018 г. – 16.03.2018 г. 

Оценителният доклад е одобрен от Ръководителя на УО на 10.04.2018 г. 

 Повторната оценка на проектно предложение с Рег. № BG16RFOP002-1.001-0036, 

подадено от кандидата „КЕЙТ” ЕООД, във връзка с Решение № 7578 от 11.12.2017 г. на 

Административен съд София-град, оставено в сила с Решение № 6930 от 28.05.2018 г. 

на ВАС, е извършена в периода 10.09.2018 г. – 15.10.2018 г. Оценителният доклад е 

одобрен от Ръководителя на УО на 25.10.2018 г. 

 По процедурата са сключени общо 155 административни договора с обща 

стойност на предоставената БФП 118 251 246,91 лева.   

 По процедурата за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-1.002 

„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” са 

подадени 889 проектни предложения, от които 10 - извън срок и 35 оттеглени. 

Оценителната комисия е извършила оценка на 844 проектни предложения с размер на 

общо допустимите разходи 297 915 656,24 лева и общ размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ 267 174 440,25 лева.  

 Повторната оценката на проектно предложение с Рег. № BG16RFOP002-1.002-

0403, подадено от кандидата „ЕДУСОФТ-БГ” ООД, във връзка с Определение  № 495 от 

24.01.2017 г. на Административен съд София-град, оставено в сила с Определение  № 

14257 от 23.11.2017 г. на ВАС е извършена в периода 08.05.2018 г. – 12.07.2018 г. 

Оценителният доклад е одобрен от Ръководителя на УО на 25.07.2018 г. 

 Повторната оценката на проектно предложение с Рег. № BG16RFOP002-1.002-

0799, подадено от кандидата „КС ИНОВАЦИИ” ООД, във връзка с Определение  № 8304 

от 29.11.2017 г. на Административен съд София-град, оставено в сила с Определение  

№ 5517 от 26.04.2018 г. на ВАС е извършена в периода 19.09.2018 г. – 19.10.2018 г. 

Оценителният доклад е одобрен от Ръководителя на УО на 09.11.2018 г. 

 По процедурата са сключени общо 83 административни договора с размер на 

предоставената БФП на стойност 30 861 587,78 лева.   

 По процедурата за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-1.005 

„Разработване на продуктови и производствени иновации” са сключени общо 

143 административни договора с общ размер на предоставената безвъзмездна 

финансова помощ на стойност 64 068 051,18 лева.   

1.4.2. Неприключили процедури за оценка на постъпили проектни 

предложения: 

 BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството”. 

Процедурата е в процес на оценка. Извършена е оценката на 821 проектни 

предложения на етап административно съответствие и допустимост по първи краен 

срок. 

 BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските 

производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез 

подкрепа за дейността на Български институт по метрология”. По процедурата е 

извършена оценка на административното съответствие и допустимостта, като с оглед на 

установените несъответствие в представеното от кандидата проектно предложение до 

кандидата е изготвено искане за пояснения и представяне на допълнителни документи. 

 1.4.3. Извършена проверка за спазване на процедурите за подбор на проекти от 

МИГ и сключени договори. 

 Определени са екипи за извършване на проверка за спазване на процедурата 

по оценка от Комисията за подбор на проекти за първи и втори краен срок за 

кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.012„Подобряване производствения 

капацитет в МСП на територията на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин”. Извършени 

са проверки  – на извадков принцип и цялостни проверки и по двата крайни срока. 

Одобрени за финансиране са 10 броя проектни предложения. Сключени са 6 броя 

административни договора с предоставена безвъзмездна финансова помощ по тях в 

размер на 1 175 394.32 лева. Изпратени са покани за представяне на документи за 
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сключване на договор до 4 броя одобрени за финансиране кандидати. 

 Определени са екипи за извършване на проверка за спазване на процедурата 

по оценка от Комисията за подбор на проекти за първи и втори краен срок за 

кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.013 МИГ - Община Марица М08 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ”. 

Извършени са проверки на 2 бр. доклади и текуща процедура по цялостна проверка по 

втори краен срок на процедурата). Одобрени 3 бр. проектни предложения по 1-ви 

краен срок на процедурата, като с кандидатите са сключени административни договори 

с размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от 465,543.40 лева. 

Предстои изпращането на покана за представяне на документи за сключване на 

договор до одобрените за финансиране кандидати по втори краен срок. 

 Определени са екипи за извършване на проверка за спазване на процедурата 

по оценка от Комисията за подбор на проекти за първи и втори краен срок за 

кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.014 МИГ Костенец 2010 – 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Извършена е проверка на 2 

бр. доклади. Одобрени са 2 бр. проектни предложения. Сключени са 2 броя 

административни договора с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова 

помощ от 195 573.56 лева.  

 Определени са екипи за извършване на проверка за спазване на процедурата 

по оценка от Комисията за подбор на проекти за първи и втори краен срок за 

кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.016 МИГ – Панагюрище, Стрелча, 

Лесичово „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Извършени са 

проверки на 2 бр. доклади. Одобрени за финансиране са 3 бр. проектни предложения 

по първи краен срок на процедурата и 1 бр. по втори. Сключени са 3 броя 

административни договора, с одобрените за финансиране кандидати от първи краен 

срок, по които общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 

854,815.91 лева. Изпратена е покана за представяне на документи за сключване на 

договор до 1 бр. одобрен за финансиране кандидат по втори краен срок. 

 Определен е екип за извършване на проверка за спазване на процедурата по 

оценка от Комисията за подбор на проекти за първи краен срок за кандидатстване по 

процедура BG16RFOP002-2.017 МИГ - МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД – 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП". Извършена е проверка на 1 

бр. оценителен доклад. Одобрени за финансиране са 4 бр. проектни предложения. 

Сключени са 4 броя административни договора с общ размер на предоставената 

безвъзмездна финансова помощ от 882 337.50 лева. 

 Определени са екипи за извършване на проверка за спазване на процедурата 

по оценка от Комисията за подбор на проекти за първи и втори краен срок за 

кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.018 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел”. 

Извършени са проверки на 2 бр. доклади. Одобрено за финансиране е 1 бр. проектно 

предложение по първи краен срок на процедурата. Изпратена е покана за представяне 

на документи за сключване на договор до одобрения за финансиране кандидат. 

 Определени са екипи за извършване на проверка за спазване на процедурата 

по оценка от Комисията за подбор на проекти за първи и втори краен срок за 

кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.019 МИГ Исперих – „Капацитет за 

разстеж на МСП”. Извършени са проверки на 2 бр. доклади. Одобрени за 

финансиране са 2 бр. проектни предложения по първи краен срок на процедурата и 1 

бр. по втори. Сключени са 2 броя административни договора с общ размер на 

предоставената безвъзмездна финансова помощ от 696,534.30 лева. Предстои 

изпращането на покана за представяне на документи за сключване на договор до 1 

брой одобрен за финансиране кандидат по втори краен срок. 

 Определени са екипи за извършване на проверка за спазване на процедурата 

по оценка от Комисията за подбор на проекти за първи и втори краен срок за 

кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.021 МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО -  

„Капацитет за растеж на МСП”. Извършени са проверки на 2 бр. доклади. Одобрени 

за финансиране са 2 бр. проектни предложения по първи краен срок на процедурата и 

1 бр. по втори. Изпратени са покани за представяне на документи за сключване на 

договор до тримата одобрен за финансиране кандидати. 

 Определен е екип за извършване на проверка за спазване на процедурата по 



 159 

оценка от Комисията за подбор на проекти за първи краен срок за кандидатстване по 

процедура BG16RFOP002-2.022 МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ - „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене - Никопол”. 

Извършена е проверка на 1 бр. доклад. Одобрени за финансиране са 5 бр. проектни 

предложения. Изпратени са покани за представяне на документи за сключване на 

договор до одобрените за финансиране кандидати. 

 Определен е екип за извършване на проверка за спазване на процедурата по 

оценка от Комисията за подбор на проекти за първи краен срок за кандидатстване по 

процедура BG16RFOP002-2.026 МИГ - КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ  И ВЪРБИЦА – 

„Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ”. Извършена е проверка на 1 бр. доклад. Няма одобрени за 

финансиране проектни предложения, като на единственото подадено в рамките на 

първи краен срок за кандидатстване по процедурата проектно предложение е издадено 

решение за отказ от предоставяне на БФП. 

 Определен е екип за извършване на проверка за спазване на процедурата по 

оценка от Комисията за подбор на проекти за първи краен срок за кандидатстване по 

процедура BG16RFOP002-2.023 МИГ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО – 

„Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП”. Извършена е 

проверка на 1 бр. доклад. Одобрени за финансиране са 8 бр. проектни предложения. 

Предстои изпращането на покани за представяне на документи за сключване на 

договор до одобрените за финансиране кандидати. 

 Определен е екип за извършване на проверка за спазване на процедурата по 

оценка от Комисията за подбор на проекти по процедура BG16RFOP002-2.027 МИГ 

„Аврен – Белослав” -  „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. 

Извършена е проверка на 1 бр. доклад. Одобрени за финансиране са 2 бр. проектни 

предложения. Изпратени са покани за представяне на документи за сключване на 

договор до одобрените за финансиране кандидати. 

 Определен е екип за извършване на проверка за спазване на процедурата по 

оценка от Комисията за подбор на проекти за втори краен срок по процедура 

BG16RFOP002-1.006 МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО – „Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията”. Извършена е проверка на 1 бр. оценителен доклад, 

който е върнат на комисията за преразглеждане поради установени пропуски. 

 Определен е екип за извършване на проверка за спазване на процедурата по 

оценка от Комисията за подбор на проекти за втори краен срок по процедура 

BG16RFOP002-1.007 „Подкрепа за въвеждането на иновации, попадащи в 

тематичните области на ИСИС, в предприятия на територията на МИГ - Белово, 

Септември, Велинград”. Извършена е проверка на 1 бр. доклад. Одобрено за 

финансиране е 1 бр. проектно предложение. Изпратена е покана за представяне на 

документи за сключване на договор до одобрения за финансиране кандидат. 

1.5. Осъществява предварителен контрол на оценителните доклади, отразяващи 

работата на оценителните комисии за извършване на оценка на проектните 

предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

 За отчетния период 01.01.2018 – 31.12.2018 г. са осъществени общо 9 бр. 

предварителен контрол на оценителни доклади за: 

 оценка на подадени проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.005 

„Разработване на продуктови и производствени иновации”; 

 повторна оценка на върнати от съда проектни предложения с рег. № 

BG16RFOP002-1.002-0301, с кандидат „Абразив Технолоджи” ООД, рег. № 

BG16RFOP002-1.002-0507, с кандидат „Дито Металуъркс” ООД и рег. № BG16RFOP002-

1.002-0754, с кандидат „Парагон Продъкшънс” ЕООД по процедура BG16RFOP002-1.002 

„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”; 

 повторна оценка на върнато от съда проектно предложение с рег. № 

BG16RFOP002-1.001-0451 с кандидат „Финвера Консулт” ЕООД по процедура № 

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”; 

 повторна оценка на върнато от съда проектно предложение с рег. № 

BG16RFOP002-3.001-0831 с кандидат „Агроимпулс 2000” ООД по процедура 

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”; 

 оценка на подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на 

БФП ВG16RFОР002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за 
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ефективно използване на ресурсите; 

 повторна оценка на върнато от съда проектно предложение с рег. № 

BG16RFOP002-1.002-0799 с кандидат „КС ИНОВАЦИИ” ООД по процедура BG16RFOP002-

1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”; 

 повторна оценка на върнато от съда проектно предложение с рег. № 

BG16RFOP002-1.002-0403 с кандидат „ЕДУсофт БГ” ООД по процедура BG16RFOP002-

1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”; 

 повторна оценка на върнато от съда проектно предложение с рег. № 

BG16RFOP002-3.001-0628 с кандидат „Крис Фешън индъстрийз” АД по процедура 

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”; 

 повторна оценка на върнато от съда проектно предложение с рег. № 

BG16RFOP002-1.001-0036 с кандидат „Кейт” ООД по процедура № BG16RFOP002-1.001 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. 

  1.6. Управление, контрол, мониторинг и отчетност на сключените договори за 

безвъзмездна финансова помощ и проверки на място по процедурите за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ. 

 В изпълнение на функциите по ОПИК, експертите от главна дирекция ЕФК са 

извършили следните дейности: 

 извършване на 1 125 проверки на място по ОПИК;  

 Връчени одитни доклади и доклади от проверки на място: 

– 1 бр. предварителен доклад относно извършен Тематичен одит на системите 

по ОПИК, извършван от ИА ОСЕС; 

– 1 бр. окончателен доклад относно извършен Тематичен одит на системите по 

ОПИК, извършван от ИА ОСЕС;  

– 1 бр. предварителен доклад относно извършен Одит на системите за 

управление и контрол, извършен от ЕК;  

– 1 бр. предварителен доклад относно извършен Втори системен одит за 

увереност относно ефективното функциониране на информационните системи, 

използвани за управление, наблюдение и счетоводство на оперативните програми на 

програмен период 2014-2020;  

– 1 бр. окончателен доклад относно извършен Втори системен одит за увереност 

относно ефективното функциониране на информационните системи, използвани за 

управление, наблюдение и счетоводство на оперативните програми на програмен 

период 2014-2020; 

– 1 бр. проект на одитен доклад за резултатите от извършен одит „Ефективност 

на управлението и контрола по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020”, извършван от Сметна палата на Република 

България; 

– 1 бр. окончателен одитен доклад за резултатите от извършен одит 

„Ефективност на управлението и контрола по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020”, извършван от Сметна палата на Република 

България; 

– 1 бр. предварителен доклад от извършен Четвърти одит на системите по 

ОПИК, извършван от ИА ОСЕС; 

– 1 бр. окончателен доклад от извършен Четвърти одит на системите по ОПИК, 

извършван от ИА ОСЕС; 

– 17 бр. предварителни доклади от извършен Одит на операциите по ОПИК за 

сертифицираните в периода 1.07.2017 г. до 31.12.2017 г., извършван от ИА ОСЕС; 

– 17 бр. окончателни доклади от извършен Одит на операциите по ОПИК за 

сертифицираните в периода 1.07.2017 г. до 31.12.2017 г., извършван от ИА ОСЕС; 

– 13 бр. предварителни одитни доклади за резултатите от извършен одит на 

операциите по ОПИК за сертифицираните в периода 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. 

разходи; 

– 13 бр. окончателни одитни доклади за резултатите от извършен одит на 

операциите по ОПИК за сертифицираните в периода 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. 

разходи;   

– 1 бр. проект на одитен доклад № 0300202017 за извършен одит Мониторинг и 

оценка на ОПИК, ОП Инициатива за малки и средни предприятия за периода 01.01.2014 

до 30.06.2018 г., извършен от Сметна палата; 
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– 1 бр. предварителни констатации от одит, извършен от страна на Европейска 

сметна палата във връзка с мерките за борба с измамите при разходването на средства 

по политиката за сближаване на ЕС; 

– 4 бр. доклади от Сертифициращия орган от извършени проверки на място по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. 

 Регистрирани сигнали за нередности - 170 бр.  

 Регистрирани нередности - 71 бр.  

 Възражения/жалби - 63 бр., както следва:  

– по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и 

производствени иновации” – 39 бр.; 

– по процедура ВG16RFОР002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни 

инициативи за ефективно използване на ресурсите” – 14 бр. 

– по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от 

стартиращи предприятия” - 1 бр.; 

– по процедура BG16RFOP002-2.012 МИГ - Троян, Априлци, Угърчин 

„Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, 

Априлци, Угърчин” – 6 бр.; 

– по процедура BG16RFOP002-2.013 МИГ - Община Марица М08 „Подобряване 

на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ” – 1 бр.; 

–  по процедура BG16RFOP002-2.018 МИГ – Ардино-Джебел „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел” – 1 бр.; 

– по процедура BG16RFOP002-2.019 МИГ – Исперих „МИГ Исперих ОПИК1 

Капацитет за растеж в МСП” – 1 бр. 

 

*По Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономиката” 2007 – 2013 са: 

 Регистрирани сигнали за нередности - 7 бр.  

 Регистрирани нередности - 2 бр.  

 В рамките на отчетния период са извършвани проверки на постъпили искания за 

изменения на договорите след приключването им. Проведени са 104 проверки на място 

с цел проследяване на устойчивостта на проектите. Изготвени са справки за 

изпълнението на проектите във връзка с мониторингови посещения на представители 

на ЕК, доклади към Сертифициращия орган, запитвания от народни представители и др.  

 През 2018 г. по отношение на изпълнението на финансовите инструменти, в 

рамките на ОПИК беше извършена проверка на Годишния доклад за напредъка по 

ОПИК за 2017 г., подаден от „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ 

ЕАД (ФМФИБ). На база подадената от ФМФИБ информация беше изготвен Годишен 

доклад на УО за изпълнението на ОПИК в частта, касаеща финансовите инструменти, 

заедно със специален доклад (по образец) за финансови инструменти. През м. май 2018 

г. УО извърши планирана проверка на място при ФМФИБ, резултатите от която са 

документално отразени във формуляр за посещение на място. 

 

По приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспобност” 2014-2020 се изпълняват следните проекти: 

 BG16RFOP002-5.001-0001-C01 „Финансиране на основни и допълнителни 

възнаграждения на служителите на УО и всички други съпътстващи ги разходи съгласно 

националното законодателство и съществуващите добри практики”. Договорените  

средства  по проекта са в размер на 20 696 446,21 лв. Бенефициент е Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИ.  

 BG16RFOP002-5.002-0001-C01„Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение 

на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и 

контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство и съществуващите добри 

практики” по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност” 2014-2020“. Договорените  средства  по проекта са в размер 

на 13 028 100,00 лв. Бенефициент е Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност” в МИ. 

 BG16RFOP002-5.003-0001-C01 „Предоставяне на адекватна и навременна 

информация на обществото относно възможностите за финансиране на ОПИК, 

критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение”. Договорените  
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средства  по проекта са в размер на 6 373 936,00 лв. Бенефициент е Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИ. 

 BG16RFOP002-5.004-0001-C01 „Укрепване капацитета на кандидатите и 

бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на програмата и по-доброто 

използване на финансовите ѝ ресурси”. Договорените  средства  по проекта са в размер 

на 900 000,00 лв. Бенефициент е Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност” в МИ.  

 Общата  координация, управление и контрол на изпълнението и отчитане чрез 

модула на бенефициента в ИСУН 2020 на четирите  бюджетни линии  по приоритетна ос 

5 „Техническа помощ” в ГД ЕФК като конкретен бенефициент се осъществява от отдел 

„Координация, публичност и техническа помощ” /КПТП/ в ГДЕФК чрез четири 

определени със Заповед на министъра на икономиката екипа.   

 Бюджетна линия BG16RFOP002-5.002 „Подкрепа за ефективно и ефикасно 

изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, 

оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и 

съществуващите добри практики” по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.: 

 Към 29.05.2018г. Бюджетна линия BG16RFOP002-5.002 се счита за успешно 

изпълнена и приключена в ИСУН 2020.  

– Изготвен и въведен на 28.02.2018 в ИСУН 2020 от ръководителя и финансиста 

на б.л. 5.002 „Ефективно управление на ОПИК” на финален отчет за цялостното 

изпълнение на б.л., вкл. постигнати резултати, отчетени индикатори и изпълнение на 

хоризонталните политики; Систематизирани, окомплектовани, сканирани, описани и 

въведени в ИСУН2020 отчетни документи по извършените разходи и дейности, 

представени за  всеки конкретен договор и фактура и групирани по 14 бр. бюджетни 

пера;  

– Извършена координация, контрол на изпълнението и отчитане на 38 бр. 

договори с външен изпълнител по бюджетна линия 5.002 „Ефективно управление на 

ОПИК” от ръководителя и екипа в отдел КПТП; Систематизирани, проверени, 

сканирани, окомплектовани по отчети и плащания на необходимите документи, 

доказващи изпълнението по 38 бр. договори и въведени в модула за електронно 

управление и отчитане в ИСУН 2020. Изискани от архива на МИ, систематизирани, 

проверени, сканирани и въведени в ИСУН 2020 на 13 бр. досиета на проведени от МИ 

обществени поръчки, разходи по които се отчитат по ос 5 ТП по б.л. 5.002; 

– Извършено цялостно управление от ръководителя и членовете на екипа през 

модула за отчитане на бенефициента в ИСУН 2020 на бюджетната линия, координация 

и отчитане на изпълнението на 38 бр. договори с избраните след проведени 15 бр. 

процедури за възлагане на обществени поръчки изпълнители /вкл. и такива със 

стойност под праговете на ЗОП, неизискващи прилагането на процедури/; 

систематизиране, окомплектоване, проверка, сканиране и въвеждане в ИСУН на 

отчетните документи за извършените дейности и разходи по бюджетната линия; 

въведени в ИСУН 2020 избраните изпълнители и сключени договори; систематизирани, 

сканирани и въведени в ИСУН 2020 в модул „Процедури за избор на изпълнител и 

сключени договори” пълните досиета с документации по 15 бр. проведени процедури за 

възлагане на обществени поръчки по б.л. BG16RFOP002-5.002 и 13 бр. процедури на 

Министерство на икономиката, разходи по сключените договори от които се отчитат по 

бюджетна линия BG16RFOP002-5.002;  

– Изготвени и утвърдени нови заповеди и профили за достъп до ИСУН 2020 във 

връзка с промяна на Ръководителя на УО, представляващ конкретния бенефициент по 

приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПИК. 

– Изготвяне, проверка и съгласуване от страна на ръководителя и членове на 

екипа на документация по изпълнение на договори/дейности в рамките на Бюджетна 

линия BG16RFOP002-5.002: инструкции за отчитане в УО на дейности/разходи по 

бюджетни пера; заповеди за комисии по контрол на договорите и участие в комисиите; 

становища, писма, искания за плащане по договори, служебни бележки до дирекция 

ФУС за плащане по представени фактури, служебна документация за дейности/разходи, 

обучения, командировки и др. за осигуряване на дейността на ГДЕФК като Управляващ 

орган и др.; организиране и провеждане на работни срещи на екипа за изпълнение на 

бюджетната линия;   
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–   Верифицирани на 01.06.2018г. от УО искане за плащане и финален отчет от 

27.02.2018 г. и успешно приключена бюджетна линия BG16RFOP002-5.002 за периода 

2015-2017 г.                                                                          

 BG16RFOP002-5.003-0001-C01 „Предоставяне на адекватна и навременна 

информация на обществото относно възможностите за финансиране на ОПИК, 

критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение”. Изготвено от 

екипа и въведено в модул „Отчетни документи” Искане за окончателно плащане и 

финален отчет. Същите са одобрени на 26.03.2018 г. 

 BG16RFOP002-5.004-0001-C01 „Укрепване капацитета на кандидатите и 

бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на програмата и по-доброто 

използване на финансовите ѝ ресурси”. Изготвено от екипа и въведено в модул 

„Отчетни документи” Искане за окончателно плащане, ведно с  технически и финансов 

отчет” и сканирани отчетни документи към тях по Бюджетната линия. Отчетът е 

верифициран от Управляващия орган и е извършено финално плащане в размер на 15 

122.39 лв. 

 BG16RFOP002-5.001: „Финансиране на основни и допълнителни 

възнаграждения на служителите от УО (вкл. осигурителни и здравни вноски) и всички 

съпътстващи ги разходи съгласно националното законодателство и съществуващите 

добри практики”. Изготвени от екипа и въведени в модул „Отчетни документи” 3 бр. 

искания за плащане, ведно с финансов отчет и сканирани отчетни документи към тях 

по Бюджетната линия. Отчетите са верифицирани от Управляващия орган в качеството 

му на звено, предоставящо БФП в отчетния период. 

 

Нови бюджетни линии за периода 2018-2020 г. по Процедура чрез директно 

предоставяне на БФП въз основа на финансов план за бюджетни линии 

BG16RFOP002-5.005 „Осигуряване на техническа помощ за успешното 

изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020”: 

 Одобрени с Решение №РД-16-1568/01.12.2017 г. 3 бр. нови бюджетни линии 

за периода 01.01.2018-31.12.2020 г. по ПО 5 „Техническа помощ” на ОПИК. Изготвени 

от ръководителите и юриста на бюджетните линии на Заявления за достъп до ИСУН 

2020 по новите бюджетни линии на ръководителя на бенефициента и на упълномощени 

от него лица и изискваните декларации.      

 Издадени на 20.12.2017 г. от РУО Заповеди за предоставяне на БФП по 3 бр. 

нови  бюджетни линии по ПО 5 „Техническа помощ” за периода 2018-2020 г. 

 

 1. Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0001 „Подкрепа за ефективно и 

ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, 

наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото 

законодателство и съществуващите добри практики”: 

– Изготвено от екипа и въведено в модул „Отчетни документи” в ИСУН2020 

искане за плащане №1 (авансово плащане) по БЛ BG16RFOP002-5.005-0001. На 

09.01.2018 г. е извършено плащане в размер на 2 040 000.00 лв. 

– Изготвени и въведени в ИСУН 2020 от ръководителя и финансиста на б.л. на 3 

бр. междинни отчети за изпълнение на новата б.л. 5.005-0001 „Ефективно управление 

на ОПИК” 2018-2020. Извършена координация, контрол на изпълнението и отчитане на 

14 бр. договори с външен изпълнител по бюджетна линия 5.005-0001 „Ефективно 

управление на ОПИК” от ръководителя и екипа в отдел КПТП; Систематизирани, 

проверени, сканирани, окомплектовани по отчети и плащания на необходимите 

документи, доказващи изпълнението по тези договори и въведени в модула за 

електронно управление и отчитане в ИСУН 2020. Изискани, систематизирани, 

проверени, сканирани и въведени в модул „Процедури за избор на изпълнител и 

сключени договори” в ИСУН2020 от юриста и ръководителя на екипа изпълнители, 

сключени договори и 8 бр. досиета с документации от проведени от МИ обществени 

поръчки, разходи по които се отчитат по б.л. BG16RFOP002-5.005-0001 „Ефективно 

управление на ОПИК”. Изготвени и въведени в ИСУН2020 становища, възражения  и 

допълнителни документи по искания на УО към 3 бр. междинни отчети. 

– Верифицирани от УО първи и втори междинни отчети по бюджетна линия 

BG16RFOP002-5.005-0001, третият междинен отчет е в процес на проверка от УО. 
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 2. Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0002 „Предоставяне на адекватна и 

навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране по 

ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение”: 

– Изготвено от екипа и въведено в модул „Отчетни документи” искане за 

плащане №1 (авансово плащане) по БЛ BG16RFOP002-5.005-0002. На 09.01.2018 г. е 

извършено плащане в размер на 355 375.40 лв.  

– Чрез модул „Кореспонденция” на 04.04.2018 е подадено Искане и  обосновка 

за изменение на финансовия план на Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0002 

„Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно 

възможностите за финансиране по ОПИК, критериите, правилата и процедурите за 

участие и нейното изпълнение”. Измененият финансов план е одобрен със Заповед № 

РД 16-513 от 19.04.2018 г.    

 3. Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0003 „Финансиране на основни и 

допълнителни възнаграждения на служителите от УО (вкл. осигурителни и здравни 

вноски) и всички съпътстващи ги разходи съгласно националното законодателство и 

съществуващите добри практики”: 

– Изготвено от екипа и въведено в модул „Отчетни документи” в ИСУН 2020 

искане за плащане №1 (авансово плащане). На 09.01.2018 г. е извършено плащане в 

размер на 4 800 000.00 лв.  

– Изготвени от екипа и въведени в модул „Отчетни документи” 6 бр. искания за 

плащане, ведно с финансов отчет и сканирани отчетни документи към тях по 

Бюджетната линия. Отчетите са верифицирани от Управляващия орган. 

1.7. Финансово управление и плащания по договорите за безвъзмездна помощ.  

През отчетния период са извършени плащания на стойност 357 378 960.13 лв., 

като  79 667 665.55 лв. са по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации”,  

70 647 751.92 лв. по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на 

МСП”, 195 909 196.42 лв. по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност” и 

11 154 346.24 лв. по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. 

1.8. Изготвя и координира годишни и окончателни доклади за изпълнението на 

оперативната програма и ги представя пред Европейската комисия. 

Изготвени са Годишни доклади за напредъка по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност” и ОП „Инициатива за МСП”. Годишните доклади са одобрени от 

Комитета за наблюдение на заседанието му на 17.05.2018 г. и изпратени на ЕК на 

29.05.2018 г. 

Годишните доклади за изпълнението за 2017 г., съответно на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност” и на ОП „Инициатива за МСП” са одобрени от Европейската 

комисия: за доклада за ОПИК – на 22.10.2018 г., и за доклада за ОПИМСП – на 

18.07.2018 г. 

1.9. Организиране на публични и информационни събития – информационни 

кампании, семинари, кръгли маси, конференции, изложби, изложения, семинари за 

стимулиране на публичната подкрепа и отговорност за предлаганите инвестиции.  

 В рамките на отчетния период са организирани и проведени следните 

мероприятия:  

 организирани и проведени 3 бр. официални връчвания на договори;  

 организирани и проведени 2 бр. информационни кампании за представяне на 

процедури в градовете Ямбол, Стара Загора, Кърджали, Пловдив, Благоевград, София, 

Варна, Търговище и Плевен; 

 организирани и проведени 6 бр. регионални срещи за обсъждане на 

възможностите за създаване на Регионални иновационни центрове в градовете Стара 

Загора, Пловдив, Благоевград, Плевен, Русе и Варна; 

 организирани и проведени 3 бр. информационни срещи за представяне на 

възможностите за финансиране по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г в градовете Свищов, Търговище и Габрово; 

 1 бр. организирано и проведено Голямо годишно информационно събитие на 

ОПИК; 

 2 бр. церемонии за официално подписване на договори. 

 1.10. Разпространение на документация, информация и материали, свързани с 

изпълнението на ОПИК.  

 Разпространени прессъобщения, медийни отразявания, интервюта; 
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 Сключен 1 бр. договор с „Про Нюз България” АД за изготвяне, публикуване на 

материали, интервюта, обявления и дописки и съобщения на страниците на вестник "24 

часа”. Одобрени отчети и приключили дейности по същия договор; 

 Изготвени 8 бр. договора, от които сключени 4 бр. договора за предоставяне 

на програмно време в ефира на национални и регионални радиа за популяризиране на 

ОПИК.  

1.11. Актуализиране и поддръжка на интернет страница като ключов 

комуникационен канал. 

 Страницата на УО на ОПИК, www.opic.bg, се актуализира ежедневно. 

 За периода от 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. на интернет страницата на УО на 

ОПИК/ ОПИМСП са осъществени следните публикации/ актуализации:  

 53 новини, свързани с изпълнението на ОПИК 2014-2020 и ОП ИМСП; 

 115 бр. публикации по процедури; 

 10 бр. публикация свързана с Комитет по наблюдение; 

 31 бр. публикации свързани с ВОМР; 

 3 други публикации. 

 1.12. Участия в предавания, разработване и разпространение на информационни 

филми и клипове, реклами и други медийни събития. 

 Разпространени прессъобщения, медийни отразявания, интервюта; 

 Сключен 1 бр. договор с „Про Нюз България” АД за изготвяне, публикуване на 

материали, интервюта, обявления и дописки и съобщения на страниците на вестник „24 

часа". Одобрени отчети и приключили дейности по същия договор; 

 Изготвени 8 бр. договора, от които сключени 4 бр. договора за предоставяне 

на програмно време в ефира на национални и регионални радиа за популяризиране на 

ОПИК; 

 Стартирана процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изработка на 

рекламни аудио и аудио-визуални клипове”; 

 Участие в радио предавания и дадени интервюта в печатни медии от 

ръководството на ГД ЕФК. 

1.13. Публикации, бюлетини, брошури, постери, наръчници и др. 

 През отчетния период все още не е сключен договор с изпълнител. Стартирана 

процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за Доставка на 

рекламни материали и дизайн на информационни материали. 

1.14. Анализи и допитвания до общественото мнение - фокус групи, анкети, 

социологически проучвания и др. 

 За подпомагане дейността на Управляващия орган на ОПИК в процеса на 

изпълнение, мониторинг и оценка на предприетите мерки за информация, комуникация 

и видимост по ОПИК, УО е планирал провеждането на социологически проучвания, 

които да осигурят професионално набрана, обработена и анализирана информация 

относно ефективността и ефикасността на изпълнението на Годишните планове за 

действие, включително препоръки за оптимизиране на прилаганите мерки, средства и 

инструменти за информиране и публичност, в случай на необходимост. В изпълнение на 

дейността е сключен договор № 91 от 30.11.2018 г. с предмет: „Провеждане на 

проучване за установяване на обществената осведоменост за Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) като цяло и за отделните 

процедури”. Договорът е със срок на изпълнение 3 (три) месеца от датата на 

сключването му и към края на отчетния период все още не изпълнен; 

 Изготвени и изпратени 12 справки във връзка с изпълнението на дейностите 

по информация и публичност;  

 Представени са отговори на 8 запитвания по отношение на въпроси, свързани 

с дейността на ОПИК, постъпили в Дирекция ЦКЗ, АМС;  

 3 участия на експерти от КПТП в мероприятия, свързани с дейността на 

Националната мрежа на служителите, отговарящи за изпълнение на мерките по 

публичност и информация. 

 1.15. Организиране и провеждане на обучения, в подкрепа на капацитета на 

кандидати и бенефициенти с цел улесняване изпълнението на ОПИК в т.ч. 

идентифициране, адаптиране и прилагане на добри практики от други държави-членки 

на ЕС, съвместни инициативи и модели. 

Организирани и проведени 5 бр. обучения на бенефициенти и проведена 
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двудневна работна среща по въпросите свързани с ВОМР. 

 1.16. Изготвяне и изпълнение на оценки, анализи и планове за действие за 

укрепване на административния капацитет на кандидатите/бенефициентите на ОПИК. 

През отчетния период не са изготвяни нови анализи. 

 1.17. Анализ на нуждите и очакванията на отделните групи кандидати/ 

бенефициенти по ОПИК с оглед по-добро фокусиране на Програмата по отношение на 

трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени. 

През отчетния период не е извършван анализ на нуждите и очакванията на 

отделните групи кандидати/бенефициенти по ОПИК. 

 

2. Управление, мониторинг и контрол на проекти, съфинансирани със средствата по 

програма ФАР. 

  Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

     2.1. Финансово управление и отчитане на възстановени суми по нередности. 

  През отчетния период са възстановени суми по нередности по програма ФАР в 

размер на 18 283.00 лв. - главници и 3 369.50 лв. - лихви. 

  

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

проектите по програмата 

 

Мерки, финансирани по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020: 

1. Подкрепа за иновации в предприятията за разработване и внедряване на 

нови продукти, процеси и бизнес модели в съответствие с Иновационната 

стратегия за интелигентна специализация 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП и 

големи предприятия за инвестиционна подкрепа, консултантски и помощни услуги за 
разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели 

Процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията”. Процедурата е обявена на 23.12.2015 г. с общ бюджет 50 млн. евро 

(97 791 500 лв.).  

 сключени общо 155 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова 117 306 061.10 лв.; 

 прекратени 5 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 3 934 786.01 лв.; 

 32 договора в изпълнение; 

 приключили са общо 118 договора за безвъзмездна финансова помощ (с 

извършени окончателни плащания); 

 изплатени по процедурата общо 89 999 286.92 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от тях 63 337 567.48 лв. през отчетния период; 

 през отчетния период са постъпили 187 междинни и финални отчети за 

плащане; 

 по процедурата са извършени 155 посещения на място за отчетния период. 

 

Процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа  за разработване на иновации 

от стартиращи предприятия”. Процедурата е обявена на 04.02.2016 г., с общ бюджет 

от 10 млн. евро (19 558 300 лв.)  

 сключени общо 83 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова 30 860 178.29 лв.; 

 прекратен е един договор за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 357 867,00 лв.; 

 70 договора в изпълнение, от които 5 договора са представили финален 

отчет; 

 приключили са 12 договора за безвъзмездна финансова помощ (с извършени 

окончателни плащания); 

 изплатени по процедурата общо 15 875 796.44 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от тях 13 829 374.04 лв. през отчетния период; 
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 през отчетния период са постъпили 135 междинни и финални отчети за 

плащане; 

 по процедурата са извършени 93 посещения на място за отчетния период. 

 

BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени 

иновации”. Процедурата е обявена на 28.06.2017 г. с краен срок за кандидатстване 

27.09.2017 г. и с общ размер на безвъзмездната финансова помощ на стойност 68 

454 050,00 лева. Процедурата е насочена към разработване на продукти (стоки или 

услуги) или процеси, попадащи в обхвата на тематичните области на ИСИС от 

съществуващи предприятия.  

 сключени общо 143 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова 64 085 870,30 лв.; 

 прекратени 3 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 1 576 367,45 лв.; 

 140 договора в изпълнение; 

 Няма приключили договори за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 2 011 043.17 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, всички през отчетния период; 

 през отчетния период са постъпили 25 междинни и финални отчети за 

плащане; 

 по процедурата са извършени 8 посещения на място за отчетния период. 

  

Водено от общностите местно развитие в рамките на т. 1 

 Обявени са 4 процедури за подбор на проекти с обща стойност на БФП 1 946 996 

лв. Към края на отчетния период две от обявените процедури са отворени за 

кандидатстване, като по останалите две подаването на проектни предложения е 

приключило. 

1.2. Развитие на дългов инструмент за иновации в предприятията и дялови и 

квазидялови инвестиции в технологичен трансфер, комерсиализация на научни 

резултати и др. 

Дялов инструмент „Фонд за технологичен трансфер”, включен в 

Инвестиционната стратегия по ОПИК на ФМФИБ. През 2017 г. между ФМФИБ и ЕИФ бяха 

проведени задълбочени преговори за съвместно управление на инструмента, но с писмо 

от м. май 2018 г. предложеният модел не беше одобрен от ЕК. В тази връзка, ФМФИБ 

взе решение да управлява изпълнението на инструмента самостоятелно, като планира в 

началото на 2019 г. да бъдат проведени пазарни консултации с потенциални финансови 

посредници и ключови участници в инвестиционната среда от страната и чужбина.  

2. Подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за изследвания и 

иновации за нуждите на бизнеса 

  Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

2.1. Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

създаване, развитие и акредитация на тематично фокусирани лаборатории и друга 

инфраструктура в подкрепа на иновационната дейност на предприятията, като офиси 

за технологичен трансфер, технологични центрове и др. 

Подкрепата за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории е 

предвидено да бъде част от процедура „Развитие на регионални иновационни 

центрове”, планирана да се обяви през 2019 г. съгласно Индикативната годишна 

работна програма за 2019 г. Промяната в концепцията е в резултат от извършеното 

изменение на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, което е одобрено от 

ЕК с Решение № C(2018)8712/11.12.2018 г. С изменението става възможно в рамките 

на програмата да се предоставя подкрепа за стимулиране развитието на специфични 

научноизследователски инфраструктури и експертиза в услуга на местните 

предприятия, като за целта от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-

2020 е прехвърлен ресурс от ЕФРР в размер на 43 459 809 евро. 

2.2. Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

изпълнение на фаза 2 и надграждане на проект за създаване на София Тех Парк  

Процедура BG16RFOP002-1.003 - Фаза 2 на проект „Създаване на научно-

технологичен парк”. Процедурата е обявена на 01.08.2016 г., с общ бюджет от 6.39 

млн. евро (12 500 000 лв.) На 11.04.2017 г. е сключен договор на стойност 12 273 
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362.81 лв. 

В рамките на отчетния период е приключен процеса по верификация на два 

представени от бенефициента междинни отчети, по който са изплатени средства в 

размер на общо 209 745,83 лв. Извършени са и плащания на стойност 279 935,03 лв. 

към бенефициента във връзка с окончателни решения на ВАС за намаляване на 

размера на предходно определени финансови корекции. В края на месец ноември 2018 

г. е предоставен и още един междинен отчет (шести по ред по проекта като цяло), 

който в края на отчетния период е все още в процес на проверка от страна на 

Управляващия орган, като сумата на конкретното искане за плащане е в размер на 

593 813,73 лв. 

В резултат на отправено искане от страна на бенефициента е взето решение на 

заседание на Комитета на наблюдение и решение на УО за удължаване на максимално 

допустимия срок за изпълнение на проекта по процедурата. Така крайният срок за 

изпълнение на проектните дейности е променен от 11.04.2019 г. на 31.12.2019 г. с 

подписано допълнително споразумение от 17.12.2018 г. 

По този начин общата сума на изплатените до момента средства по конкретния 

проект достигат 5 400 314.65 лв.  

През отчетния период са извършени 2 (две) проверки на място във връзка с 

верификацията на гореспоменатите междинни отчети.   

2.3. Процедура за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ в 

подкрепа на агенции, свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД и 

иновации в бизнеса 

Процедура BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за 

индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство 

на Република България”. Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ на Патентно ведомство на Р.България в качеството му на конкретен 

бенефициент е обявена на 24.04.2017 г. с краен срок за кандидатстване 31.08.2017 г. и 

с общ бюджет на безвъзмездната финансова помощ в размер на 8 801 235 лева. На 

26.10.2017 г. е сключен административен договор с кандидата с общ размер на 

предоставената безвъзмездната финансова помощ на стойност 8 797 339,19 лева. и към 

момента е извършено авансово плащане на стойност 1 759 467.84 лв. 

През отчетния период, бенефициентът е представил на УО документацията от пет 

проведени процедури за определяне на изпълнител по реда на ЗОП и сключени 

договори с избраните изпълнители за последваща проверка. Не са представени искания 

за плащане и не са извършени такива, както и не са извършени посещения на място. 

3. Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

3.1. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални 

предизвикателства 

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството”. Процедурата е 

обявена за кандидатстване на 20.06.2018 г. с два крайни срока - 05.09.2018 г. и 

07.11.2018 г. Предвид проблемите с Търговския регистър през м. август 2018 г. 

сроковете са удължени съответно до 08.10.2018 г. и 10.12.2018 г. Индикативният 

бюджет на процедурата е 34.37 млн. евро. Целта на процедурата е създаване и 

развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за 

насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, 

свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Допустими 

кандидати са стартиращи МСП. Към края на отчетния период е стартирала с оценката 

на 1 232 проектни предложения, с общ размер на заявената безвъзмездна финансова 

помощ по тях в размер на 216 574 950.87 лева. 

3.2. Дялови и квазидялови инвестиции, осигуряващи начален капитал, капитал 

за стартиращи предприятия и предприятия в ранна фаза на развитие 

Инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране”  

След провеждане на пазарни проучвания, на 18.09.2017 г. ФМФИБ стартира 

състезателна процедура с договаряне по реда на ЗОП с три обособени позиции за избор 

на фонд мениджъри, които да управляват публични средства в размер на 100 милиона 

лева. В определения краен срок за подаване на документи бяха получени заявления за 

участие от 10 кандидати. С Решение на изпълнителния директор от 13.08.2018 г. е 
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обявено класирането на участниците. Определени са изпълнителите по Обособена 

позиция 1 и 3, като по Обособена позиция 2 с размер на публичния финансов ресурс от 

18,1 млн. евро процедурата е прекратена. На 20.12.2018 г. по Обособена позиция 3 

беше подписано оперативно споразумение с финансовия посредник „Невек 

Мениджмънт”, който ще управлява фонд от 53.4 млн. лева за инвестиции в стартиращи 

фирми, от които 37.4 млн. лева са публични средства, а останалите ще бъдат 

привлечени от частни инвеститори. По Обособена позиция 1 предстои сключване на 

споразумение с участника, класиран на второ място, поради отказ на класиралия се 

първи кандидат.   

 

Инструмент „Фонд за рисков капитал” 

След проведен пазарен тест и одобрена от УО техническа спецификация, на 

15.05.2018 г. е обявена състезателна процедура с договаряне за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент Фонд за рисков 

капитал, финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020“. Съгласно информация от ФМФИБ, в определения 

краен срок за подаване на документи -  25.06.2018 г., са получени 4 заявления за 

участие. В резултат на оценката и проведените след това преговори между ФМФИБ и 

участниците, в средата на м. декември 2018 г. са изпратени покани за подаване на 

окончателни оферти до двамата кандидати. 

4. Инвестиции за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на 

факторите на производството 

          Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

4.1. Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

технологично обновление на МСП и развитие на клъстерите 

Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“. Процедурата е обявена на 07.05.2015 г. Общият  бюджет на 

процедурата е 150 млн. евро  (293 374 500 лв.), който впоследствие е увеличен с 72.3 

млн евро. Бенефициенти са МСП, осъществяващи дейност в определените в 

Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2002 

сектори съгласно технологичната им интензивност (високотехнологични и средно 

високотехнологични промишлени производства; интензивни на знание услуги, и 

нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства).  

 сключени общо 741 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова 398 862 035,23 лв.; 

 прекратени 27 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 13 607 514.59 лв.; 

 1 договор в изпълнение; 

 приключили 713 договора за безвъзмездна финансова помощ (с извършени 

окончателни плащания); 

 изплатени по процедурата общо 376 267 808.01 лв. безвъзмездна финансова 

помощ. През отчетния период са извършени плащания на стойност 25 705 440.08 лв.; 

 през отчетния период са постъпили 44 междинни и финални отчети за 

плащане; 

 извършените посещения на място за отчетния период са общо 180, от които 

117 за проследяване на устойчивостта на финансираните дейности (ex-post). 

Процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”.  

Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 12.12.2016 г. с краен 

срок за кандидатстване 28.04.2017 г. Общият бюджет на процедурата възлиза на 20 

000 000,00 евро (39 116 600,00 лв.). В рамките на крайния срок са подадени общо 59 

проекта с обща стойност на заявената БФП е в размер на 35 688 955,94 лева. Оценени 

са 59 проектни предложения. Общата стойност на заявената БФП е в размер на 35 688 

955,94 лева.  

 сключени общо 28 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова 17 306 090.82 лв.; 

 прекратен 1 договор за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 1 220 856,98 лв.; 

 27 договора са в изпълнение; 

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&id=127
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&id=127
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 изплатени по процедурата общо 4 421 027.61 лв. безвъзмездна финансова 

помощ. През отчетния период са извършени плащания на стойност 4 296 609.05 лв.; 

 през отчетния период са постъпили 43 междинни и финални отчети за 

плащане; 

 извършени са 17 посещения на място за отчетния период. 

4.2. Дялови и квазидялови инвестиции за подпомагане на предприятия с висок 

потенциал за растеж 

Инструмент „фонд Мецанин/Растеж” 

След проведени пазарни тестове, на 17.08.2018 г. беше обявена процедура за 

избор на фонд мениджър, който да управлява публични средства от 38.5 млн. евро. В 

определения краен срок за подаване на оферти - 22.10.2018 г., са получени 4 

заявления за участие. От 25.10.2018 г. до 26.11.2018 г. Комисия за защита на 

конкуренцията спря процедурата за възлагане във връзка с образувано производство 

по подадена жалба срещу разяснение на ФМФИБ, което в последствие беше 

прекратено. Предстои разглеждане на заявленията за участие, след което ще бъдат 

изпратени покани за подаване на първоначални оферти на отговарящите на условията 

кандидати. 

4.3. Подкрепа с дългови инструменти за микрофинансиране 

Съгласно бизнес плана на ФМФИБ, този инструмент е планиран за бъдещ период 

от  изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК. 

5. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на 

управленския капацитет 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

5.1. Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и 

международни знания и добри практики; подобряване на качеството на съществуващи 

процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ 

системи и приложения 

Процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и 

растеж на МСП”. Процедурата е обявена на 15.06.2015 г., с общ бюджет 30 млн. евро 

(58 674 900 лв.) 

 сключени общо 241 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова 58 405 677.17 лв.; 

 прекратени 11 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 1 758 575,88 лв.; 

 55 договора в изпълнение; 

 приключили са 175 договора за безвъзмездна финансова помощ (с извършени 

окончателни плащания); 

 изплатени по процедурата общо 45 162 306.15 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от тях 35 910 656.19 лв. през отчетния период; 

 през отчетния период са постъпили 318 междинни и финални отчети за 

плащане; 

 извършени са 302 посещения на място по процедурата за отчетния период. 

 

Водено от общностите местно развитие в рамките на т. 4 и т. 5  

 Обявени 19 процедури за подбор на проекти с обща стойност на БФП 25 819 055  

лв. 

6. Подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка 

полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на 

МСП 

  Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

6.1. Подкрепа за създаване на условия за устойчиво развитие и успешно 

интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари 

чрез подкрепа дейността на ИАНМСП. 

Процедура BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво 

развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските 

и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП”.  

Процедурата е обявена на 06.07.2015 г., с общ бюджет 5 млн. евро (9 779 150 

лв.). Сключени са 3 договора на обща стойност 9 779 000.00 лв. 



 171 

През отчетния период има постъпили 5 междинни отчети, като четири от тях са 

верифицирани, а в края на периода последно постъпилият през декември 2018 г. е все 

още в процес на проверка. По договорите за директно предоставяне на безвъзмездна 

помощ са постъпили 13 броя искания за изменения. На последващ контрол са одобрени 

6 броя проведени обществени поръчки. 

Считано от 17.09.2018 г. единият от трите сключени договора, а именно 

BG16RFOP002-2.003-0003-C02„Нови технологии в подкрепа на интернационализацията” 

на обща стойност 2 381 000,00, е прекратен по искане на бенефициента. 

През отчетния период са извършени 4 междинни плащания на обща стойност 

1 799 798.81 лв. и е възстановена сумата на авансово плащане по договор 

BG16RFOP002-2.003-0003 на стойност 476 200.00 лв. 

Процедура BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и 

средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

(ИАНМСП)” - 21.12.2017 г. По процедурата е предвидено предоставянето на ваучери 

на МСП от страна на ИАНМСП за услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите 

пазари и ваучери за предоставяне на ИКТ услуги. Общият бюджет е 13 690 810 лв., от 

които 9 779 150 лв. за ваучери за ИКТ и 3 911 660 лв. за емитиране на ценни книжа. 

процедурата е обявена на 21.12.2017 г. 

Подписани са 2 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

 договор BG16RFOP002-2.015-0001-C01-M001 „Ваучерна схема за предоставяне 

на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия”. Договорът е в 

процес на изпълнение, като е сключен на 27.06.2018 г. и е с общ бюджет в размер на 1 

661 051,00 лв. През отчетния период е извършено авансово плащане на стойност 332 

200.00 лв. и не са постъпвали други искания за средства от страна на конкретния 

бенефициент, като в тази връзка и предвид етапа на изпълнение на проекта не са 

осъществявани проверки на място от УО.   

 договор BG16RFOP002-2.015-0002-C01-M001 „Ваучерна схема за предоставяне 

на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, 

малки и средни предприятия (МСП)”. Договорът е в процес на изпълнение, като е 

сключен на 27.06.2018 г. и е с общ бюджет в размер на 9 775 672,98 лв. По проекта все 

още не са извършвани плащания, тъй като не са постъпвали искания за средства от 

страна на конкретния бенефициент, като в тази връзка и предвид етапа на изпълнение 

на проекта не са осъществявани проверки на място от УО. 

6.2. Подкрепа за позициониране на България като позната и предпочитана 

дестинация за инвестиции 

Процедура BG16RFOP002-2.006 - „Позициониране на България като 

позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на 

БАИ”.  

Сключени са 2 договора на обща стойност 9 779 150.00 лв. 

 Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP002-2.006-0001-C01 е изменян както следва: 

– на 18.05.17 г. е извършена промяна на екипа за изпълнение; 

– на 01.03.18 г. е извършена промяна в Приложение I „Формуляр за 

кандидатстване”; 

– на 28.11.17 г. е извършена промяна на Ръководителя на проекта; 

– на 17.08.18 г. извършена промяна в екипа на проекта. 

 Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP002-2.006-0002-C01 е изменян както следва: 

– на 17.05.17 г. е извършена промяна на екипа за изпълнение; 

– на 02.03.18 г. е извършена промяна в Приложение I „Формуляр за 

кандидатстване”. 

През отчетния период няма извършени плащания, не са постъпвали междинни 

отчети и на бенефициента не са извършвани проверки на място.   

6.3. Подкрепа за повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, 

предлагани от КЗП за българските предприятия  

Процедура BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и 

ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”. 

Процедурата е обявена на 02.08.2015 г., с общ бюджет 3 млн. евро (5 867 490  
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лв.). Директен бенефициент по процедурата е Комисията за защита на потребителите. 

Сключен е договор на стойност 5 866 563,00 лв.  

През отчетния период е постъпил 1 бр. междинен отчет (пакет отчетни документи 

с пореден № 3), като за същия период отчетът е верифициран. Във връзка с това са 

извършени и проверки на място на 8 от местата на изпълнение на проекта в цялата 

страна. 

Постъпило и е одобрено Искане за изменение на АДБФП, в резултат на което е 

подписано допълнително споразумение № 1 на 05.12.2018 г. 

Извършена е последваща проверка на 5 бр. обществени поръчки и на 

сключените в резултат на това договори за възлагане на поръчките. 

През отчетния период е извършено междинно плащане на стойност 812 777.83 

лв. 

6.4. Предоставяне на институционална подкрепа на МТ за дейности, свързани с 

повишава не капацитета на МСП в областта на туризма  

Процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална 

подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване 

капацитета на МСП в областта на туризма”  

На 09.11.2017 г. процедурата е обявена с директен бенефициент Министерство 

на туризма, с бюджет 9 779 150 лв. и два крайни срока - 09.03.2018 и 11.03.2019 г. По 

процедурата е предвидена подкрепа за създаването и функционирането на 

Организации за управление на туристическите райони, повишаване качеството на 

услугите на МСП в туризма чрез използване на информационни и комуникационни  

технологии (ИКТ) и уеб-базиран маркетинг и изграждане и внедряване на единна 

система за туристическа информация на национално ниво. 

На 23.05.2018 г. е сключен договор на стойност 5 052 041.08 лв. На 30.08.2018 

г. УО е уведомен за извършена промяна в наименованието на бюджетен ред. 

През отчетния период не са постъпвали междинни отчети и на бенефициента не 

са извършвани проверки на място. Извършено е авансово плащане на стойност 1 010 

408.22 лв. 

6.5. Подкрепа за съществуващи агенции, организации и ведомства за развитието 

на модерни и иновативни услуги, които да допринесат за повишаване на 

конкурентоспособността на предприятията в страната 

Процедура BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална 

подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, 

метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива”. 

Процедурата е обявена на 28.07.2015 г., с общ бюджет 1.02 млн. евро (2 000 000 

лв.). Директен бенефициент по процедурата е Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор. Сключен е договор на стойност 1 999 953,82 лв.  

До момента по договора има 6 промени, засягащи екипа на проекта, описанието 

на дейностите и техническата спецификация на предвидените за закупуване МПС. 

Извършено е авансово плащане в размер на 399 990,76 лв. През отчетния 

период не са постъпвали междинни отчети и на бенефициента не са извършвани 

проверки на място.  

Процедура BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне на институционална 

подкрепа на ИА „Българска служба за акредитация” за подобряване на 

инфраструктурата по качеството”. Сключен е договор на стойност 3 791 765,70 лв.  

През отчетния период е подаден първи междинен отчет по проекта, който е 

верифициран и платен от УО. Извършена е една проверка на място от експерти от УО 

във връзка с верификацията на отчета.  

На 21.11.2018 г. е извършена промяна в екипа за изпълнение на проекта. 

След извършен последващ контрол от страна на УО са одобрени 10 броя 

обществени поръчки, проведени от бенефициента във връзка с изпълнението на 

дейностите по проекта. 

През отчетния период е извършено междинно плащане на стойност 527 638.37 

лв. 

 Процедура BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за 

българските производители и създаване на условия за изпитване на 

съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по 

метрология”. Процедурата е обявена на 16.11.2017 г. с бюджет 4 млн. лв. и два 



 173 

крайни срока - 12.02.2018 и 12.02.2019 г. Проектът предвижда подкрепа за 

модернизиране и оборудване на лаборатории за изпитване. На 11.04.2018 г. е сключен 

административен договор с кандидата с общ размер на предоставената безвъзмездната 

финансова помощ на стойност 1 790 000,00 лева. 

 Извършена е промяна по отношение състава на екипа за управление и е одобрен 

актуализиран план за провеждане на процедури за избор на изпълнители. Към момента 

няма представени отчети и посещения на място. През отчетния период е извършено 

авансово плащане на стойност 358 000.00 лв. 

7. Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност на предприятията 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

7.1. Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП и 

големи предприятия за инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, 

системи за енергиен мениджмънт, повторно използване на остатъчната топлинна 

енергия, използване на енергия от ВИ за собствено потребление, СМР за подобряване 

на енергийните и топлинни характеристики на производствените сгради и др. дейности, 

които водят до повишаване на енергийната ефективност. 

Процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и 

средни предприятия”. Процедурата е обявена на 14.05.2016 г. с общ бюджет 90 млн. 

евро. Подадени са общо 941 проектни предложения, от които 1 е извън срок и 13 са 

оттеглени. Извършена е оценка на 927 проектни предложения с общ размер на 

заявената безвъзмездна финансова помощ 720 605 424, 19 лева. Одобрени и 

предложени са финансиране са 239 проектни предложения. През месец август и 

септември 2017 г. са сключени 231 административни договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна 

финансова помощ на стойност 168 359 275,60 лева. 

С решение на Комитета за наблюдение на ОПИК от 11.10.2017 г. за увеличение 

на бюджета по процедурата със средства в размер на 154 115 400,60 лева за 

включените в резервен списък проектни предложения, ведно с неусвоените средства от 

процеса на договаряне в размер на 7 665 424,40 лева, съгласно Заповед № РД-16-

1360/18.10.2017 г. на Ръководителя УО са сключени допълнително 200 договора с общ 

размер на БФП 150 872 755,75 лева.  

 сключени общо 448 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова 329 245 700.62 лв.; 

 прекратени 13 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 8 095 538,83 лв.; 

 265 договора са в изпълнение; 

 приключили са 170 договора за безвъзмездна финансова помощ (с извършени 

окончателни плащания); 

 изплатени по процедурата общо 188 783 804.63 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от тях 178 967 305.26 лв. през отчетния период; 

 през отчетния период са постъпили 553 междинни и финални отчети за 

плащане; 

 извършени са 338 проверки на място за отчетния период. 

Процедура BG16RFOP002-3.002 „Енергийна ефективност в големи 

предприятия”. Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 

18.01.2017 г. с краен срок за кандидатстване 19.05.2017 г. и общ размер на 

безвъзмездната финансова помощ 97 791 500,00 лв. (50 000 000,00 евро). 

В рамките на крайния срок са подадени общо 168 проекта, от които 1 е извън 

срок, а 6 проектни предложения са оттеглени. Оценени са 161 проектни предложения с 

обща стойност на заявената БФП в размер на 259 186 407,47 лева. Одобрени и 

предложени за финансиране са 52 проектни предложения с общ размер на БФП 96 478 

182,44 лева.  

 сключени общо 68 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова 122 571 361,56 лв.; 

 няма прекратени договори за безвъзмездна финансова помощ; 

 всички сключени договора са в процес изпълнение; 

 няма приключили договори за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата 16 120 328.16 лв. безвъзмездна финансова помощ, 

всички през отчетния период; 
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 през отчетния период са постъпили 23 междинни и финални отчети за 

плащане; 

 извършени са 21 проверки на място за отчетния период. 

 На свое заседание, проведено на 17.05.2018 г., Комитетът за наблюдение на 

ОПИК и ОПИМСП одобри предложението на УО за увеличаване бюджета на процедура 

BG16RFOP002-3.002 със средства в размер на 26 806 515.39 лв. с цел финансиране на 

проектни предложения, получили 82 т. и 83 т. 

7.2. Подкрепа за повишаване капацитета на АУЕР за подобряване на 

предоставяните услуги и предоставяне на нови  

 Процедура BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на 

българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР)”  

Процедурата е обявена на 20.11.2017 г. с директен бенефициент  Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие с бюджет 7 823 320 лв. и два крайни срока за 

кандидатстване – 21.03.2018 г. и 21.03.2019 г. Основната цел на процедурата е да се 

осигури интегриран подход за фокусирано и координирано прилагане на мерки за 

енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници във всички икономически 

сектори. 

Сключен е договор на стойност 4 107 815.34 лв.  

През отчетния период не са постъпвали междинни отчети и на бенефициента не 

са извършвани проверки на място. Извършено е авансово плащане на стойност 821 

563.00 лв. 

7.3. Развитие на дългов инструмент за енергийна ефективност в предприятията  

Изготвена е концепция за сътрудничество между ФМФИБ и Европейската банка 

за възстановяване и развитие, но ФМФИБ ще обследва и други възможности кой 

вариант на прилагане на инструмента би бил най-подходящ. 

8. Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване 

ефективното използване на ресурсите в предприятия и/или групи предприятия 

Процедура BG16RFOP002-3.004„Подкрепа за пилотни и демонстрационни 

инициативи за ефективно използване на ресурсите”. Процедурата е обявена на 

21.11.2017 г. с бюджет 71 644 656 лв. и краен срок за кандидатстване – 23.04.2018 г. 

Основната цел на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на малките и 

средните предприятия чрез прилагане на нови решения, техники и методи.  

 сключени общо 70 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова 57 904 012,66 лв.; 

 всички сключени договори са в процес изпълнение; 

 няма извършени плащания през отчетния период; 

 през отчетния период не са постъпили отчети за плащане, предвид ранния 

етап от изпълнение на договорите; 

 през отчетния период няма извършвани проверки на място, предвид 

скорошното сключване на договорите за БФП. 

9. Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия (фаза 2) 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

9.1. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждането на 

територията на Република България на междусистемна газова връзка България – 

Сърбия – фаза 2 на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-

Сърбия”. 

Процедура BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на 

подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на 

междусистемна газова връзка България – Сърбия”. Процедурата е чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент 

Министерство на енергетиката (МЕ) и с индикативен бюджет в размер на 11 734 980,00 

лв. Процедурата е обявена на 16.01.2018 г. Договорът е сключен на 17.05.2018 г. 

В рамките на последните две заседания на КН на ОПИК и ОПИМСП, проведени на 

17.05.2018 г. и 29.06.2018 г., са взети решения за промени в обхвата на дейностите за 

подкрепа и типовете бенефициенти по Инвестиционен приоритет 4.1: добавени са 

дейности за подкрепа за изграждане на тръбопровод за пренос на природен газ Гърция 

- България и е включен допълнителен бенефициент - „Булгартрансгаз” ЕАД, заедно с 

Министерството на енергетиката, за осъществяване на подготвителните дейности, 
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необходими за старта на строителството на междусистемната газова връзка България – 

Сърбия.  

Предложението за изменение на ОПИК 2014-2020 в тази връзка е подадено към 

Европейската комисия на 25.09.2018 г., като с Решение № C(2018)8712/11.12.2018 г. 

на ЕК предложеното изменение е одобрено. В резултат на това е обявена процедура за 

изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България, както следва: 

Процедура BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова 

връзка Гърция – България”. Процедурата е чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент „Ай Си Джи Би” АД и с 

индикативен бюджет в размер на 76 277 370 лв. Процедурата е обявена на 16.11.2018 

г. Договорът е сключен на 21.12.2018 г. 

 

Мерки, финансирани по оперативна програма „Инициатива за малки и средни 

предприятия” 2014-2020 (ОПИМСП) 

1. Развитие на финансов инструмент за неограничени гаранции за 

предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за нови 

портфейли за дългово финансиране на допустими МСП. 

В края на 2016 г. ЕИФ подписа оперативни споразумения с 10 финансови 

посредници - Обединена българска банка, Райфайзенбанк България, УниКредит 

Булбанк, Прокредит банк, СИБАНК, Сосиете Женерал Експресбанк, Банка ДСК, 

Пощенска банка, Дойче Лизинг България и Банка Пиреос, които от м. декември 2016 г. 

стартираха отдаването на заеми на МСП. Съгласно данните от докладите на ЕИФ, към 

30.09.2018 г. е договорен 74,27 % от общия портфейл на инструмента, като са 

осъществени общо 3 463 трансакции към МСП на обща стойност 451,6 млн. евро. 

През 2018 г. беше извършена проверка на Годишния доклад за напредъка по 

ИМСП за 2017 г., подаден от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). На база 

подадената от ЕИФ информация беше изготвен Годишен доклад на УО за изпълнението 

на ОПИМСП, заедно със специален доклад (по образец) за финансови инструменти. УО 

извърши и извадкова проверка на крайни получатели, включени в Тримесечните 

доклад на ЕИФ с информация за държавните помощи за последното тримесечие на 2017 

г., първо, второ и трето за 2018 г. 

На 23.05.2018 г. е извършено плащане към ЕИФ на стойност 13 036 976.03 лв. 

През отчетния период е проведено 1 заседание на Съвета на инвеститорите.  

Служители на УО, в качеството си на наблюдатели, участваха в две проверки на 

място на финансови посредници: Пощенска банка („Юробанк България” АД) в периода 

11-12.06.2018 г. и Пиреос Банк – 17-18.12.2018 г. 

 

 

Г)Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение № 5  

2000.01.06 Бюджетна програма „Управление на програми и 

проекти, съфинансирани от ЕС” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

 2018 г.                     

1. Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за 

фирмата продукти 
предприятия 36 86 

2. Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара 

продукти 
предприятия 18 90 

3. Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства предприятия 406 514 

4. Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства 

за енергийна ефективност   
предприятия 120 168 

5. Частни инвестиции допълващи публичната подкрепа за 

предприятията (безвъзмездни средства) 
млн. евро 28.3 78.1 

6. Брой предприятия, получаващи финансова подкрепа, 

различна от безвъзмездни средства 
предприятия 1 093 1 573* 
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7. Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 

предприятията (ФИ) 
млн. евро 153 199* 

8. Брой предприятия, които получават нефинансова подкрепа предприятия 125 125 

9. Обучени служители на УО, вкл. регионални звена Бр. 30 186 

10. Обучени бенефициенти/кандидат бенефициенти Бр. 150 500 

11. Анализи, проучвания и др. консултантска подкрепа Бр. 7 - 

12. Проведени информационни кампании и публични събития Бр. 4 17 

13. Проведени заседания на Комитета за наблюдение Бр. 2 3 

14. Извършени вътрешни и външни оценки Бр. 1 - 

15. Брой извършени проверки на място Бр. 680 1 229** 

16. Брой на заетите лица /на пълно работно време/, чиито 

заплати се съфинансират по техническата помощ 
Бр. 222 222 

 

* Отчетените данни са от докладите за първо, второ и трето тримесечие на 2018 г. на 

ЕИФ. Данните за четвъртото тримесечие ще бъдат докладвани на УО 3 месеца след 

отчетния период (до края на м. март 2019 г.), съгласно клаузите във Финансовото 

споразумение между двете институции. 

** Стойността представлява сборът на извършените проверки на място по ОПИК и 

ОПРКБИ в рамките на отчетния период. 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

Показателите за изпълнение са дефинирани съобразно функциите и дейността на 

ГД „ЕФК” като Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” и на 

мерките, предвидени за подкрепа.  

  Планираните целеви стойности на показателите за изпълнение са постигнати, а 

преобладаващата част от тях са преизпълнени. 

 

 Източници на информация за данните по показателите за изпълнение 

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: 

По отношение на отчетените през 2018 г. нулеви стойности на индикатор 

„Извършени вътрешни и външни оценки” и индикатор „Анализи, проучвания и др. 

консултантска подкрепа”, през 2018 г. в процес на разработване и съгласуване са 

документации за провеждане на открити процедури по реда на ЗОП, съответно за 

извършване на Междинна оценка на ОПИК и за предоставяне на консултантска 

подкрепа и експертиза при подготовката на процедури за БФП, осъществяване на 

текущи оценки и вътрешен контрол и администриране на нередности. Предвидено е и 

двете обществени поръчки да стартират в началото на 2019 г. 

 

 

Е)Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение №6) 

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.06 Бюджетна програма “Управление на програми и 

проекти, съфинансирани от ЕС” 

Закон Уточнен план 
Отчет               

2018 г. 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 21 200 600 21 225 500 9 051 983 
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     Персонал 10 653 800 10 539 700 7 849 951 

     Издръжка 10 546 800 10 685 800 1 202 032 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 392 600 417 500 387 711 

     Персонал 253 800 139 700 140 228 

     Издръжка 138 800 277 800 247 483 

     Капиталови разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства 

от ЕС  
20 808 000 20 808 000 8 664 272 

     Персонал 10 400 000 10 400 000 7 709 723 

     Издръжка 10 408 000 10 408 000 954 549 

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

 2.1 1. ОП „Иновации и конкурентоспособност“  20 808 000 20 808 000 8 664 272 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 96 276 95 952 

  

1. Възстановена на суми по приключила нередност 
BG/11/004/PH с бенефициент „Възход Манифакчъринг” ЕООД, 

гр. Девин по програма ФАР, във връзка с влязло в сила съдебно 

Решение № 599/29.12.2016 г. по т. д. №217/12 г. по описа на 
Окръжен съд Смолян 

  96 276 95 952 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС 
326 980 000 326 980 000 359 262 000 

  1. ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 313 943 000 313 943 000 346 225 000 

  3. ОП „Инициатива за малките и средни предприятия“ 13 037 000 13 037 000 13 037 000 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 326 980 000 327 076 276 359 357 952 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 392 600 513 776 483 663 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 348 180 600 348 301 776 368 409 935 

  Численост на щатния персонал 222 222 216 

  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:  

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.07 

„НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА” 

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

1. Подобряване на инвестиционния образ и рейтинг на страната и 

популяризиране на условията за инвестиране в България. 

Основните инструменти,  чрез които Българската агенция за инвестиции (БАИ)  

подпомага осъществяването на стратегията за привличане на инвестиции, са 

дейностите по двата договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., с период на изпълнение 36 

месеца. 

В рамките на двата проекта се предвижда реализацията на дейности за 

подобряване качеството и количеството на услугите към инвеститори.  Проектите 

подобряват оптимизацията, достъпността и навременността на информационните 

потоци, имащи отношение към вземането на инвестиционни решения, създават среда за 

обективност при определяне на приоритетни сектори за подкрепа от БАИ и позволяват 

прозрачност и последователност при дейностите, свързани с директния инвестиционен 

маркетинг.  

2. Повишаване на инвестиционната активност за създаване на нови предприятия 

или разширение на съществуващи с нови продукти и технологии. 

3. 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. 

Цели 2 - 3 са израз на провежданата политика за насърчаване на инвестициите в 

съответствие с целите на икономическата политика и Стратегията „Европа 2020”.  

Законът за насърчаване на инвестициите успешно съдейства за привличането на 

нови инвестиции в производството – основно автомобилостроенето и 

високотехнологичните услуги, основно в ИКТ сектора. Сертифицирани по ЗНИ са голям 

брой проекти за изграждане нови производствени мощности на местни и чужди 

компании, които получават подкрепа, благодарение на прилагането на 

административните и финансови мерки по закона.  

4. Повишаване на конкурентоспособността на предприятията, работещи в 

областта на сигурността и отбраната и приобщаването им към Европейската 

отбранителна технологична и индустриална база, създаване на нови способности и 

съвместимост, повишаване сигурността на доставките и оперативната независимост 

чрез прилагане на индустриално сътрудничество и офсети. 

Окончателно е завършена процедурата по приемане за изпълнение на нов 

високотехнологичен проект за индустриално сътрудничество (ИС) свързан с 

авиостроенето и към момента са извършени и официално приети легитимни дейности по 

неговата реализация на стойност 12,35 млн. лева. Изпълнението на 

високотехнологичен офсетен проект по Офсетно споразумение (ОС) УД-03-13/2006 г. 

свързан с въздухоплаването е успешно физически завършено. Предприети се 

необходими действия за промяна на параметри на ОС УД-03-13/2006 г. и включване на 

нов проект свързан с индустрията развиваща дейност в областта на сигурността и 

отбраната.  За периода са извършени индиректни офсетни дейности на стойност 1,22 

млн. лева офсетна полза, за които официално са признати офсетни кредити.  Основните 

изпълнявани проекти, както и проектите обсъждани за бъдещо изпълнение, са 

насочени към създаване на необходими способности (индустриални, технологични, 

образователни) в Българската отбранителна технологична и индустриална база и са 

пряко свързани с възможности за организиране на производство на продукти за 

сигурност и отбрана в България и установяване на дългосрочно сътрудничество с 

водещи чуждестранни компании.      

    

Б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне 

 

1.Разработване и провеждане на проактивна политика за привличане и 

насърчаване на инвестициите 

Дейностите извършени за периода са, както следва:  
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1.1. Инвестиционен маркетинг за привличане на инвестиции чрез: 

 Организиране и участие в бизнес и инвестиционни форуми, информационни 

кампании и др.; 

 Събития и медийни кампании за увеличаване на познаваемостта на България 

като атрактивно място за бизнес и инвестиции; 

 Активна Е-маркетингова (интерактивен или електронен маркетинг) дейност за 

популяризиране на възможностите за увеличаване на познаваемостта на България като 

атрактивно място за бизнес и инвестиции; 

 Печатни информационни материали за увеличаване на интереса от страна на 

чуждестранни и местни инвеститори за установяване на бизнес и за разширяване на 

съществуваща дейност; 

 Промоционални материали за подобряване на координацията в работата с 

ръководителите на Службите за търговско-икономически връзки и ангажирането им за 

привличане на инвестиции; 

 Изготвяне и разпространение на информационно-аналитични издания и 

материали (печатни и електронни), съдържащи обща икономическа и секторна 

информация за България, представяне на бизнес средата и др., външни анализи и 

оценки на инвестиционния климат. 

  Инвестиционният маркетинг е основна функция на Българската агенция за 

инвестиции (БАИ). През 2018 г. БАИ е извършила следните дейности от тази категория: 

 Организиране на инвестиционни форуми, семинари и конференции – 10 бр.; 

 Участие във форуми и семинари с инвестиционна тематика, организирани от 

други институции – 90 бр.; 

 Поддържане на страница в интернет с актуална информация за инвеститорите 

на 4 езика: български, английски, немски и руски; 

 Публикации, реклами и участия в интервюта – 34 бр.; 

 Изработване и разпространение на печатни информационни материали –        

4 004 бр. 

  1.2. Подобряване на инвестиционния климат чрез развитие на нормативната 

уредба и институционалната рамка в областта на инвестициите, подготовка на проекти 

на становища по нормативни актове и документи свързани с инвестиционната дейност. 

  На 10 юли 2017 г. влезе в сила изменение на Общия Регламент за групово 

освобождаване (ОРГО) (Регламент (ЕС) 2017/10841 изменящ Регламент (ЕС) № 

651/20142), с което се въвеждат нови разпоредби срещу преместванията в схеми за 

регионална инвестиционна помощ съгласно ОРГО. За привеждане в съответствие на 

Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) с Регламент (ЕС) № 651/2014 г. изменен 

с Регламент (ЕС) 2017/1084 бяха изготвени промени в ЗНИ, одобрени с РМС № 762 от 

8.12.2017 г. Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на 

инвестициите, приет от 44-то Народно събрание на 21 февруари 2018 г., е обнародван 

в „Държавен вестник”, брой 20 от 6.03.2018 г. 

  Във връзка с промените в закона е изготвен проект на Постановление на  
Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на 

Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ). С предвидените промени също се 

намалява и административната тежест за инвеститорите, кандидатстващи за издаване 

на сертификат за клас инвестиция или приоритетен инвестиционен проект по ЗНИ, 

посредством отпадането на два от изискуемите документи - документ за липсата на 

парични задължения към община и свидетелство за съдимост и събирането им по 

служебен път от Българската агенция за инвестиции и Министерството на икономиката. 

ППЗНИ е приведен в съответствие и с новия Закон за държавните помощи. ПМС за 

изменение и допълнение на ППЗНИ е обнародван в Държавен вестник, брой 41 от 

18.05.2018 г. 

1.3. Координиране и участие в дейностите за прилагане на разпоредбите за 

насърчаване на инвестициите по реда на ЗНИ и Правилника за неговото прилагане 

като: 
 издаване на сертификат за клас инвестиция вкл. за подготовката на 

материали за решения на Министерския съвет за приоритетните инвестиционни 
проекти. 
  За 2018 г. по ЗНИ са издадени 28 сертификата - 24 за клас А, 2 за клас Б и 2 за 
приоритетни инвестиционни проекти. Общо предвидените с проектите инвестиции 
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възлизат на 816.40 млн. лв. и се очаква разкриване на 2 439 нови работни места 
(таблица - в приложение). Шестнадесет от проектите се осъществяват извън столицата, 
5 – в общини с висока безработица, а 17 от проектите са във високотехнологични 
производства и услуги.  

 прилагане на финансовите и други мерки за насърчаване на инвестициите, 
вкл. за подготовка на актове за внасяне в Министерския съвет 
  В рамките на отчетния период МИ е обработило 19 искания за прилагане на 
финансови насърчителни мерки по ЗНИ от сертифицирани дружества.  
  Постъпили са 9 искания за плащане по мярката за частично възстановяване на 
направените от инвеститора разходи за осигурителни вноски за работниците и 
служителите, заели новите работни места при изпълнение на инвестиционен проект, 
съгласно сключените договори, одобрени с Решения на Министерския съвет № 1005 от 
21.11.2016 г. и № 813 от 22.12.2017 г.  
  Разгледани са 9 искания за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ за 
изграждане на елементи на техническата инфраструктура. За 8 проекта са одобрени 
договори с Решения на Министерския съвет. За 7 от проектите са сключени договори с 
общини, Агенция „Пътна инфраструктура” и инвеститори за предоставяне на 
безвъзмездна помощ за изграждане на елементи на общинска и държавна пътна 
инфраструктура. 
  Обработено е и 1 последно искане, във връзка със сключен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на приоритетен 
инвестиционен проект „Производство на стъкло и стъклени изделия – нови инвестиции” 
от „Пашабахче България” ЕАД. 
  Постъпили са 8 нови искания за прилагане на насърчителната мярка по чл.22д от 
ЗНИ за частично възстановяване на направените от инвеститора разходи за 
осигурителни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места при 
изпълнение на инвестиционен проект, които ще бъдат разгледани през 2019 г. 

 1.4. Предоставяне на информационни и административни услуги на потенциални 

инвеститори и на получили сертификат за клас инвестиция, вкл. съдействие за 

решаване на проблеми на предприятия с чуждестранно участие, на чужденци във 

връзка с процедури по разрешаване на пребиваването в страната за извършени 

инвестиции и други информационно-аналитични дейности. 

През 2018 г. Министерството на икономиката и Българската агенция за 

инвестиции са съдействали на голям брой потенциални местни и чуждестранни 

инвеститори, на действащи дружества с намерение за разширение на дейността си в 

страната, както и дружества с конкретни проблеми в осъществяване на проектите си в 

България. Предоставени са консултации за възможностите за пребиваване на чужденци 

от трети страни на основание осъществени от тях инвестиции. 

1.5. Обработване на заявления във връзка с установяване на обстоятелства по 

Закона за чужденците в Р. България и Закона за българското гражданство относно 

придобиване на разрешение за пребиваване в Р. България и гражданство по 

натурализация. 

През 2018 г. МИ е издало удостоверения по чл. 25, ал. 1, т. 13 и 16 от Закона за 

чужденците в Република България на 23 чужди граждани, участващи в изпълнението на 

инвестиции за 83.0 млн. лв. (72.4 млн. лв. за сертифицирани инвестиции по чл. 25, ал. 

1, т. 13 ЗЧРБ и 10.6 млн. лв. за инвестиции по чл. 25, ал. 1, т. 16 ЗЧРБ), създаващи 

над 1 857 работни места (1 552 за сертифицирани инвестиции и 305 в останалите 

случаи). 

Допълнително МИ е обработило заявления и запитвания във връзка с прилагане 

на разпоредбите на ЗЧРБ и ЗБГ за 5 други чужди граждани. 

При удостоверенията по чл. 25, ал. 1, т. 6 и 7 от ЗЧРБ, след подаване на 

заявление, заедно със съответните документи по закон, Българската агенция за 

инвестиции проверява документацията и издава установителен документ, в случай на 

изпълнени изисквания по закон. Броят на обработените от БАИ заявления е 241, като 

обемът на направените вложения е 142 581 102.51 лв. 

1.6. Изготвяне на анализи и предложения, във връзка с изпълнението на 

компетенциите на министъра на икономиката, съгласно нормативната уредба, 

регулираща офсетите и индустриалното сътрудничество. 

  Изготвено становище с предложение до министъра на отбраната относно начина 

на приложение на ИС във връзка с подготовката на RFP (Request for proposal) за 
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реализация на Проект за инвестиционен разход (ПИР) за модернизация на Българската 

армия (ВВС). 

  Изготвен окончателен анализ относно ИС необходим за изготвяне на доклад от 

министъра на икономиката и министъра на отбраната в изпълнение на Заповеди на 

министър-председателя №№ Р-120/17.08.2018 г. и Р-169/25.10.2018 г. 

  Изготвено становище относно ИС по ПИР за модернизация на Бъргарската армия 

(ВВС) за изслушване в комисии на Народното събрание. 

  Извършен анализ и изготвени становища по съгласуване наличието на съществен 

национален интерес и мерките за защитата му от Министерството на отбраната по 

Проекти за инвестиционен разход свързани с модернизацията на Бъргарската армия 

(СВ и ВМС).  

  Извършен анализ и изготвено становище относно съгласуването на документ 

(RFP) от министъра на икономиката необходим за изпълнението на етап от ПИР 

„Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”. 

  Изготвени становища с предложения относно участието на МИ в процеса по 

реализация на ПИР за модернизация на Бъргарската армия (СВ), във връзка с 

потенциални изпълнители на ПИР.  

  Изготвени становища във връзка с работата на МРГ (частта от компетенциите на 

МИ), създадена със Заповед на министър-председателя Р-184/27 септември 2017 г. 

(Арбитражно дело № ICC 21538/МНМ между МО и „Еърбас Хеликоптерс”, Франция) и 

окончателните предложения на МРГ внесени за одобрение в МС. 

  Изготвено становище по искане на министъра на отбраната, като принципал, 

относно цялостното развитие на изпълнението на индиректната част на Офсетно 

споразумение (ОС) № УД-03-13/2006 г. 

  Изготвено становище с предложение до министъра на отбраната, като 

принципал, относно постъпилото от чуждестранен офсетодател официално 

предложение за преструктуриране на офсетен проект и изменение на основни 

параметри на ОС № УД-03-13/2006 г. и Допълнително споразумение № 2 към него. 

  1.7. Мониторинг на офсетни споразумения и споразумения за индустриално 

сътрудничество в частта им контролирана от министъра на икономиката. 

В изпълнение на условията на новия високотехнологичен проект за ИС (Спогодба 

№ УД-12-37/2018 г.), свързан с авиостроенето, са извършени легитимни дейности за 

12,35 млн. лева, които са официално приети. За периода са извършени и легитимни 

индиректни офсетни дейности  на стойност 1.22 млн. лева офсетна полза, за които са 

признати официално офсетни кредити на основание условията на Допълнително 

споразумение № 2 към Офсетно споразумение УД-03-13/2006 г. 

1.8. Обработване на заявления и издаване на Заповед за преотстъпване на 

данък по реда на чл. 189 във връзка с чл. 184 от ЗКПО.  

След подаване на Заявление, заедно със съответните документи, изискуеми по 

закон, БАИ проверява документацията и издава заповед на изпълнителния директор на 

БАИ, в случай на изпълнени изисквания по закон. През 2018 г. по ЗКПО са издадени 8 

бр. заповеди. 

 

 

Мерки, финансирани по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020:  

 

Процедура: BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като 

позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейностите 

на БАИ”  

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

По процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на 

България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа 

дейностите на БАИ” са сключени два договора: 

 BG16RFOP002-2.006-0001-C001 „Повишаване на качеството и количеството на 

услугите на потенциални инвеститори в България”. 

В проекта ще се реализират следните дейности: 

 Извършване/изготвяне на периодични проучвания/анализи/оценки за 
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състоянието и перспективи за развитието на ключови индустрии с висок потенциал 

(средно и високо технологични сектори) в България; 

 Надграждане и поддръжка на он-лайн платформа „Виртуален офис” за 

нуждите на инвестиционния процес; 

 Организиране и провеждане на уебинари, предназначени за нуждите на 

настоящи и потенциални инвеститори, български малки и средни предприятия и местни 

регионални власти (10 уебинара). 

 BG16RFOP002-2.006-0002-C001 „Утвърждаване на България като успешна 

инвестиционна дестинация”. 

В проекта ще се реализират следните дейности: 

 Актуализиране на Средносрочна маркетингова програма и разработване на 

детайлен стратегически план с цел привличане на чуждестранни инвестиции  от целеви 

сектори; 

 Разработване на мултимедийни продукти (4 промоционални секторни 

видиоклипа); 

 Организиране и провеждане на промоционални кампании и инвестиционни 

събития/прояви в чужбина с цел привличане на инвеститори (6 бр. инвестиционни 

форума; 4 бр. „Роуд шоу”; 10 бр. участия на световни инвестиционни мероприятия); 

 Дизайн и тираж на печатни промоционални материали. 

 

Графикът за изпълнение на предвидените обществени поръчки е съгласуван с 

Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” и двата проекта са в 

етап на изпълние. 

  През отчетния период са изпълнени следните дейности: 

1. Сключен е договор за обществена поръчка с предмет: „Актуализиране на 

средносрочна маркетингова програма и разработване на детайлен стратегически план 

за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и 

държави /BG16RFOP002-2.006-0002/” с две обособени позиции: 

– Обособена позиция № 1: „Актуализиране на средносрочна маркетингова 

програма”;  

– Обособена позиция № 2: „Разработване на детайлен стратегически план за 

изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и 

държави”. 

2. Обявена е обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за 

организация и управление на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-

0002” с две обособени позиции: 

          Обособена позиция № 1: „Консултантски услуги за организация и управление на 

проектBG16RFOP002-2.006-0001”;  

          Обособена позиция № 2: „Консултантски услуги за организация и управление на 

проект BG16RFOP002-2.006-0002”. 

Обществената поръчка е в етап на оценка на техническите предложения на 

участниците и предстои издаване на Решение за избор на изпълнител. 

3. Обявена е обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по 

информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-

2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002” с две обособени позиции: 

– Обособена позиция № 1: „Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, 

печат) и доставка на печатни и промоционални материали предназначени за 

дейностите по визуализация, информация и комуникация във връзка с изпълнение на 

проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002”, запазена на основание 

чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; 

– Обособена позиция № 2: „Разработване на информационни, промоционални и 

рекламни печатни материали по проект BG16RFOP002-2.006-0002”, запазена на 

основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП. 

          Обществената поръчка е в етап на оценка на техническите предложения и 

предстои издаване на Решение за избор на изпълнител. 

4. Обявена е обществена поръчка с предмет: „Разработване на мултимедийни 

продукти по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като 

успешна инвестиционна дестинация””.  
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 Обществената поръчка е в етап на оценка на техническите предложения и 

предстои издаване на Решение за избор на изпълнител. 

5. Обявена е обществена поръчка с предмет: „Извършване/изготвяне на 

периодични проучвания/анализи/оценки за състоянието и перспективите за развитие 

на ключови индустрии с висок потенциал (средно и високотехнологични сектори) в 

България”. 

Обществената поръчка е в етап на оценка на техническите предложения и 

предстои   издаване на Решение за избор на изпълнител. 

 

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

проектите по програмата 

 

Прилагане на финансовите мерки, съгласно Закона за насърчаване на 

инвестициите и Правилника за неговото прилагане  

Дейностите извършени за периода са, както следва:  

1. Подготовка и внасяне на предложения в Министерския съвет за отпускане на 

средства за предоставяне на насърчителни мерки по ЗНИ и одобряване на проектите на 

споразумения/меморандуми и договори с Решения и Постановления на МС. 

 В рамките на отчетния период МИ е обработило 9 искания за плащане от 

сертифицирани дружества във връзка с прилагане на мярката за частично 

възстановяване на направените от инвеститора разходи за осигурителни вноски за 

работниците и служителите, заели новите работни места при изпълнение на 

инвестиционен проект, съгласно сключените договори, одобрени с Решения на 

Министерския съвет № 1005 от 21.11.2016 г. и № 813 от 22.12.2017 г. Верифицираните 

разходи са на обща стойност 1 468 919.36 лв. Средствата са изплатени на дружествата 

през декември 2018 г. 

 С РМС № 734 от 15.10.2018 г. по предложение на МИ е одобрено сключването на 

договор с община Куклен за финансиране изграждането на общинска пътна 

инфраструктура. Насърчителната мярка се предоставя и във връзка с изпълнението на 

проекта „Автомобилно външно осветление и пластмасови компоненти за осветителни 

продукти” на „одело Фарба България” ЕООД в община Куклен, област Пловдив. 

Сключени са договори с общината и инвеститора. На община Куклен е предоставена 

безвъзмездна помощ за изграждане на инфраструктурата в размер на 802 542 лв. 

 С РМС № 789 от 05.11.2018 г. по предложение на МИ е одобрено сключването на 

договор с община Марица за финансиране изграждането на общинска пътна 

инфраструктура. Насърчителната мярка се предоставя и във връзка с изпълнението на 

проекта „Технолинк Парк” на „Интерлинк Груп” АД в община Марица, област Пловдив. 

Сключени са договори с общината и инвеститора. На община Марица е предоставена 

безвъзмездна помощ за изграждане на инфраструктурата в размер на 369 488 лв. 

 С РМС № 896 от 07.12.2018 г. по предложение на МИ е одобрено сключването на 

договор с община Ямбол за финансиране изграждането на общинска пътна 

инфраструктура. Насърчителната мярка се предоставя и във връзка с изпълнението на 

проекта „Нова производствена инсталация на Баумит България за производство на 

продукти за строителната промишленост” на „Баумит България” ЕООД в община Ямбол. 

Сключени са договори с общината и инвеститора. На община Ямбол е предоставена 

безвъзмездна помощ за изграждане на инфраструктурата в размер на 661 900 лв. 

 С РМС № 902 от 11.12.2018 г. по предложение на МИ е одобрено сключването на 

договор с община Елин Пелин за финансиране изграждането на общинска пътна 

инфраструктура. Насърчителната мярка се предоставя и във връзка с изпълнението на 

проекта „Логистичен център Office 1 Superstore” на Кооперация „Панда” в с. Равно поле, 

община Елин Пелин. Сключени са договори с общината и инвеститора. На община Елин 

Пелин е предоставена безвъзмездна помощ за изграждане на инфраструктурата в 

размер на 353 740 лв. 

 С РМС № 918 от 14.12.2018 г. по предложение на МИ е одобрено сключването на 

договор с община Кърджали за финансиране изграждането на общинска пътна 

инфраструктура. Насърчителната мярка се предоставя и във връзка с изпълнението на 

проекта „Изграждане на енергонезависима фабрика за производство на 

токозахранващи системи” на „Интернешънъл Пауър Съплай” АД в община Кърджали. 

Сключени са договори с общината и инвеститора. На община Кърджали е предоставена 
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безвъзмездна помощ за изграждане на инфраструктурата в размер на 896 168 лв. 

 С РМС № 917 от 14.12.2018 г. по предложение на МИ е одобрено сключването на 

договор с община Русе за финансиране изграждането на общинска пътна 

инфраструктура. Насърчителната мярка се предоставя и във връзка с изпълнението на 

проекта „Разширение на завод за производство на електронни и механични части за 

автомобилната индустрия” на „ВИТТЕ Аутомотив България” ЕООД в община Русе. 

Сключени са договори с общината и инвеститора. На община Русе е предоставена 

безвъзмездна помощ за изграждане на инфраструктурата в размер на 189 626 лв. 

 С РМС № 797 от 07.11.2018 г. по предложение на МИ е одобрено сключването на 

договор с Агенция „Пътна инфраструктура” за финансиране изграждането на държавна 

пътна инфраструктура. Насърчителната мярка се предоставя и във връзка с 

изпълнението на проекта „Разширяване на производствената база” на „РОЛПЛАСТ 

ГРУП” АД в гр. Костинброд. Сключени са договори с Агенцията и инвеститора. На 

Агенция „Пътна инфраструктура” е предоставена безвъзмездна помощ за изграждане на 

инфраструктурата в размер на 444 000 лв. 

 Съгласно РМС № 768 от 12.12.2017 г. е извършено второ плащане на община 

Девня  в размер на 919 262 лв. за изграждането на общинска пътна инфраструктура. 

Насърчителната мярка се предоставя и във връзка с изпълнението на проекта 

„Преработвателно предприятие за растителни масла и зърнобаза” на „Олива” АД в 

община Белослав. 

 Във връзка със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ за изпълнението на приоритетен инвестиционен проект „Производство на стъкло 

и стъклени изделия-нови инвестиции” на „Пашабахче България” ЕАД е предоставена 

безвъзмездна помощ в размер на 94 183 лв. 

 Общият размер на средствата предоставени за прилагане на финансови мерки по 

ЗНИ през 2018 г. е 6 199 828 лв., които включват средствата по показатели „Субсидии 

и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” и „Трансфери между 

бюджети”. 

 2. Контрол по изпълнението на споразумения/меморандуми и договори за 

прилагането на финансовите мерки, съгласно разпоредбите на ЗНИ, ППЗНИ и РМС. 

  При разглеждане на искания за прилагане на финансови мерки – нови и по вече 

сключени договори (описани по-горе) инвеститорите представят за проверка и отчетни 

документи (справки за придобити активи, проверени от регистрирани одитори, справки 

от НАП за наети лица), с които се отчита изпълнението на инвестиционните проекти, 

съобразно договорите. 

 

Г) Отчет  на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение № 5  

2000.01.07 Бюджетна програма „Насърчаване на 

инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на 

икономиката” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

 2018 г. 

1. Брой на инвестиционните проекти получили сертификат за 

клас инвестиция по ЗНИ  Бр. 17 28 

2. Обем на инвестициите по сертифицирани проекти Млн. лв. 295 816.40 

3. Нови работни места по т.2 

(за пряко заети след осъществяването на инвестициите) 

 

Бр. 540 2 439 

4. Насърчени инвестиционни проекти по ЗНИ с финансови 

мерки Бр. 12 17 

5. Обем на инвестициите по проекти, насърчени по ЗНИ с 

финансовите мерки Млн. лв. 110 192.02* 

6. Планирани нови работни места в насърчените инвестиционни 

проекти по ЗНИ с финансовите мерки Бр. 380 2 437** 
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7. Обслужени от БАИ инвестиционни проекти 
Бр. 50 51 

8. Стартирали инвестиционни проекти, получили обслужване от 

БАИ Бр. 31 36 

9. Предоставяне на информация на потенциални инвеститори Бр. 220 218 

10. Брой проведени промоционални мероприятия с цел 

промотиране на България сред потенциални инвеститори Бр. 25 10 

11. Брой обхванати инвеститори в промоциоалните дейности 
Бр. 160 1 200 

12. Изпълнение на индиректни офсетни дейности, съгласно 

сключени офсетни споразумения и дейности по договори за 

индустриално сътрудничество 
Млн. лв. 9 13.57 

13. Участия в планирани от Европейската агенция по отбрана 

експертни срещи на групата по офсетите към дирекция 

„Синергии и иновации“ 
Бр. 1 - 

14. Брой обработени заявления по ЗЧРБ и ЗБГ*** Бр. 50 272 

15. Обем на направените вложения по ЗЧРБ и ЗБГ*** Млн. лв. 50 365.5 

 

* За дружествата, за които това не е първо плащане, съгласно РМС № 1005/ 21.11.2016 

г., планираните инвестиции са отчетени при сертифицирането в предходна година и не 

са посочени в настоящата сума с цел избягване на двойно отчитане. 

** За дружествата, за които това не е първо плащане, съгласно РМС № 1005 от 

21.11.2016 г., са посочени само новите работни места, разкрити през 2017 г. Съгласно 

РМС № 1005 от 21.11.2016 г. суми се предоставят за възстановяване на направени 

разходи за всяко работно място за период от 12 месеца от разкриването му. Поради 

това, предоставената сума през 2018 г. включва и  възстановяване на осигуровки за 

работни места, разкрити през 2016 г., за които 12-месечният период е изтекъл през 

2017 г. (осигуровки за периода до края на 2016 г. са възстановени през 2017 г. и 

посочени в таблицата за 2017 г.) 

*** Отчитат се издадените от МИ и БАИ удостоверителни документи по ЗЧРБ и ЗБГ. 
 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

Съобразно заложените показатели за 2018 г. е налице значително преизпълнение.  

Най-голямо преизпълнение се наблюдава по отношение на размера на 

инвестициите по сертифицираните проекти и планирания с тях брой нови работни 

места, както и броя на обхванатите инвеститори в промоционалните дейности. 

Значителен интерес се наблюдава към възможностите за получаване на постоянно 

пребиваване на чужденци от трети страни на основание извършени инвестиции, 

предвид броя удостоверителни документи, издадени от  МИ и БАИ по реда на ЗЧРБ. 
 

 Източници на информацията за данните по показателите за 

изпълнение: 

 Регистър на МИ за издадените сертификати по ЗНИ и ППЗНИ (даден в 

приложение); 

 Предоставена информация от Българска агенция за инвестиции; 

 Надлежно оформени от задължените страни пакети от документи (финансови, 

търговски, юридически, Отчетни форми и др.), които са неразделна част от всеки 

Договор за ИС или Офсетно споразумение и са съобразени със спецификата и етапите 

на изпълнение на проектите; 

 Извършените проверки по представената документация. 

 

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности 

 Неизпълнението по т. 13 от „Показатели за изпълнение” са дължи на факта, че 

през 2018 г. Европейската агенция по отбрана не е свикала заседание по тези въпроси. 
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Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

административни разходи (Приложение №6) 

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.07 Бюджетна програма “Насърчаване на инвестициите 

за повишаване на конкурентоспособността на икономиката” 

Закон Уточнен план 
Отчет               

2018 г. 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 4 422 600 4 647 878 1 282 513 

     Персонал 701 400 654 400 615 919 

     Издръжка 3 721 200 3 875 895 549 319 

     Капиталови разходи 0 117 583 117 275 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 933 600 1 158 878 1 139 463 

     Персонал 660 400 613 400 595 028 

     Издръжка 273 200 427 895 427 160 

     Капиталови разходи   117 583 117 275 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства 

от ЕС  
3 489 000 3 489 000 143 050 

     Персонал 41 000 41 000 20 891 

     Издръжка 3 448 000 3 448 000 122 159 

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

 2.1 1. ОП „Иновации и конкурентоспособност“  3 489 000 3 489 000 143 050 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  9 000 000 1 621 074 1 563 102 

  
1. Субсидии по финансови мерки по Закона за насърчаване на 
инвестициите (§43-00 ) 

9 000 000 1 621 074 1 563 102 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС 
0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 9 000 000 1 621 074 1 563 102 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 9 933 600 2 779 952 2 702 565 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 13 422 600 6 268 952 2 845 615 

  Численост на щатния персонал 43 35 29 

  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 
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Ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

Дирекция „Икономически политики за насърчаване” до 30.06.2018 г. (съгласно ПМС 

№95/05.06.2018 г. за изменение и допълнение на УП на МИ, от 01.07.2018 г. дирекция 

„ИПН” е преобразувана на дирекция „Икономическа политика” и дирекция 

„Насърчителни мерки и проекти”) в Министерство на икономиката и Българска агенция 

за инвестиции. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и 

Правилника за неговото прилагане през 2018 г. 

 

Сертифи

кат  №/ 

дата 

Инвеститор/ 

чуждестранно участие 

в капитала, 

партньорство 

страна 

Инвестиционен проект Икономически 

дейности 

Инвести-

ция за 

3-год. 

период 

Нови 

работни 

места – 

преки٭٭ 

 млн. лева брой 

П-6/ 

08.01.2018  

„Биовет” АД, гр. 

Пещера 

„Завод за производство на 

фармацевтични продукти и 

фуражни добавки”, гр. 

Пещера, област Пазарджик 

Производство на 

лекарствени 

вещества/преработваща 

промишленост/високот

ехнологично 

производство 

293.374 100 

А-130/ 

08.01.2018  

„Кока-Кола Хеленик 

Ай Ти Сървисис“ 

ЕООД, гр. София/ 

Швейцария 

„Плиска“, град София 

„Дейности в областта на 

информационните 

технологии“/високотех

нологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

1.374 87 

А-

125/05.01.

2018  

„Амилум България” 

ЕАД, гр. 

Разград/Холандия 

„Разширение на 

производството на основни 

продукти в „Амилум 

България“ ЕАД“, гр. Разград 

Производство на 

нишесте и нишестени 

продукти;Производство 

на други основни 

органични химични 

вещества;/преработваща 

промишленост/ 

242.472 54 

А-

124/05.01.

2018  

„ЕС ЕМ КЕЙ НУР” 

ООД, гр. София 

„Завод за производство на 

слънчогледово олио и други 

растителни масла”, с. 

Калиманци, община 

Производство на 

растителни и 

животински масла и 

мазнини, без 

4.050 100 
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Суворово*, област Варна маргарин;преработваща 

промишленост/ 

А-

129/08.01.

2018  

Кооперация 

„ПАНДА“, гр. София 

„Логистичен център Office 1 

Superstore“, с. Равно поле, 

Община Елин Пелин, Област 

Софийска 

Складиране и 

съхраняване на товари 
12.400 46 

А-

126/05.01.

2018  

„Витте Аутомотив 

България“ ЕООД 

„Разширяване на завод за 

производство на електронни и 

механични части за 

автомобилната индустрия – 

втори етап“, гр. Русе, община 

Русе 

Производство на други 

части и принадлежности 

за 

автомобили/преработва

ща 

промишленост/високот

ехнологично 

производство 

12.00 308 

А-

128/05.01.

2018  

„Експириън 

България“ ЕАД, гр. 

София/Обединено 

Кралство 

„Разширяване на дейността на 

„Експириън България“ ЕАД“, 

гр. София 

Компютърно 

програмиране;/Консулт

антска дейност по 

информационни 

технологии Обработка 

на данни, хостинг и 

подобни 

дейности/високотехнол

огични и интензивно 

базирани на знания 

услуги 

0.309 150 

А-

131/08.01.

2018  

„Кастамону 

България“ АД, с. 

Долно Сахране, 

община Павел Баня/ 

Турция 

Разширяване на 

производството на Кастамону 

България АД и изграждане на 

склад, с. Горно Сахране, 

община Павел Баня*, област 

Стара Загора 

Производство на 

фурнир и дървесни 

плочи/Преработваща 

промишленост 

15.00 0 

А-

127/05.01.

2018  

„ЕМ ЕН ТИ 

България“ ЕООД, гр. 

София/ Турция 

„Медицински център за 

образна диагностика, 

радиотерапия и позитронна 

томография на ракови 

заболявания“, гр. София 

Медицински услуги, 

предоставяни от лекари 

специалисти;високотех

нологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

5.467 10 

А-

132/08.01.

„РВБ” ЕООД, гр. 

Варна/Кипър 

„Изграждане на център за 

комплексна рехабилитация и 

Други дейности по 

хуманно 
2.150 22 
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2018  хидротерапевтично лечение” 

с. Осеново, община Аксаково, 

Варненска област 

здравеопазване; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

А-

133/19.06.

2018 г. 

„Уеърхаузинг Енд  

Логистик“ ЕООД, гр. 

София 

Складова база, с.Равно поле, 

община Елин Пелин, област 

Софийска  

Складиране и 

съхраняване на товари 
15.32 41 

А-

134/22.06.

2018 

„Одело Фарба 

България“ ЕООД,  гр. 

Пловдив, Турция 

„Автомобилно външно 

осветление и пластмасови 

компоненти за осветителни 

продукти“, община Куклен, 

област Пловдив 

Производство на 

електронни и 

електрически части и 

устройства за 

автомобили, 

високотехнологично 

производство 

61.98 338 

Б 

24/04.07.2

018 

Мемтекс ЕООД, 

София Божурище 

Производство на части и 

компоненти за газови 

системи”, София Божурище 

Производство на 

арматурни изделия, 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.75 10 

А 

135/13.07.

2018 г. 

„Интерлинк Груп“ АД, 

България 

„Технолинк Парк“,  с. 

Бенковски, община Марица, 

област Пловдив 

Складиране и 

съхраняване на товари 
6.67 10 

А 

136/17.07.

2018 г. 

„Сарк България“ АД, 

Турция 

Производство на медни 

проводници“, град Шумен 
Производство на мед 17.00 40 

Б-25/ 

07.09.2018 

г. 

„Садово Инвест“ ООД 

„Изграждане на център за 

рехабилитация и хидро-

терапевтично лечение“ 

община Созопол, област 

Бургас 

Други дейности по 

хуманно 

здравеопазване; 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

1.201 15 

А-

137/17.09.

2018 г. 

„Асиса“ ООД, Турция 

„Логистична база на АСИСА 

в София“, Индустриална зона 

Божурище, област София 

 

Складиране и 

съхраняване на товари 
5.100 5 

А-

138/27.09.

2018 г. 

„ВАЛИЯН“ ООД 

„Изграждане на собствена 

търговско-производствена 

база“, община Люлин, гр. 

Производство на мебели 10 45 
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София 

П-7/ 

03.10.2018 

г. 

„БЕР-ХЕЛЛА 

ТЕРМОКОНТРОЛ“ 

ЕООД, Германия 

„Изграждане на ново 

производствено предприятие 

с цел разширяване на 

капацитета на „БЕР-ХЕЛЛА 

ТЕРМОКОНТРОЛ“ ЕООД за 

производство на уреди за 

обслужване и управление на 

климатични инсталации“ 

Апарати и части за 

апарати за управление и 

разпределение на 

електрическа енергия, 

високотехнологично 

производство 

31.62 250 

А-139/ 

11.10.2018 

г. 

„Аксидиа“ гр. София „Аксидиа 2020“ 

Компютърно 

програмиране, 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

0.72 120 

Б-13-1/ 

25.10.2018 

г.*** 

“Клайммат” ООД, с. 

Крушуна, общ. 

Летница, обл. Ловеч 

„Производствена база- 

с.Гурмазово, община 

Божурище, обл.Софийска 

Преработваща 

промишленост/ 

Производство на други 

машини със специално 

предназначение/ 

високотехнологично 

производство 

2.8 20 

А-140/ 

25.10.2018 

г. 

„ТУРБО ГАРАНТ“ 

ЕООД, с. Горни 

Богров  

„Изграждане на 

производствена база за 

ремонт на турбокомпресори, 

складови площи и офиси“, 

Индустриална зона Божурище 

Ремонт на машини и 

оборудване с общо и 

специално 

предназначение/ 

високотехнологично 

производство 

4.01 5 

П-3-

1/11.07.201

5*** 

„Гаранти-Коза 

България” ЕАД, гр. 

София / Турция 

„Гранд Каньон София“, гр. 

София 

Туристическо и друго 

краткосрочно 

настаняване 

120 240 

Б-12/ 

19.10.2015 

*** 

„Еско Трейд” ЕООД, 

гр. Банкя 

„Логистичен център за 

складиране на суровини и 

материали”, Индустриална 

зона София-Божурище, с. 

Гурмазово, община Божурище 

Складиране и 

съхранение на товари 
1.6 10 

А-141/ 

14.11.2018 

г. 

„КАПИТАЛ ГЛАСС“ 

АД, гр. Плиска 

„Производствена база за 

стъклопакети“, гр.Плиска, 

общ.Каспичан*, обл.Шумен 

Формуване и 

обработване на плоско 

стъкло/ Преработваща 

4.0 100 
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промишленост 

А-142/ 

23.11.2018 

г. 

„МД Електроник“ 

ЕООД, гр.София/ 

Германия 

„Изграждане на 

производствено предприятие 

на МД Електроник за 

производство на кабели за 

пренос на данни и други 

електронни компоненти“ 

община гр.Враца*, област 

Враца 

Производство на други 

електрически и 

електронни 

съоръжения, 

проводници и кабели/ 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

21.514 300 

А-143/ 

03.12.2018 

г. 

„ЕКОКОМ Груп“ 

ООД, гр. Плевен 

„Предприятие за 

производство на бактериални 

продукти“, Индустриална 

зона Божурище, с.Гурмазово 

Производство на 

лекарствени вещества/ 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

4.5 28 

А-144/ 

03.12.2018 

г. 

„ФЪРСТ ДИАЛИЗИС 

СЪРВИСИЗ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и 

„ФЪРСТ 

КЪНСТРАКШЪН“ 

ЕООД 

„Диализен център 

Пазарджик“, гр.Пазарджик 

Други дейности по 

хуманно 

здравеопазване/ 

високотехнологични и 

интензивно базирани 

на знания услуги 

2.052 23 

А-145/ 

10.12.2018 

г. 

„Визьор“ ООД, 

гр.Хасково 

“Фабрика за производство на 

пелети“, в гр.Момчилград*, 

област Кърджали 

Производство на други 

изделия от дървен 

материал, производство 

на изделия от корк, 

слама и материали за 

плетене; Пелети и 

брикети от пресовани и 

агломерирани дървени и 

растителни отпадъци и 

остатъци; 

Преработваща 

промишленост 

2.117 25 

А-146/ 

12.12.2018 

г. 

„СИГМАТЕК“ ЕООД, 

гр.Бургас 

„Предприятие за покрития 

върху компоненти на 

газотурбинни двигатели“, гр. 

Бургас 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

29.250 107 
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А-147/ 

21.12.2018 

г. 

„ШПИНЕР 

БЪЛГАРИЯ“ ООД, 

гр.Пловдив 

„Проект на зелено на 

Шпинер за производствена 

база за ЦПУ 

металообработващи 

машини“, община Куклен, 

област Пловдив 

Преработваща 

промишленост/ 

високотехнологично 

производство 

10.00 100 

Общо за 

2018  

28 проекта (24 проекта 

за клас А, 2 проекта 

клас Б и 2 приоритетен 

проект) 

16 проекта извън столицата, 

вкл. в 5 общини* с 

безработица над средната за 

страната. 

17 

високотехнологични 

производства/услуги 
816.4 2439 

 

   .Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за 2017 г    ٭

 .Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията  ٭٭ 

 .Удължава се срока на действие на сертификат Б-13/17.11.2015 г., до 17.11.2020 г ٭٭٭

 .Удължава се срока на действие на сертификат П-3/11.07.2015 г., до 11.07.2020 г ٭٭٭

 .Удължава се срока на действие на сертификат Б-12/19.10.2015 г., до 19.10.2020 г ٭٭٭
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.08 

„ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА 

СОБСТВЕНОСТ” 

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

 

1. Осигуряване на ефективно функциониране, управление и 

преструктуриране на търговските дружества, в които министърът на 

икономиката упражнява правата на собственост в капитала с цел защитата на 

държавния интерес. С извършените през годината действия са достигнати очакваните 

резултати в областта на преструктуриране и корпоративно управление на търговските 

дружества, като изцяло са покрити широкия кръг от дейности, които са възложени за 

изпълнение на Министъра на икономиката по отношение упражняване правата на 

собственост на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. 

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 предприятията 

с държавно участие и частично в Продукт/услуга Преструктуриране, приватизация, 

ликвидация, несъстоятелност и реституция (в частта по преструктуриране). 

2. Реализиране на ефективен приватизационен процес и 

следприватизационен контрол. В годишен аспект може да се каже, че целта се 

постига частично. Oт страна на Агенцията за приватизация и следприватизационен 

контрол (АПСК) са положени всички усилия за привличане на инвеститори и 

рекламиране на предлаганите за приватизация обекти, като начините за провеждане на 

маркетинг са съобразени с конкретната специфика на обектите за приватизация. 

Проведен е активен маркетинг по региони, съобразно местоположението на 

предлаганите за продажба имоти. В същото време, по отношение на реализираните 

приватизационни продажби се отчита изпълнение от 56% спрямо заложените по плана. 

Причините за този резултат са посочени в раздел д) Описание на факторите и 

причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените 

целеви стойности. По отношение на следприватизационния контрол може да се каже, 

че от страна на АПСК са изпълнени всички действия и целта се постига. Подробна 

информация за осъществените действия по приватизация и следприватизационен 

контрол е посочена по-долу. 

3. Финализиране процеса на реституция. 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.  През 

отчетния период са извършени дейностите, произтичащи от задълженията на 

Министъра на икономиката, в качеството му на орган по реституционните закони, като  

степента на изпълнение е подробно показана в отчета по Продукт/услуга 

Преструктуриране, приватизация, ликвидация, несъстоятелност и реституция. 

4. Осъществяване представителното участие 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. Целта е постигната и са реализирани 

всички нормативно определени задължения за функционална представителност. 

Подробен отчет по извършените дейности е представен в Продукт/услуга Тристранното 

сътрудничество на национално ниво. 

5. Осъществяване на ефективен диалог с отрасловите работодателски и 

синдикални структури. Целта е постигната, като извършените дейности са 

представени в Продукт/услуга Диалог с отрасловите работодателски и синдикални 

организации. 

6. Осъществяване на организация за осигуряване ефективно 

реализиране функциите на Националния икономически съвет. Целта е 

постигната, като са осъществени всички нормативно определени с ПМС № 74/2016 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. 
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7. Отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от добива и 

преработката на природни ресурси. За 2018 г. за изпълнение на програмите за 

техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за 

саниране на околната среда по търговски дружества от въгледобива, рудодобива и 

уранодобива, с Постановление № 332 от 22.12.2017 г. на Министерския съвет за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., са предвидени 

средствата в размер на 10 000 хил. лв. За постигане на целта, в началото на годината 

са разработени Програми за техническа ликвидация и консервация на обекти и за 

саниране на околната среда, която отчитат изискванията на Енергийната стратегия на 

Р. България, подзаконовите актове на Министерския съвет и други правителствени 

документи. Бенефициенти по програмите са дружествата „Екоинженеринг-РМ” ЕООД,  

„Еко Антрацит” ЕАД,  „Мини - Перник” ЕАД (л) и Мина „Пирин” ЕАД /н /. Програмите са 

утвърдени от министъра на икономиката. Разпределението на тези средства по 

бенифициенти и изразходването им е извършено 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. С оглед 

постигане на по-целесъобразно и с добро усвояване на средствата и насочването им 

към обекти с доказана готовност за реализиране на проектите, в рамките на годината е 

извършвано актуализиране на програмите. Към 31.12.2018 г. по отделните програми са 

актувани и отчетени общо 8 140 741.32 лв. или 81.41% от отпуснатия ресурс. 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 предвидените 3 479 434  лв. са актувани и отчетени 

3 426 762.41 лв. (98.49% от планираните), в т.ч. 828 874.45 лв. актувани от „Мини - 

Перник” ЕАД /л/ и 2 597 887.96 лв. актувани от „Еко Антрацит” ЕАД. Изпълнявани са 

проекти за надземна техническа ликвидация и техническа и биологична рекултивация; 

 Рудодобив - от предвидените 882 468 лв. са актувани и отчетени 761 054.62 

лв. Постигнато е усвояване на планираните средства от 86.24%. Изпълнявани са 

проекти за техническа и биологична рекултивация и мониторинг на 

хвостохранилищата; 

 Уранодобив – от предвидените 4 426 944 лв. са актувани и отчетени 

3 952 924.27 лв. Постигната е усвояемост от 89.29% от планирания ресурс. 

Изпълнявани са проекти за непрекъсваемите процеси и мониторинг на обектите от 

закрития уранодобив. 

 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, 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. Утвърждаване на бизнес - програми на търговските дружества и контрол 

върху тяхното изпълнение.  

През годината е прието изпълнението на утвърдените от Министъра на 

икономиката бизнес-програми за 2017 г. на 5 еднолични търговски дружества и са 

приети нови бизнес-програми за тригодишен период на 2 еднолични търговски 

дружества. 

1.2. Контрол и приемане на годишните финансовите отчети на търговските 

дружества.  

През отчетния период са приети финансовите отчети за 2017 г. на 12 еднолични 

търговски дружества – действащи и в ликвидация. За и по повод провеждане на 

редовни и извънредни Общи събрания на търговските дружества с държавно участие в 

капитала, са подготвени решения, с което българската държава е взела активно 

участие в стопанската дейност на тези дружества. През годината са проведени 5 общи 

събрания, на които са разглеждани въпроси, свързани с приемане на годишните 
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финансови отчети и свързаните с тях решения по отношения цялостната им дейност 

през 2017 г. 

1.3. Осъществяване на текущ контрол върху дейността и финансовото състояние 

на търговските дружества.  

Съобразно изискванията на ПМС 114/2010 г. и на Правилата за избор на 

изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови 

институции, през годината е събрана, обобщена, публикувана и представена на 

Министерство на финансите информация за 26 търговски дружества относно 

приложението на Правилата и разпределението на паричния им ресурс по банкови 

институции към 30.12.2017 г., към 30.03.2018 г., към 30.06.2018 г. и към 30.09.2018 г. 

В тази връзка, са публикувани и 10 обяви за избор на обслужващи финансови 

институции от 6 търговски дружества. В изпълнение изискванията на ПМС 114/2010 г., 

е получена от дружествата, анализирана и представена на Министерство на финансите 

годишна (за 2017 г.) и за първите три тримесечия на 2018 г. информация за 

финансовото състояние на наблюдаваните по постановлението 29 търговски дружества 

от системата на МИ. Постъпилите от дружествата финансови отчети по тримесечия на 

годината са анализирани с цел осъществяване на текущ мониторинг върху финансовото 

им състояние. 

1.4. Издаване на разрешения за действия съгласно чл. 11, т. 15 и т. 17 и чл. 12, 

т. 12 и т. 13 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в 

търговските дружества с държавно участие в капитала.  

През годината са издадени общо 44 решения на министъра в качеството му на 

едноличен собственик на капитала на дружествата, в т.ч. за разпоредителни сделки с 

дълготрайни активи, за отдаване под наем на имущество и др. действия, 

регламентирани в нормативната уредба.  Изготвено и прието от МС е ПМС за даване на 

съгласие за продажба на недвижими имоти от ВМЗ ЕАД. На електронната страница на 

МИ са оповестени 430 обявления за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи и 

за застраховане на имуществото, подадени от всички търговски дружества с държавно 

участие в капитала. 

1.5. Вземане на решения съобразно компетентността на министъра на 

икономиката, регламентирани от Търговския закон и Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в 

капитала по отношение на тяхното управление. 

През годината са изготвени и са приети от МС: ПМС за изменение и допълнение 

на ПМС 140/1992 г. и на ПМС 195/2000 г.; 4 бр. РМС за даване на съгласие за 

апортиране  в капитала на НКИЗ ЕАД, ДКК ЕАД и на „Индустриален и логистичен парк 

Бургас” АД на имоти частна държавна собственост; РМС за промяна на границите на 

„Свободна зона – Русе”; РМС за промяна на органа, упражняващ правата на държавата 

като акционер в капитала на „Пазари за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен; 

РМС за определяне на ДКК ЕАД като дружество, което да възлага ремонтите и 

реконструкцията на язовири, както и за одобряване на списъка на язовирните стени и 

съоръжения, които се нуждаят от основен ремонт или реконструкция. В качеството му 

на орган, упражняващ правата на държавата в търговските дружества от системата на 

МИ, министърът е взел 6 протоколни решения за промени в органите за управление и 

са подписани 12 договора за възлагане на управлението. 

1.6. Осъществяване на взаимодействие с органите на съдебната и 

изпълнителната власт.  

Във връзка с постъпило искане от страна на Комисията за разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на БНА е подготвяне на информация за данните 

на лицата, заемали длъжности в органите за управление на 893 търговските дружества 

от системата на министерството в периода 1989-2017 г. Изготвена и предадена на МФ е 

информация за прогнозните резултати от дейността на търговските дружества от сектор 

„Държавно управление” за периода 2018-2021 г., както и за очакваните приходи в 

бюджета през периода 2018-2021 г. от наеми и от дивиденти от търговските дружества. 

В рамките на съгласувателната процедура на нормативни и ненормативни актове, за 

годината са подготвени общо 183 становища. Извършено е събиране, обобщаване и 

представяне на Министерство на финансите на информация за разпределението на 

паричните средства на 26 търговските дружества от системата на министерството по 
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банкови институции по месеци на IV-то тримесечие на 2017 г., I-во, II-ро и III-то 

тримесечия на 2018 г. Обобщената информация е публикувана и на интернет-

страницата на Министерство на икономиката в определените срокове. На Министерство 

на финансите е представена и информация за финансово-икономическото състояние и 

търговската дейност през 2017 г. и на пазарните перспективи за 2018 г., както и за 

финансовото състояние през I-во, II-ро и III-то тримесечия на 2018 г. на общо 29 

търговски дружества от системата на министерството, които са наблюдавани по реда на 

ПМС № 114/2010 г., от които към края на годината, 7 дружества са с над 50 на сто 

държавно участие в капитала и 22 са дружества, капиталът на които е собственост на 

еднолични търговски дружества.   

1.7. Контрол върху образуването на СРЗ и формиране възнагражденията на 

органите за управление и контрол на търговски дружества, съгласно чл. 33 от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с 

държавно участие в капитала.  

За дружествата 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 ІV-то тримесечие на 2017 г. и за І-во, II-ро и III-то тримесечия 

на 2018 г. Стартирала е процедурата за събиране на необходимата информация за ІV-

то тримесечие на 2019 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, регламентирани от нормативната уредба на страната (Търговски закон, 

Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с 

държавно участие в капитала и др.) по отношение на тяхното преструктуриране и 

реализиране на процедури по разделяне, вливане, сливане и/или капиталово 

преструктуриране на търговските дружества. 

През годината е извършено преструктуриране на 4 търговски дружества. 

Акциите/дяловете, собственост на държавата в капитала на „ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД и 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ” ЕООД са апортирани в ДКК ЕАД. Извършено е увеличение на 

капитала на ДКК ЕАД и на НКИЗ ЕАД чрез непарични вноски, представляващи правото 

на собственост на държавата върху недвижими имоти съответно в Стара Загора, 

Кърджали, София и Банкя (ДКК ЕАД) и в Пловдив и Кърджали (НКИЗ ЕАД). 

2.2. Провеждане на активен маркетинг с цел привличане на инвеститори 

През годината са осъществени маркетингови мероприятия по отношение на 33 

обекта, предлагани за продажба. Съобразно конкретната специфика на тези обекти,  

чрез web-страницата на АПСК, е извършено тяхното презентиране, като в рубриката 

„Проекти” са публикувани решенията за метод „публичен търг с явно наддаване” за 22 

обекта и решенията за откриване на процедури за приватизационни продажби на 14 

обекта. В специално обособената секция „Спешни проекти” са публикувани 

информационни карти за обектите, чиито търгове са предстоящи. На web-страницата на 

„БФБ-София” АД, във връзка с предлагането за продажба на 41-я централизиран 

публичен търг на пакети от акции от капитала на 11 дружества, са публикувани 

информационните проспекти за тези дружества. Изпратени са прессъобщения и 

актуална информация до регионални медии по местонахождение относно стартирали 

тръжни процедури за продажбата на 10 обекта, представляващи имоти–частна 

държавна собственост от областите: Пазарджик, Кърджали, Сливен, Стара Загора, Русе  

и  за обособена част от „Транспортен диагностично - консултативен център” ЕООД, гр. 

Бургас. Информация за предстоящи приватизационни проекти е популяризирана и 

посредством отговори на журналистически запитвания. 

2.3. Осъществяване на предприватизационна подготовка.  

С протоколни решения на ИС на АПСК са приети възложените в края на 2017 г. 

по реда на Закона за обществените поръчки разработки на анализи на правното 

състояние, приватизационни оценки и информационни меморандуми (преработки) за 6 

бр. имоти частна-държавна собственост от областите: Добрич, Софийска, Пазарджик, 

Благоевград и София-град. По отношение на 40 обекта, представляващи имоти частна-
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държавна собственост са проведени 9 процедури по реда на Наредбата за възлагане 

изготвянето на правни анализи, приватизационни оценки и информационни 

меморандуми (обн. ДВ, бр. 56/06.07.2018 г.). От тях в края на периода са приети 

разработките за 15 обекта. 

2.4. Реализиране на приватизационни продажби на: дялове или акции – 

собственост на държавата в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно 

участие в капитала; обособени части от имуществото на търговски дружества с повече 

от 50 на сто държавно участие в капитала; дялово или акции - собственост на 

търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други 

търговски дружества; обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто 

капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно 

участие в капитала; имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 

лв. 

През годината, от страна на АПСК са предложени за продажба общо 33 обекта, 

представляващи 21 имота-частна държавна собственост, една обособена част от 

търговско дружество и 11 миноритарни пакета. Осъществи са 14 приватизационни 

продажби, в т.ч.: 11 имота-частна държавна собственост, предложени от областните 

управители на областите  Варна, Кърджали, Пазарджик и Сливен; обособена част от 

„Транспортен диагностично - консултативен център” ЕООД, гр. Бургас и 2 миноритарни 

пакети акции собственост на държавата, представляващи: 26,12% от капитала на 

„ГАЛАТЕКС” АД, гр. Варна и 0.0009% от капитала на „ТРЕЙС – ИПОМА” АД, гр. София. 

2.5. Осъществяване на взаимодействие с „Българска фондова борса София” АД 

при продажба на пакети от акции на централизирани и неприсъствени публични 

търгове.   

През годината е проведен 41-вия централизиран публичен търг. Посредством 

търговската система на „БФБ-София” АД („Приватизационен пазар”, сегмент 

„Централизиран публичен търг”) са предложени за продажба пакети акции от капитала 

на 11 дружества, като в рамките на търга са реализирани две приватизационни 

продажби. 

2.6. Реализиране на процедури по ликвидация на неефективно работещи 

дружества.  

През годината е осъществен текущ мониторинг на процедурата по ликвидация 

(от откриването до прекратяването й). Подготвени са общо 17 протоколни решения на 

министъра, свързани с хода на процедурата по ликвидация. 

2.7. Реализиране на процедури по удовлетворяване на реституционни 

претенции. 

През отчетния период са приключени процедурите за обезщетяване на 

реституционни претенции към 4 търговски дружества. Прегледани са 31 заявления за 

предоставяне на административна услуга удостоверяване наличието или липсата на 

реституционни претенции и са издадени 30 удостоверения. Редовно се поддържана 

актуалността на регистъра по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ, като е създадена система за 

защита на регистрите в електронен формат от погиване. В резултат на действията във 

връзка с 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 1 

851 записа. 

2.8. Осъществяване на мониторинг и контрол върху законосъобразното 

протичане на процедурите по несъстоятелност.  

Продължава дейността по извършване на текущ мониторинг за 

законосъобразното развитие на производствата по несъстоятелност на дружествата от 

системата на Министерство на икономиката. 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, 

като е предоставена информация по 39 преписки. Осъществен е и мониторинг върху 

обявленията за продажби на синдиците по отношение съответствието им с изискванията 

на Търговския закон, като за констатираните нередности са предприети своевременни 

мерки за отстраняването им. За годината в Бюлетина на продажбите, администриран от 
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Министерство на икономиката, са публикувани 2 746 обявления за продажби от 

синдици. 

2.9. Разработване на тематични програми и организиране на обучения на 

синдиците.   

В рамките на дейността по организиране на обучението на синдиците, от 

експерти от Министерство на икономиката и Министерство на правосъдието е изготвена 

и утвърдена със заповед на министъра на икономиката Годишна програма за обучение 

на синдиците за 2018 г., която е изпълнена. 

 

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 годината са анализирани и приключени с констатации са общо 113 отчета 

по 83 приватизационни договора, като е констатирано изпълнение на задълженията по 

80 от тях. Констатирано е неизпълнение на задължение за заплащане на част от 

покупната цена по договор за приватизационна продажба на 19.2% от капитала на 

„Перник филм” ООД, гр. Перник, за което на купувача е начислена неустойка. По 

договор за приватизационна продажба на 70% от капитала на „Параходство Български 

Морски Флот” ЕАД, гр. Варна е констатирано частично неизпълнение на задължението 

за поддържане на  договорената средносписъчна численост на плавателния състав в 

размер на 2 221 бр. за VIII-ми отчетен период и 2 205 бр. за IX-ти отчетен период. За 

първото неизпълнение на купувача е начислена неустойка, която е платена. За 

констатираното второ неизпълнение, на купувача предстои начисляване на неустойка. 

През отчетния период е извършен следприватизационен контрол по договор за 

приватизационна продажба на 80% от капитала на „Стария дъб” ЕООД, гр. Търговище. 

Констатирано е прехвърляне на 13 177 дяла от капитала на дружеството, с което 

купувачът е нарушил забрана по договора за прехвърляне на придобити дялове от 

дружеството до окончателното плащане на цената. С цел повишаване коректността при 

отчитане на изпълнението, респ. неизпълнението на поетите с приватизационните 

договори задължения, са извършени всички планирани за 2018 г. проверки на място по 

7 договора за приватизационна продажба. Извършена е проверка на документация и са 

издадени 17 удостоверения за изпълнение на задължения и за липса на задължения, 

произтичащи от неизпълнение на приватизационни договори, на основание чл. 22 б, 

ал. 4, т. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с 

чл.78, ал.2 от Закона за държавната собственост (ДВ, бр.18 от 2010 г.). На основание 

чл. 22 б, ал. 4, т. 7 от ЗПСК са издадени 2 удостоверения за приключило плащане на 

покупната цена и 1 удостоверение за изпълнени задължения. 

3.2. Приемане на плащания по цена и неустойки.  

В резултат на осъществения следприватизационен контрол и свързаното с него 

процесуално представителство, в АПСК са постъпили парични постъпления по цена и 

неустойки, както и плащания по спогодби и споразумения за разсрочване на 

вземанията по договори за приватизационна продажба, спрямо които Агенцията има 

вземания за неустойки, присъдени с влязло в сила съдебно решение, юрисконсултски 

възнаграждения и др. През 2018 г. са изготвени 103 протокола за нареждане на суми 

по 20 броя приватизационни договори. 

3.3. Реализиране на законни и договорни ипотеки в процеса на събиране на 

просрочени от купувачите задължения.  

Към 31.12.2018 г. АПСК е била страна по 49 искови производства, като по 3 от 

тях е ищец, а по 46 – ответник. В посочените искови производства са включени тези, 

образувани по искове на дружества - ипотекарни длъжници на АПСК, с искания за 

обявяване на нищожност или недействителност на вписването на законни ипотеки в 

полза на АПСК или нищожност или недействителност на самите законни ипотеки, на 

основание противоречие на § 8 от ПР на ЗИД на ЗПСК (отм.) с чл. 63 от Договора за 

функциониране на Европейски съюз (ДФЕС). Към 31.12.2018 г. посочените дела са 16, 

като всяко едно е на различен етап на производството, включително вече образувани 

във ВКС. През 2018 г. са образувани 11 броя нови искови дела срещу Агенцията. Към 

31.12.2018 г. АПСК е била взискател по 89 изпълнителни дела, като вземанията по тези 

дела са за главници, мораторни лихви, лихви за забава и разноски по изпълнителните 
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листове и изпълнителни дела. През отчетния период са подновени и заличени общо 26 

законни ипотеки.  

3.4. Реализиране на действия по принудително събиране в рамките на 

изпълнителното производство и производството по несъстоятелност, на безспорни 

вземания на АПСК за неустойки, цена, лихви и обезщетения, установени с влезли в 

сила съдебни решения и заповеди за изпълнение, за които са издадени изпълнителни 

листа. 

 През годината са подготвени и представени пред ЧСИ/ДСИ или друг орган 208 

молби във връзка с хода на изпълнителното производство, в т.ч. и молби за насрочване 

на изпълнението, насрочване на опис и съответно публична продан или използване на 

друг изпълнителен способ с оглед спецификите на делото. Изготвени са 67 молби за 

извършване на описи и публични продани по искане от АПСК и 68 отговора на искови 

молби, писмени защити, жалби и отговори на жалби и други становища по дела. 

Изготвени са молби, становища, писма до АС при БТПП – 8 броя, всички във връзка с 

арбитражното производство срещу Агенцията, заведено от купувача по договора за 

приватизационна продажба на 70% от капитала на „Параходство Български Морски 

Флот” ЕАД, гр. Варна. 

 

4.Тристранното сътрудничество на национално ниво 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

4.1. 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. През годината, 

представители на министерството са участвали, в качеството си на членове или втори 

членове, в работата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, 

Националния съвет по условия на труд, Националния съвет за равнопоставеност на 

жените и мъжете, Националния съвет по въпросите за социалното включване и 

Консултативен съвет по професионалното образование и обучение. Реализирано е 

участие в общо 20 заседания, на които са представени и защитени позициите на 

министерството 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. 

4.2. Участие по компетентност с мотивирани предложения при изготвяне на 

проекти на законови и подзаконови нормативни актове, проекти на стратегии, планове 

и отчети. 

 През годината е осъществено участие в Междуведомствени работни групи: по 

демографските въпроси с предоставена информация за отчет за 2017 г. за изпълнение 

на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Р 

България (2012-2030 г.); за подготовката на План за 2018 г. за мониторинг на 

изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на 

населението в Р България (2012-2030 г.); по двугодишен мониторингов доклад за 

отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на 

възрастните хора (2012 – 2030 г.); за включване или изключване на професии от 

Списъка на регулираните професии в Р България с приета промяна на регулирана 

медицинска професия; за разработване на Закон за изменение и допълнение на Закона 

за интеграция на хората с увреждания с изразено становище по предоставена 

Концепция относно промени в закона и за разработване на  Проект на Закон за хората  

с увреждания; за актуализиране на НКПД 2011 г. с обсъдени постъпили предложения и 

изготвено становище за изменение и допълнение на НКПД 2011 г.; ресурсна работна 

група към Консултативния съвет по професионалното образование и обучение с 

подготвени предложения на тема „План-прием в средното образование”. 

 

5. Диалог с отрасловите работодателски и синдикални структури 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

5.1. Осигуряване на консенсусни предложения за преодоляване на проблеми в 

отделни предприятия и браншове.  
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През годината са изискани в оперативен порядък предложения от 10-те ОСТС 

относно актуализиране на Списък на защитените от държавата специалности от 

професии за учебната 2019-2020 г. и Списък на специалности от професии с очакван 

недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2019-2020 г. Проведени са 

неприсъствени заседания на 10-те ОСТС по повод направени предложения за 

актуализиране на Списък на защитените от държавата специалности от професии за 

учебната 2019-2020 г. и Списък на специалности от професии с очакван недостиг от 

специалисти на пазара на труда за учебната 2019-2020 г. Изпратен е в оперативен 

порядък до 10-те ОСТС Въпросник за оценяване на въздействието на Националната 

квалификационна рамка на Р България. 

5.2.Осъществяване на мониторинг върху дейността на предприятията по 

здравословни и безопасни условия на труд и популяризиране на „добрите практики”.  

В оперативен порядък е споделяна информация и консултации по прилагане на 

нормативната уредба и е реализирано участие в Националната конференция по 

безопасност и здраве при и работа на тема „Здравословните работни места управляват 

опасни вещества”. 

 

6. Административно и техническо обслужване и експертно осигуряване на 

Националния икономически съвет 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

6.1. Организиране, координиране и реализиране на действия по осигуряване 

подготовката и провеждането на заседанията на съвета. 

Организирано е провеждането на три заседания на Националния икономически 

съвет, като са подготвени темите за обсъждане, както и всички материали по тях. 

6.2. Изготвяне, публикуване и съхраняване  на протоколите от заседанията. 

Изготвени са 3 протокола, които са публикувани съответно на сайта на 

министерството и на този на Министерски съвет. 

 

7. Управление на проекти за отстраняване на щетите, нанесени на околната 

среда от добива и преработката на природни ресурси 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 7.1. 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. В 

утвърдената програма за 2018 г. са предвидени средства в размер на 4 426 944 лв., 

които са насочени към следните обекти: Пречиствателните съоръжения „Чора”, „Искра”, 

„Бялата вода”, Пречиствателна станция за отпадни води с. Елешница, хвостохранилища 

гр. Бухово и „Елешница”, с. Елешница и инсталации за регенерация на йонообменни 

смоли с. Елешница. През периода са изпълнени 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. За годината са актувани и 

отчетени проекти на стойност 3 952 924.27 лв. или усвояването е 89.29%. Извършеното 

през отчетния период по раздели на програмата и усвоените средства са както следва: 

 „Техническа ликвидация” - през периода дейностите основно се свеждат до 

изготвянето на задания и работни проекти за текущ ремонт и възстановяване на 

частично компрометирани ликвидационни проекти на приключени обекти. Направена е 

документална подготовка за приемане на изпълнените проекти от междуведомствена 

приемателна комисия на обектите: Смоляновци, Бялата вода, р-к „Дружба 1 и 2”, 

Сенокос, Мелник, Сугарево и Горно Краище. Приемателни комисии са проведени  на 

обектите р-к „Дружба 1 и 2”, Сенокос, Бялата вода, Септемврийци и обекти към 

„Елешница”. От планираните средства в размер на 471 697.20 лв. за годината са 

изпълнени дейности на стойност 371 420.17 лв.; 

 „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 
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хвостохранилище Бухово”. Изпълнението на проекта не е стартирало поради забавяне 

на съгласувателния режим. Усвоени са планираните средства в размер на 1 056 лв.; 

 „Мониторинг на обектите от закрития уранодобив” - през отчетния период са 

изпълнявани дейности в съответствие с утвърдената от Министъра на икономиката 

четиригодишна Програма за комплексен мониторинг на околната среда в закритите 

уранодобивни обекти в Република България за периода 2016–2019 г. За периода  са 

актувани  дейности на стойност 335 753.44 лв. при планирани 359 084.40 лв.; 

 „Пречистване на замърсени с уран руднични води и смоли” - през годината са 

изпълнявани работни проекти в обектите: „Елешница”, „V–та шахта”, „Чора”, 

„Хвостохранилище Бухово”, „Бялата вода” и „Искра”. При планирани 235 761.60 лв. за 

периода са актувани и отчетени 162 045.46 лв.; 

 „Непрекъсваеми процеси” - извършени са планираните дейности за  обектите 

„Чора” – ИСОЗУРВ, „Искра” – ИСОЗУРВ, „Бялата вода” – ИСОЗУРВ, „Хвостохранилище 

Бухово”, „Елешница” и „Обслужване на ИТР на дружеството”. Общата стойност на 

извършените дейности през периода възлиза на 3 033 113.12 лв. при планирани 

3 219 664.80 лв.;  

  „Експертизи, комисии, технически и експертни съвети, становища, 

обследвания, оценки, такси и др.″ - за изпълнение на дейността са актувани и отчетени 

49 536.08  лв.  при планирани 139 680 лв. 

7.2. 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 са реализирани от „Еко Антрацит” ЕАД и „Мини 

Перник” ЕАД /л/ и „Мини Пирин” ЕАД /н/. В рамките на годината са изпълнявани 

проекти за надземна техническа и биологична рекултивация. Съгласно утвърдената 

програма, за  дружествата са предвидени 3 479 434  лв. До края на годината са 

актувани извършени дейности на стойност общо 3 426 762.41  лв., които разпределени 

по дейности са както следва:  

 

 „Еко Антрацит” ЕАД – Съгласно утвърдената програма, за дружеството са 

заложени 3 472 029 лв. От средата на годината, със заповед на министъра на 

икономиката, в програмата на дружеството са включени и обекти на „Мини Перник“ ЕАД 

/л/. През периода са усвоени 2 597 887.96 лв. Изпълнявани са дейности по следните 

проекти за рекултивация и за инвеститорски контрол:  

 „Рекултивация на нарушени терени в района на рудник „Здравец” – 

актуализация”. Утвърдените средства за 2018 г. са в размер на 62 177 лв., като  са 

усвоени 62 020.11 лв.; 

 „Техническа рекултивация на нарушени терени, вследствие на водените 

дългогодишни минни работи от мините при мини „Маришки басейн” АД, гр. 

Димитровград в землищата на селата Бряст, Радиево и Странско, общ. Димитровград, 

актуализация – изпълнение”. Утвърдените средства за 2018 г. са в размер на 1 988 931 

лв., като са усвоени  1 979 061.04 лв.; 

 „Изпълнение на инвеститорски функции и инвеститорски контрол”. 

Утвърдените средства за 2018 г. са в размер на 488 000 лв., като за отчетния период са 

усвоени 456 362.01 лв. за транспорт, командировки, материали, заплати и осигуровки 

на персонала и други. 

 „Техническа и биологична рекултивация на надземните площадки на обект 

„Север” и „Юг” от участък „Първи” и шламохранилището на Мина Антра”.  Утвърдените 

средства за 2018 г. са в размер на 21 600 лв., като са усвоени 18 000 лв.; 

 „Допълване на пространствената реперна мрежа и провеждане на геодезичен 

мониторинг за движенията и деформациите на най-застрашените обекти на 

повърхността от прекратените подземни минни дейности към „Мини-Перник” ЕАД”. 

Утвърдените средства за 2018 г. са в размер на 166 042 лв., като са отчетени  82 

444.80 лв. 

 През годината не са изпълнявани дейности и не са усвоявани средства по три 

първоначално включени в програмата проекта, като средствата предвидени за тях са 

преразпределени. 
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„Мини Перник″ ЕАД (л.) - В годишната програма, за дейностите, изпълнявани 

от дружеството, са предвидени средства в размер на 911 321 лв. Средствата, усвоени 

от дружеството до прехвърлянето им към „Екоантрацит” ЕАД са 828 874.45 лв. за 

следните  проекти:  

 „Допълване на пространствената реперна мрежа и провеждане на геодезичен 

мониторинг за движенията и деформациите на най-застрашените обекти на 

повърхността от прекратените подземни минни дейности към „Мини-Перник″ ЕАД″. 

Утвърдените средства за 2018 г. са в размер на 166 042 лв., като са отчетени 83 596.80 

лв.;  

 „Техническа ликвидация на подземен рудник „Света Анна″. Утвърдените 

средства са в размер на 7 450 лв., от които са усвоени 7 449.53 лв.; 

  „Техническа ликвидация и преодоляване на вредните последици от 

прекратяване на производствената дейност във въгледобива (стабилизиране на земната 

основа) в района на ж.п. линията Перник-Волуяк – етап I″. Утвърдените средства за 

годината са в размер на 737 829 лв., като са усвоени 737 828.12 лв.  

7.3. Координиране на дейностите по ликвидиране на последствията от 

рудодобива. 

Дейностите по ликвидиране на последствията от рудодобива са включени в 

обхвата на ПМС 140/1992 г., като изпълнител е „Еко Антрацит” ЕАД, гр. София. 

Дружествата, по отношение на които се изпълняват такива дейности са: „Бургаски 

медни мини” ЕАД, „Горубсо-Рудозем” ЕАД (л), „Елисейна” ЕАД (н), „Маджарово” ЕАД и 

„Чипровец” ЕАД (н). За 2018 г. са утвърдени средства в размер на  882 468 лв.  За 

отчетния период са усвоени средства в размер на 761 054.62 лв., като разпределението  

по обекти и дейности е както следва: 

 „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Елшица”. Одобрените 

средства за годината са в размер на 8 186 лв., от които са усвоени  8 185.55 лв.; 

 „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Радка”. Одобрените средства 

за годината са в размер на 3 268 лв., като са усвоени 3 267.55 лв.; 

 „Препомпване  към котлована на  рудник „Цар Асен” на дебалансовите 

разтвори, изтичащи от насипището за окисни води при рудник „Цар Асен”, с цел 

недопускане изтичане на същите към река Луда Яна”. Одобрените средства за годината 

са в размер на 42 000 лв., като са усвоени 41 190 лв.;  

  Хвостохранилище „Медет” - „Рекултивация на откоси и площи извън 

границите на концесията. Изграждане на дренажи и отводнителни съоръжения в зоната 

на стените”. Одобрените средства за 2018 г. са в размер на 323 000 лв., като за 

периода са отчетени 307 129.32 лв.;  

 „Екологични санкции за замърсяване на река Елшишка за 12 месеца”. 

Одобрените средства за годината са в размер на 57 960 лв., които са изцяло усвоени; 

 „Мониторинг на хвостохранилище „Медет”. Одобрените средства за годината 

са в размер на 97 000 лв., като са отчетени дейности на стойност 96 552.41 лв.;  

 „Техническа ликвидация на обогатителна фабрика „Медет”. Одобрените 

средства за 2018 г. са в размер на 18 720 лв., като са  отчетени 18 720 лв.;  

 „Изследване статуса на котлована, наблюдение и контрол на свлачищните 

процеси и обследване на водите в котлована на рудник „Медет”. Одобрените средства 

за 2018 г. са в размер на 102 000 лв. Отчетени за периода са 100 568.64 лв.; 

 „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилища „Мечи дол” и  „Чипровци”. 

Одобрените средства за 2018 г. са в размер на 11 936 лв., като за годината са отчетени 

11 935.20 лв.; 

 „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Маджарово-1” и „Временно”. 

Одобрените средства за 2018 г. са в размер на 97 000 лв. Усвоени за годината са 

66 388.78 лв.; 

 „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Върли бряг”. Одобрените 

средства за 2018 г. са в размер на 6 800 лв., от които са отчетени 6 787.20 лв.; 

 „Мониторинг  и поддръжка на хвостохранилище „Росен”. Одобрените средства 

за 2018 г. са в размер на 31 000 лв., от които са усвоени 29 706.79 лв.; 

 „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Елисейна”. Одобрените 

средства за 2018 г. са в размер на 9 200 лв., като за годината са отчетени  9 183.18 

лв.; 
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 „Мониторинг на руднични води при р-к „Рибница” – VII-ма площадка”. 

Одобрените средства за 2018 г. са в размер на 3 480 лв., които са усвоени. 

През годината не са изпълнявани дейности и не са усвоявани средства по четири 

първоначално включени в програмата проекта, като средствата предвидени за тях са 

преразпределени. 

7.4. Организация, администриране и контрол по изпълнението на проекти за 

отстраняване на щетите и последиците, нанесени върху околната среда от 

уранодобива, въгледобива и рудодобива. 

 През периода, от експерти на дирекция ИОУДУ са извършени проверки на 

следните обекти, на които се осъществяват ликвидационни, рекултивационни  и 

експлоатационни дейности:  

 Обект „Бялата вода”; 

 Обект „Чора”; 

 Обекти на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД в района на с. Елешница; 

 Обект на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД в района на с. Смоляновци; 

 Обект „Техническа рекултивация на нарушени терени вследствие на водените 

дългогодишни минни работи от мините на „Маришки басейн” АД, гр. Димитровград в 

землищата на селата Бряст, Радиево и Странско, общ. Димитровград;  

 Обекти по ПМС № 195/2000 г. в района на гр. Перник; 

 Обект - Хвостохранилище „Росен”; 

 Обект - Утайник на рудник „Рибница” и Шахоница; 

 Обект - Котлован на рудник „Медет”; 

 Обект - Хвостохранилище „Медет”; 

 Обект - Хвостохранилище „Маджарово”; 

 Обект - Хвостохранилище „Върлибряг”; 

 Обект - Хвостохранилище „Елисейна”. 

7.5. Наблюдение и контрол на компонентите на околната среда и оценка на 

въздействието от реализираните ликвидационни и рекултивационни дейности. 

Извършено е 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.  

7.6. 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 изготвяни 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, както и проекти за техническа 

ликвидация и техническа и биологична рекултивация. През периода  са проведени: 

 пет заседания 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;  

 седем заседания на Консултативния съвет, назначен в изпълнение на ПМС № 

74/1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова 

суровина; 

 седем заседания на Междуведомствения експертен съвет, назначен в 

изпълнение на ПМС № 140/1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно 

закриване на неефективни производствени мощности. 

 

 

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

проектите по програмата 

По програмата за отчетния период са изразходвани 8 140 741 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. 
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Г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение №5 

2000.01.08 Бюджетна програма „Преструктуриране и 

ефективно управление на държавната собственост” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

  2018 г. 

1. Търговски дружества с подобрени финансови резултати* 
бр. 2 4 

2. Приватизирани обекти (мажоритарни, миноритарни пакети, 

обособени части и имоти – частна държавна собственост) бр. 25 14 

3. Обекти, за които са осъществени маркетингови мероприятия бр. 35 33 

4. Дружества с извършен следприватизационен контрол бр. 70 83 

5. Обекти с изпълнени приватизационни задължения бр. 65 80 

6. Издадени от министъра актове за преобразуване и/или 

преструктуриране 
бр. 2 10 

7. Предприятия с приключило производство по ликвидация бр. 2 - 

8. Предприятия с приключили реституционни процедури 
бр. 4 4 

9. Предприятия с приключило производство по несъстоятелност 
бр. 3 1 

10. Публикувани обяви на синдиците за продажби на активи бр. 1 800 2 746 

11. Дружества с извършен контрол по отношение на образуване 

на СРЗ и формиране възнагражденията на органите за 

управление и контрол 

бр. 29 26 

12. Национални съвети за координация и сътрудничество 
бр. 3 6 

13. Участие в Междуведомствени работни групи  за изготвяне на 

законопроекти или проекти на актове от компетентността на 

правителството 

% 100% 100% 

14. Изработени позиции по всички предложения, внесени за 

разглеждане в ОСТС и ОСУТ 
% 100% 100% 

15. Изготвени и публикувани протоколи от всички заседания на 

НИС 
бр. 4 3 

16. Контрол по изпълнение на техническа ликвидация и 

рекултивация 
бр. 

проверки 
40 54 

17. Изготвени месечни, тримесечни и годишни доклади във 

връзка с изпълнението на ликвидационните и рекултивационни 

дейности 
бр. доклади 36 36 

18. Приети обекти по проекти за техническа ликвидация и 

рекултивация 
бр. обекти 6 6 

 

Забележка: * на основата на приетите годишни финансови отчети за 2017 г. на 

едноличните търговски дружества 
 

 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 са постигнати. Неизпълнение се отчита единствено по отношение на 

показателя „Предприятия с приключило производство по ликвидация“. Въпреки, че 

ликвидационните процедури на търговските дружества от системата на министерството 

са на заключителен етап, финализирането на тези процедури се възпрепятства от 

наличието на висящи съдебни дела. Степента на изпълнение на показателите, свързани 

с дейностите по раздържавяване и осъществяване на следприватизационен контрол 

върху изпълнението на поетите от купувачите задължения, показва добро изпълнение 
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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), което дава отражение на степента на изпълнение на 

показателя „Приватизирани обекти (мажоритарни, миноритарни пакети, обособени 

части и имоти – частна държавна собственост)”. Като проблем през отчетния период 

може да се отчете и забавянето в приемане на подзаконов нормативен акт за възлагане 

на дейности, свързани с подготовката на приватизацията и следприватизационния 

контрол, вкл. процесуалното представителство. Новата уредба на този процес е приета 

с ПМС № 121 от 29 юни 2018 г., oбн. ДВ, бр. 56/66.07.2018 г., което на практика е 

преустановило извършването на тези дейности в рамките на първата половина от 

отчетния период и дава  отражение върху хода на приватизационния процес и 

реализираните приватизационни продажби. 

 

 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 се получава от официалните 

тримесечни и годишни финансови отчети, от отчетите на дружествата за изпълнение на 

бизнес програмите, от постъпилите и издадени разрешения по реда на чл. 11, т. 15 и т. 

17 и чл. 12, т. 12 и т. 13 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата 

в търговските дружества с държавно участие в капитала. Информацията за планирането 

и отчета на показателите, свързани с процеса на раздържавяване, се предоставя от 

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, на основата на 

осъществените приватизационни продажби и реализираните контролни действия по 

хода на изпълнение на поетите от купувачите 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 

образуването на средствата за работна заплата и за формиране възнагражденията на 

органите за управление и контрол се получава от тримесечни справки и декларации на 

дружествата по реда на чл. 33, ал. 8 от Правилника за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. 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 са постигнати в задоволителна 

степен. Отчетените стойности по показателите, които характеризират дейностите 

свързани с преструктурирането, мониторинга и управлението на търговските 

дружества, с протичането на реституционния процес, с управлението на процесите по 

отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от добива и преработката на 

природни ресурси и дейностите, свързани с политиката по осъществяване на 

многостранно сътрудничество с партньорски организации, дават основание да се каже, 

че целите, които те характеризират са постигнати. Както бе посочено по-горе, 

наличието на висящи съдебни дела е причина дружества, чиито процедури по 

ликвидация са на финален етап, да не бъдат заличени от Търговския регистър. 

Фактори, които са възпрепятствали по-добро постигане на целите в дейността по 

приватизация са:  

 отмяната на действащата до края на 2017 г. регламентация за възлагане 

извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със 

следприватизационен контрол, вкл. процесуално представителство и приемане от 

Министерски съвет на подзаконов акт, регламентиращ тези дейности в средата на 

годината; 

 приетото от Народното събрание в началото на годината измененията в Закона 

за приватизация и следприватизационен контрол, с което се въвежда изискване за 
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изрично решение на Народното събрание за приватизация на обособени части от 

търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, включени в 

списъка–приложение № 1 по чл. 3, ал. 1 и което води до забавяне стартирането на 

приватизационни проекти за тези обекти; 

 липса на инвеститорски интерес, особено към предлаганите за продажба на 

ЦПТ миноритарни пакети, останали след приключила дълга процедура по обезщетяване 

на реституционните претенции и поради влошено икономическо състояние на голяма 

част от дружествата. 

 

 

Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение 6)  

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.08 Бюджетна програма “Преструктуриране и 

ефективно управление на държавната собственост” 

Закон Уточнен план 
Отчет               

2018 г. 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 3 898 200 3 405 720 3 108 171 

     Персонал 2 588 500 2 479 215 2 475 659 

     Издръжка 1 309 700 926 505 632 512 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 3 898 200 3 405 720 3 108 171 

     Персонал 2 588 500 2 479 215 2 475 659 

     Издръжка 1 309 700 926 505 632 512 

     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  10 000 000 8 362 124 8 140 741 

  

1. Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и 

консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на 
околната среда (§43-00 ) 

10 000 000 8 362 124 8 140 741 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС 
0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 10 000 000 8 362 124 8 140 741 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 13 898 200 11 767 844 11 248 912 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 13 898 200 11 767 844 11 248 912 



 207 

  Численост на щатния персонал 90 90 82 

  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 Изпълнителния директор на 

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.09 „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 Българското 

председателство на Съвета на 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. 

Предвидените дейности, подлежащи на изпълнение през 2018 г. са изпълнени в 

определените за това срокове. Поставените цели в рамките на БГ Председателство на 

Съвета на ЕС по отношение постигането на напредък в преговорите в рамките на 

Съвета на ЕС по законодателните предложения за защита на потребителите. Тези цели 

са постигнати, едновременно с изпълнението на обичайните дейности, включени в 

програма „Защита на потребителите”. Налице е преизпълнение на по-голяма част от 

заложените целеви стойности. 

 

Б) Продукти/услуги, 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. Изпълнение на дейности по координация и ръководство, произтичащи от 

поемането на ротационното Председателство на работните групи на Съвета на ЕС в 

частта „Защита на потребителите”: 

1.1.1. Ръководене на заседанията и обсъжданията по 4 бр. законодателни 

предложения, разглеждани в две работни групи към Съвета на ЕС: 

 По отношение на РГ „Гражданско-правни въпроси – договорно право” е поето 

ръководството на заседанията и постигането на съществен напредък в преговорите по 

две законодателни предложения: 

- Предложение за Директива относно някои аспекти на договорите за 

предоставяне на цифрово съдържание – проведени са 10 бр. технически срещи с ЕП за 

подготовка на проведените 6 бр. политически триалога и 11 заседания на ниво 

съветници. За всички заседания са изготвени придружаващи документи флашове, 

дневен ред,  информация за брифингите, доклади, резюмета от срещите, информация 

по предложенията на докладчиците на ЕП, ежемесечни доклади по напредъка и др.; 

- Предложение за Директива относно продажбата на стоки - проведени са 8 бр. 

заседания по обсъждане на досието; 2 бр. срещи и 1 бр. видео-конферентна връзка с 

ГС на Съвета, ЕК и Австрийско председателство за изготвяне на ревизиран документ на 

Председателството. БГ Председателство е изготвило 3 бр. официални документа на 

Председателството по досието. За всички заседания са изготвени придружаващи 

документи флашове, дневен ред,  информация за брифингите, доклади, резюмета от 

срещите, информация по предложенията на докладчиците на ЕП, ежемесечни доклади 

по напредъка и др. По време на Българското Председателство е постигнат общ подход 

по това законодателно предложение, на заседание на Съвета „Правосъдие и Вътрешни 

работи”, проведено на 8 юни 2018 год. 

 По отношение на РГ „Защита на потребителите и информация” е поето 

ръководството на заседания и постигането на напредък по следните нови 

законодателни предложения, внесени в Съвета през април 2018 год: 
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- Предложения, включени в законодателния пакет „Нова сделка за 

потребителите”: 

 предложение за директива за модернизация на законодателството за защита 

на потребителите; 

 предложение за директива за представителните искове за защита на 

колективните интереси на потребителите. 

По двете законодателни предложения, включени в пакета „Нова сделка за 

потребителите” са проведени са 6 бр. целодневни заседания на РГ „Защита на 

потребителите и информация” на Съвета за обсъждане на двете законодателни 

предложения. За всички заседания на работната група са изготвени - дневен ред, 

флашове, информация за брифингите, доклади, резюмета от срещите и др. Проведени 

са срещи с икономическите оператори в Брюксел за обсъждане на законодателните 

предложения на ЕК. 

1.1.2. Подготовка и координация във връзка с организирането на Конференция в 

областта на защита на потребителите и други мероприятия проведени в рамките на БГ 

Председателство: 

 Извършени са всички дейности по организирането и провеждането на 

Конференцията, посрещнати са над 120 експерта от ДЧ, гости от ЕК,  Генералния 

секретариат на Съвета на ЕС и европейския комисар отговарящ за защитата на 

потребителите. Изготвени са изказвания за министъра на икономиката, опорни точки и 

информации, свързани с мероприятието и съпътстващите срещи на високо ниво с 

комисар и др. представители на ЕС. Изготвени са покани до водещи европейски 

експерти за участие в конференцията, изготвен е дневен ред на конференцията. 

Експерт на отдел „Политика за потребителите” взе участие като модератор на 

Конференцията от страна на МИ. Осигурено е участието на 8 бр. лектори от научните 

среди и уважавани експерти в областта на законодателството за ЗП. Проведени са 

поредица от координационни срещи с Министерство на БП на Съвета на ЕС, 

Омбудсмана на РБ, МС и др. за изясняване на организационни въпроси, свързани с 

мероприятието. Проведени са срещи и на ниво ЕК и Съвет на ЕС във връзка с 

провеждането на събитието, осигурено е сключването на грантово споразумение за 

финансиране на проект за провеждането на Конференцията. 

 Проведени са редица срещи във връзка с провеждането на Форума за двойния 

стандарт за храните, организиран от Омбудсмана на РБ, съвместно с МИ.  Изготвени са 

анализ на ново предложената директива за модернизация на потребителското 

законодателство и връзката с двойния стандарт при храните; 

 Представителство и участие на експерт от МИ в организирания от ЕК в 

България първи в ДЧ - Диалог с потребителите. Участие на експерт от МИ с ключова 

презентация и в диалог в първия панел на мероприятието при обсъждане на новото 

законодателство за ЗП; 

 Представителство и участие на експерт на отдела в конференцията на 

Европейския социално икономически съвет в София, посветена на защита на 

потребителите, проведена в рамките на Председателството; 

 Представител на отдела взе, участие и направи презентация в Асамблея 

посветена на алтернативно решаване на потребителски спорове, която се проведе на 

11 – 12 юни 2018 г. в град Брюксел, Белгия. 

1.2. Подготовка на законодателни инициативи: 

 Изготвен, съгласуван и публикуван е Правилник  за дейността на общите и 

секторните ПК. Изготвен е проект на законопроект, съдържащ конкретни разпоредби, 

имащи за цел създаването на условия за прилагане на Регламент(ЕС) 2018/302 относно 

блокиране на географски принцип в частта за ЗП; Започната е работата по изготвяне 

на проект ЗИД на ЗЗП за създаване на условия за прилагане на Регламент(ЕС) 

2017/2394; Извършени са 2 бр. нотификации пред ЕК в т.ч. и електронни: официално 

нотифициране в системата на ЕС във връзка с приемането на ЗИД на ЗТ въвеждащ 

Директива 2015/2302 за пакетните пътувания и на платформата на ЕК за органите за 

АРС, с актуализиран списък на органите за АРС; 

 През 2018 г. са разгледани и е извършена експертна оценка на постъпилите 4 

бр. заявления по ЗЗП от различни неправителствени организации относно признаване 

на орган за АРС, искане за признаването на представителност на сдружение на 

потребителите по чл. 170 и искане за включване в списъка по чл. 164, ал. 1, т. 7 от 
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ЗЗП. Изготвени са становища по получените заявления и мотивирани предложения до 

министъра на икономиката. 

1.3. 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: 

 След края на БГ Председателство, през втората половина на годината по 

отношение на РГ „Гражданско-правни въпроси – договорно право” и РГ „Защита на 

потребителите и информация” на Съвета, експерти на отдел „ПП са взели активно 

участие в дискусиите по следните досиета: Предложение за Директива на относно 

някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание - 2 бр. 

заседания на ниво съветници по обсъждане на компромисни текстове; Предложение за 

Директива относно продажбата на стоки - участие в 9 бр. заседания; Предложения по 

пакет Нова сделка за потребителите - участие в общо 7 бр. заседания, през периода е 

предоставяна информация е за новите предложения за изменение на законодателството 

и на представителите на браншовите организации; 

 Експерти на отдел „ПП” са взели участие в 18 бр. комитети и заседания на РГ 

към ЕК, както и участие с презентация на експерт в Асамблея посветена на 

функционирането на органите за АРС на ниво ЕС. Участие на експерт от отдела в 2 

сесии на Комитета за потребителска политика на ОИСР – Париж и в проведеният 

Граждански енергиен форум в гр. Дъблин, Ирландия; 

 Предоставена е информация на ЕК, относно изготвен доклад за развитието и 

функционирането на органите за АРС в България за 2016 -2018 г. по чл. 20, параграф 6 

на Директива 2013/11/ЕС, отговори на въпросник относно функционирането на 

съдебните системи в ДЧ по отношение прилагането на законодателството за ЗП и 

отговори на въпросник на УНКТАД относно устойчивото потребление; 

 По отношение на подготовката и изпращането 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 са изготвени и изпратени 3 бр. становища, като и 2 

бр. писма по процедури за нарушение: EU Pilot № 2018/0054; № 2017/0020; № 

8135/15/JUST и прилагането на Регламент 2018/732; 

 През 2018 г. са изготвени общо 7 бр. официални позиции по въпроси, 

свързани с разглежданите досиета в областта на ЗП, 1 бр. информация за Съвет 

Конкурентоспособност, 3 бр. позиции, указания и изказване за Съвет ПВР и 2 бр. 

указания във връзка с политически дебат за заседание на КОРЕПЕР. 

1.4. Проследяване и оценка на развитието на законодателството за защита на 

потребителите:  

 Изготвени са 5 бр. становища по съгласуване на постъпили проекти на 

нормативни актове и запитвания, касаещи ЗП относно: обозначаване страна на 

произход; проект на нов Закон за виното и спиртните напитки; искане за тълкуване на 

чл. 181н от ЗЗП; запитване по Регламент 2004/2006/ЕО и Директива 2011/83/ЕС  и др. 

 В рамките на Работна група 21 „Защита на потребителите” са изготвени: 

актуализирани информации по фишовете по двете предложения от пакета Цифрови 

договори; таблица с досиетата от компетентността на РГ 21; изготвени са 2 бр. рамкови 

позиции; съгласувани са докладите от заседанията на РГ 30 „Разширяване и страни, 

преговарящи за членство” в частта защита на потребителите; изготвена е информация 

относно напредъка по темите и досиетата от компетентността на РГ 21, включени в 18 

месечната програма на БГ Председателство; изготвен е план за действие на РГ за 2019 

г. и предложения за включване на теми в Шестмесечната и Годишната програма за 

2019 г. 

 

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 24 789 инспекции. 

Съставени са 1 535 акта за установяване на административни нарушения /АУАН/. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

2.1. Проследяване и оценка на развитието на пазарите, имащи отражение върху 

икономическите интереси на потребителите: 
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  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 20 953 бр. инспекции в търговски обекти в цялата страна, в 

резултат на които са съставени 1 385 бр. АУАН. Приоритетни сектори за периода са: 

продукти от кристални стъкла, текстилни продукти, обувки, нови пътнически 

автомобили, тютюневи изделия. Осъществен е надзор на пазара при осъществяване на 

дейност в заложни къщи, при съобщения за намаления на цените и при предоставянето 

на услуги. 

 наличие на пазара на нелоялни търговски практики, използвани от търговци. 

През 2018 г. са разгледани 308 случая за прилагането на нелоялни търговски практики 

от търговци, включително и при договори от разстояние и в Интернет и договори извън 

търговските обекти. Забранени са 160 различни нелоялни търговски практики, 

прилагани в различни пазарни дялове – туристически услуги, продажба на хранителни 

и нехранителни стоки, електронни съобщителни услуги, недвижими имоти, при 

продажби от разстояние и договори извън търговските обекти и др. 

 наличие на неравноправни клаузи в договорите с общи условия: анализирани 

73 договора с Общи условия съдържащи 7 458 бр.  клаузи и е установено наличието на  

общо 237 бр. неравноправни клаузи, по които КЗП е предприела действия. Приоритет 

за периода са били следните пазарни сектори: банкови институции, туроператори, 

застрахователи, пощенски оператори, доставчици на електронни съобщителни услуги, 

недвижими имоти, производители на мебели и др. 

  2.2. Координиране на действията по прилагане на законодателството за защита 

на икономическите интереси на потребителите: 

 през 2018 г. в КЗП  са постъпили 23 799 писмени жалби и сигнали на 

потребители. В резултат на предприетите действия са постигнати следните резултати: 

12 884 бр. от общия брой на постъпилите жалби са удовлетворени; 4 852 бр. жалби и 

сигнали препратени до компетентен орган, тъй като поставените в тях въпроси са 

уредени в нормативни актове, по които КЗП няма правомощия; 3 352 бр. жалби, са 

решени в резултат на насрещни проверки и координирани действия, 919 бр. от 

постъпилите жалби са неоснователни, 1 404 бр. са изготвените отговори по сигнали и 

запитвания, отнасящи се до между-фирмени и гражданско-правни отношения, които не 

попадат в приложното поле на ЗЗП и другите нормативни актове, по които институцията 

има правомощия; 1 610  бр. жалби не са приключени и работата по тях продължава. По 

постъпилите жалби и сигнали са извършени общо 13 166 инспекции и са съставени 928 

АУАН; 

 по отношение на договорите за продажба от разстояние и идентифициране на 

интернет търговците са извършени 3 716 инспекции, свързани със спазването на 

разпоредбите на ЗЗП относно договорите за продажба от разстояние. Във връзка с 

констатираните нарушения са съставени 137 АУАН и са издадени 95 НП. Най-често 

жалбите на потребителите са свързани с липса на пълна, ясна и точна преддоговорна 

информация, забавяне на доставката, недоставяне на стоката, възпрепятстване правото 

на отказ, невъзстановяване на разходите след упражнено право на отказ. Извършени 

са 90 проверки свързани с нарушения на ЗЕТ и конкретно изпращането на непоискани 

търговски съобщения на потребители, в резултат на извършените проверки са 

констатирани  административни нарушения на ЗЕТ, съставени са 10 АУАН и са издадени 

5 НП; 

 по отношение на защита правата на потребителите при предоставяне на 

финансови услуги от разстояние, през 2018 г. е извършена кампания и са осъществени 

30 бр. проверки на интернет сайтове предоставящи финансови услуги от разстояние. 

Установени са 3 бр. нарушения по чл. 8 от ЗПФУР, съставени са 3 бр. АУАН и са 

издадени 2 бр. НП; 

 по отношение защитата на потребителите на туристическия продукт са 

извършени 8 016 инспекции  в туристически обекти на територията на цялата страна. 

Съставени са 830 АУАН, въз основа на които са издадени 116 заповеди за налагане на 

принудителна административна мярка „временно затваряне на туристически обект”. За 

отчетния период са докладвани 90 случая за нарушение на чл.114, т.2 от ЗТ, при които 
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е установено предоставяне на туристически услуги, които не отговарят на изискванията 

за определената категория на съответния обект; 

 по отношение защита на колективните интереси на потребителите през 2018 

г. са  заведени 13 иска за защита на колективните интереси на потребителите. Искове 

във връзка с наличие на неравноправни клаузи са заведени срещу търговци в сферата 

на: застраховането – 8 броя; туризма (договори за организирано пътуване) – 2 броя; 

финансовите услуги – 1 брой; електронните съобщителни услуги – 1 брой; други - 1 

брой. 

2.3. Повишаване на ефективността на извънсъдебното решаване на 

потребителски спорове, в т.ч. и алтернативно решаване на потребителски спорове: 

 През 2018 г. са образувани 95 бр. общи помирителни производства. По 17 бр. от 

постъпилите заявления - не са образувани производства, поради липса на декларация 

по чл. 18, ал. 5 от ПДОСПК. Сключени са 8 бр. споразумения, а 8 бр. заявленията са 

оттеглени от потребителите. 

    Подадени са 265 бр. заявления до секторните помирителни комисии, по които са 

образувани 255 бр. производства. От тях:  

 за платежни спорове в областта на платежните услуги – 247 бр. заявления, 

образувани са 240 помирителни производства. Не са образувани помирителни 

производства при 7 заявления, 3 бр. от които не отговарят на изискванията, 3 бр. от 

заявленията са прекратени, тъй като е установено че по същите спорове има заведено 

съдебно дело и 1 заявление е с имуществена стойност над 25 000 лв. Приключилите 

през 2018 г. помирителни производства са 225 бр., от които 195 от 2018 г. и 30 от 2017 

г. При 143 броя от споровете са постигнати споразумения между страните. 

 за разглеждане на спорове в областта на  финансовите услуги за 2018 г. е 

сезирана със 17 заявления, образувани са 15 бр. помирителни производства. Не са 

образувани помирителни производства при 2 заявления, тъй като исканията са 

недопустими. Приключилите през 2018 г. помирителни производства са 17 бр., от който 

10 бр. от 2018 г. и 7 бр. от 2017 г. 
 в областта на водоснабдителните и канализационните услуги - 1 заявление. 

Не е образувано помирително производство. 

 за спорове в областта на електронните съобщения е сезирана с 5 заявления, 

образувано е 1 помирително производство, не са образувани помирителни 

производства при 2 заявления, 2 бр. са в ход; 

 за спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество 

е сезирана с 16 заявления, образувани са 6 помирителни производства, в 4 от случаите 

има отказ за образуване на помирително производство, 1 от случаите с искане за 

отстраняване на нередовности. 

 за спорове в областта на автомобилния и въздушния транспорт е сезирана с 3 

заявления, образувани са 2 производства, като по едното от тях има отказ от 

образуване. 

 

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 2018 година Европейският потребителски център (ЕПЦ) в България е 

получил 2 055 сигнала. От тях 831 жалби, по които ЕПЦ е трябвало да се намеси, като 

сподели случаите със своите колеги от други европейски потребителски центрове 

според държавата, където е регистриран търговецът.  

 79% от жалбите са подадени от потребители от България срещу търговци от 

друга държава, а 21% от жалбите са срещу търговци, регистрирани в България. 

Жалбите най-често са срещу търговци от Румъния, Унгария, Полша, Ирландия, 

Великобритания и Германия, а проблемите са свързани с дефектни продукти, закъснели 

полети, правото на отказ и други. 56% от случаите са решени с постигане на 

споразумение, 27% са препратени на друг орган по компетентност и в 17% от случаите 

не е намерено решение. 
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3.2. Информиране на потребителите за техните права съгласно, приложимото 

законодателство: 

        ЕПЦ България функционира и като контактна точка по платформата за онлайн 

решаване на спорове на ЕК. Информация се предоставя чрез самата платформа – на 

потребители интересуващи се от начина на функционирането й, както и 

интересуващите се от своите права. Повечето запитвания идват извън платформата – 

по телефон или имейл. Информация се предоставя и на търговци, които се интересуват 

предимно от това как да ползват платформата. През 2018 година ЕПЦ България е 

отговорил на 1 224 запитвания на потребителите предимно в областта на проблеми с 

различен вид транспорт и на второ място проблеми с покупката на дрехи и обувки.  

  ЕПЦ България поддържа интернет сайт на адрес  www.ecc.bg, както и собствени 

страници в социалните мрежи, на които предоставя информация на десетки хиляди 

потребители, като за цялата година имаме на 34 000 посещения на сайта, както и над 

15 000 свалени документи – закони, брошури и други. През годината са организирани и 

центъра е участвал в редица промоционални събития - по повод 15 март, Денят на 

потребителите,  информационни турнета, организирани от Представителството на 

Европейската комисия у нас, информационна кампания по българското Черноморие 

през месеците юли и август, гише на пътника на летища и автогари, турнета с 

партньорски мрежи на ЕК в България. По време на събитията освен предоставяне на 

информационни материали на стотици потребители, ЕПЦ предоставя и конкретни 

съвети по въпроси на посетителите. Привлича се и медийно внимание, така че да 

достигне информацията до разширен кръг потребители. 

 

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 4 624 инспекции. Съставени са  241 АУАН, взети са проби от 308 вида 

стоки. Издадени са 13 заповеди за временно спиране, предоставянето на пазара на 27 

вида стоки по получени уведомления от Митници; 24 бр. заповеди за временно спиране 

доставянето на пазара на 31 вида стоки; 7 бр. заповеди за временно спиране 

предоставянето на 6 вида услуги в т.ч. и на туристически услуги на 2 ски писти; 6 бр. 

заповеди за забрана пускането на пазара на 6 вида опасни стоки; 129 бр. заповеди за 

незабавно и ефективно изтегляне от пазара на 118 вида опасни стоки; 2 бр. заповеди 

за привеждане в съответствие с изискванията за безопасност на 2 вида стоки; 35 бр. 

заповеди за забрана вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара 

на 62 вида опасни стоки, обнародвани в ДВ; 1 заповед за отмяна на заповед за 

временно спиране предоставянето на 1 вид услуга; 4 заповеди за отмяна на заповеди 

за временно спиране доставянето на 3 вида стоки на пазара и 9 бр. заповеди за отмяна 

на заповеди за временно спиране пускането на 20 вида стоки. По повод постъпилите 

уведомления от КЗП са извършени 374 инспекции, в т.ч. 270 проверени обекти на 

вносители и 95 документални проверки на вносители. 

 

 4.2. Участие в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки – 

РАПЕКС /нехранителни стоки/: 

През 2018 г. са обменени 6 307 уведомления по системата за бърз обмен на 

информация за опасни стоки GRAS-RAPEX са получени 5 893 уведомления (2 155 бр. 

нотификации и 3 738 бр. реакции) и са изпратени 414 уведомления (102 бр.  

нотификации и 312 бр. реакции) от страна на КЗП до ЕК. Във връзка с прилагането на 

Инструкцията за взаимодействие за прилагане на мерки по надзор на пазара между 

Агенция „Митници” и КЗП за отчетния период са постъпили 451 уведомления, от които 

418 броя уведомления са от компетенциите на КЗП за внос на 27 348 243 броя 

продукти, за които съществуват основателни съмнения относно тяхната безопасност. По 

повод постъпилите уведомления, от КЗП са извършени 374 инспекции, в т.ч. 270 

проверени обекта на вносители и 95 документални проверки на вносители. 

http://www.ecc.bg/
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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 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. 

  КЗП съвместно с МИ организира Конференция на тема „Потребителското право и 

политика за защита на потребителите днес. Можем ли да се справим по-добре?”, която 

бе част от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. През 2018 

година КЗП съвместно с ЕПЦ БГ организираха поредица от събития във връзка с 

информационната кампания „Вашите права”, както и продължиха със своята дейност по 

отношение на информирането на търговците за потребителското законодателство, като 

екип на центъра се включи в обучителни семинари на Българската е-комерс асоциация 

в 6 града в България. 

5.2. Информационна и образователна дейност за правата на потребителите. 

През 2018 г. са проведени информационни кампании на следните теми: ТОП 10 

на потребителските жалби и сигнали, добрите търговски практики, дигиталният пазар, 

Лято'2018, „Черен петък” и „Зима 2018-2019 г.”. Осъществени са над 150 участия на 

представители на Комисията в радио- и телевизионни предавания по тези и други 

въпроси, свързани с потребителските права и актуални аспекти в тази област. 

 

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. 
          Проведена е процедура за разглеждане, оценяване и класиране на подадените 

от сдруженията на потребителите заявления за предоставяне на финансова помощ за 

2018 г. при спазване на заложените срокове. Изготвена е докладна записка с 

предложение до министъра на икономиката. Доклада е одобрен и е издадена заповед 

за разпределението на средствата. Заложената в програма „Защита на потребителите” 

дейност за финансово подпомагане на сдруженията на потребителите е изпълнена 

успешно в определените за това срокове.   

 

Мерки, финансирани по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020:  

 

Процедура: „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, 

предлагани от КЗП за българските предприятия”, финансиран по ДБФП № 

BG16RFOP002-2.005-0001-С01 по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020.  

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Общата стойност на проекта е в максимален размер до 5 866 563 лв. 

 Срокът/периодът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от 09.12.2016г. 

 Финансиране на проекта: безвъзмездна финансова помощ в размер на 100% от 

общо допустимите разходи по проекта. 

 Основните дейности по проект „Повишаване на ефективността и ефикасността на 

услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия” са следните: 

 Дейност 1: Провеждане на социологическо проучване за определяне нуждите 

и ограниченията на българските предприятия в областта на защита на потребителите; 

 Дейност 2: Проучване опита на страните – членки на ЕС и ЕИП по отношение 

услугите, предоставяни от икономическите оператори; 

 Дейност 3: Създаване на ноу-хау в подкрепа дейността на българските 

предприятия в областта на защита на потребителите; 

 Дейност 4: Създаване условия за функциониране на общите и секторните 

помирителни комисии; 
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 Дейност 5: Провеждане на обучения за подобряване ефективността и 

ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия; 

 Дейност 6: Подобряване ефективността на дейността на КЗП чрез засилване 

превантивните функции на комисията за работа с МСП. Създаване на мобилни групи; 

 Дейност 7: ИКТ за повишаване ефективността на услугите, които предоставя 

КЗП на българските предприятия; 

 Дейност 8: Ефективно дистанционно обслужване на предприятията. Виртуален 

хелпдиск; 

 Дейност 9: Промоционална кампания за подобряване ефективността и 

ефикасността на услугите, които предоставя КЗП на българските предприятия; 

 Дейност 10: Провеждане на проучвания за измерване на ефекта на проекта 

върху целевите групи; 

 Дейност 11: Промоционална кампания на проекта; 

 Дейност 12: Дейности за организация и управление. 

 През 2018 г. продължава изпълнението на проекта, чиято основна цел е 

повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за 

българските предприятия в областта на защита на потребителите, по контретно са 

изпълени следните дейности:  

 Извършени проверки/посещения от членовете на създадените шест мобилни 

групи на регионален принцип с цел подпомагане работата на икономическите 

оператори по отношение спазване изискванията на Закона за защита на потребителите 

и всички въпроси, свързани с подобряване степента на потребителската защита, чрез 

консултации и разпространение на отпечатани месечни информационнни бюлетини.  

 Създадени и излъчени специализирани видео-материали, насочени към 

представителите на предприятията.  

 Извършен е  анализ на информационната среда за приложимост на базирани 

на ИКТ системи и приложения за нуждите на  работата на КЗП с българските 

предприятия.  

 Извършено е проучване опита на страните-членки на ЕС и ЕИП по отношение 

на услугите, предоставяни на икономическите оператори.  

 Публикувана е информация в медии и са организирани събития, свързани с 

провеждане на промоционална кампания по проекта  и др. 

 

 

Мерки, финансирани по оперативна програма „Добро управление” 2014-

2020: 

Комисия за защита на потребителите е бенефициент по проект Проект  № 

BG05SFOP001-2.006-0043 „Подобряване на регулирането и управлението в областта на 

обществените потребности чрез придобиване на нови знания и практически опит за 

повишаване на квалификациите и уменията на служителите в Комисия за защита на 

потребителите”, в изпълнение на Административния договор за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление” 2014-

2020. 

Общата цел на проекта е да се повишат специализираните знания, квлификация 

и умения на служителите от специализираната администрация на Комисията за защита 

на потребителите чрез теоретични и пректически обучения в няколко тематични 

направления, за които е установена най-голяма нужда към момента. В тази връзка, 

предвид идентифицираните най-големи проблеми и нужди на специализираната 

администрация на КЗП към момента. 

Чрез постигане целта на проекта, чрез качествено обучение за служителите на 

КЗП, съответстващо на специфичните им потребности, свързани с конкретни  функции и 

отговорности на специализираната администрация ще се подобри координацията, 

ефективността на работата на КЗП и съответствието с обществените потребности, което 

ще доведе до по-добро регулиране и по-добро управление.   

През 2018г. по проекта са извършени следните дейности: сформиран е екип за 

управление на проекта и са изпълнени част от дейностите за предоставяне на 

информация и публичност. По-голямата част от заложените по проекта дейности ще 

бъдат изпълнявани през 2019 г. 
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Изпълнение на европейски проект по договор № 739851-JA2016-GPSD 

„Съвместни дейности за надзор на пазара на стоки в рамките на ДОБП 2016” 

(приспособления за носене на бебета) с продължителност 26 месеца, който 

стартира м. септември 2017 г. През отчетния период експерти от отдел „ОКБС“ са взели 

участие в три работни срещи на работната група към специфичната дейност „Продукти, 

грижа за детето” (приспособления за носене на деца и детски креватчета 2),  

Изпълнение на европейски проект по договор № 696124-MSTYR15 „Надзор 

на пазара на гуми 2015” по програма „Хоризонт 2020” на ЕК. Дейността по този 

проект обхваща надзор на пазара на гуми във връзка с прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 

№ 1222/2009 относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и 

други съществени параметри. Проектът е с продължителност 26 месеца, като стартира 

на 6 април 2016 г. и завърши през м. май 2018 г. През отчетния период експерти от 

„ОКБС” взеха участие в 2 работни срещи по проекта на Работен пакет 5 (Инспекция и 

тестване на гуми). 

Изпълнение на европейски проект по договор за „Съвместни дейности 2015” 

- „Продукти, грижа за детето (биберони и държачи за биберони)”, който 

приключи през м. април 2018 г. През отчетния период експерти от отдел „ОКБС“ са 

взели участие в една заключителна среща по проекта. 

Изпълнение на европейски проект по договор № 752591 EEPLIANT2 

„Продукти, отговарящи на изискването за енергийна ефективност 2” с 

продължителност 30 месеца, стартирал м. септември 2017 г. През отчетния период 

експерти от отдел „ОКБС” са взели участие в три уеб-срещи на работната група към 

специфичната дейност „Хладилни уреди за домашна употреба”, две работни срещи по 

Работен пакет 2 (Най-добри практики) и Работен пакет 3 (Събиране и съхранение на 

данни) и една работна среща по Работен пакет 4 (Хладилни уреди за домашна 

употреба). 

През 2018 г. представители на КЗП участваха в годишна среща на 

контактните точки на RAPEX и медийно събитие. На срещата беше представен 

годишен доклад за 2017 г. относно RAPEX – Система за бързо предупреждение за 

опасни продукти /нехранителни/. 

През 2018 г. представители на КЗП участваха в две работни срещи на Мрежата 

за защита на потребителите CSN. Основни теми на срещите бяха представяне и 

обсъждане на актуализирани насоки за работа със системата RAPEX. Една от 

поставените теми бе участие на държавите членки в предстоящите Координирани 

дейности за надзор на пазара съгласно новата финансова рамка. 

Взето е и участие в среща на СРС-членовете и Централните Контактни 

Точки за Директивата за пакетните туристически пътувания ((EU) 015/2302). 

Основна тема на обсъждането бе влизането в сила на новите изисквания на 

Директивата, считано от 01.07.2018 г. и създаването на работна група, която да 

подпомогне Комисията с изготвянето на доклад, свързан с прилагането на Директивата. 

През 2018 г. е взето участие и в работна среща на ADCO Групата за 

„Административно сътрудничество за надзор на пазара при етикетиране на 

гуми”. Основната тема на срещата бе дискутиране на въпроси относно Съвместното 

действие за надзор на пазара за етикетиране на гуми Н2020-MSTyr15, прилагането на 

Регламент (ЕО) № 1222/2009 относно етикетирането на гуми, „сиви зони“ в Регламента 

и други въпроси, свързани с прилагането му. 

През 2018 г. служители на КЗП участваха в изпълнение на инициативата 

„Обмен на служители” за 2018 г. на Европейската Комисия в рамките на 

Програмата за защита на потребителите (2014-2020) на Европейския съюз. Бяха 

организирани и изпълнени 5 мисии със 17 служители на КЗП в националните 

компетентнти органи за защита на потребителите в Кипър, Малта, Нидерладния, Литва 

и Словакия. 
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Изпълнение на проект Проект „Европейски потребителски център 

България” /ЕПЦ България/. 

  През 2018 г. година ЕПЦ - България работи по заложените цели в работната 

програма.  

  През 2018 година в ЕПЦ – България са получени олучил 2055 сигнала. От тях 

831 жалби, по които ЕПЦ е трябвало да се намеси, като сподели случаите със своите 

колеги от други европейски потребителски центрове според държавата, където е 

регистриран търговецът. 79% от жалбите са подадени от потребители от България 

срещу търговци от друга държава, а 21% от жалбите са срещу търговци, регистрирани 

в България. Българите най-често се оплакват от търговци от Румъния, Унгария, Полша, 

Ирландия, Великобритания и Германия, а проблемите, които срещат са свързани с 

дефектни продукти, закъснели полети, правото на отказ и други. 56% от случаите са 

решени с постигане на споразумение, 27% са препратени на друг орган по 

компетентност и в 17% от случаите не е намерено решение. 

  През 2018 година ЕПЦ България е отговорил на 1224 запитвания на 

потребителите предимно в областта на проблеми с различен вид транспорт и на второ 

място проблеми с покупката на дрехи и обувки. ЕПЦ България поддържа интернет сайт 

на адрес www.ecc.bg, както и собствени страници в социалните мрежи, на които 

предоставя информация на десетки хиляди потребители, като за цялата година имаме 

на 34 000 уникални посещения на сайта, както и над 15 000 свалени документи – 

закони, брошури и други. 

  ЕПЦ България организира и участва в редица промоционални събития - по повод 

15 март, Денят на потребителите,  информационни турнета, организирани от 

Представителството на Европейската комисия у нас, информационна кампания по 

българското Черноморие през месеците юли и август, гише на пътника на летища и 

автогари, турнета с партньорски мрежи на ЕК в България. По време на събитията освен 

предоставяне на информационни материали на стотици потребители, ЕПЦ предоставя и 

конкретни съвети по въпроси на посетителите. Привлича се и медийно внимание, така 

че да достигне информацията до разширен кръг потребители. 

  ЕПЦ България използва информационна система и база данни, поддържана от 

Европейската комисия, където се въвеждат всички жалби и запитвания на 

потребителите. 

  ЕПЦ - България функционира и като контактна точка по платформата за онлайн 

решаване на спорове на ЕК. ЕПЦ предоставя информация чрез самата платформа – на 

потребители интересуващи се от начина на функционирането й, както и 

интересуващите се от своите права. Повечето запитвания идват извън платформата – 

по телефон или имейл. ЕПЦ отговаря и на търговци, които се интересуват предимно от 

това как да ползват платформата. Най-често задаваният въпрос е защо случаят е 

затворен след изтичане на 30 дневния срок. ЕПЦ България осъществява и дейности по 

информиране на търговците и потребителите за функционирането на платформата чрез 

лекции, семинари, онлайн кампании. 

 

 

  Организиране и провеждане на Конференция „Потребителското право и 

политика за защита на потребителите днес. Можем ли да се справим по-

добре?”, която е част от програмата на Българското председателство на Съвета 

на Европейския съюз. 

На 30 април 2018 година се проведе Конференция „Потребителското право и 

политика за защита на потребителите днес. Можем ли да се справим по-добре?”. 

Събитието се проведе в Националния дворец на културата в град София и присъстваха 

над 120 представители на всички държави-членки на ЕС. Участниците обсъдиха 

законодателния пакет „Нова сделка за потребителите”. Коментирана бе необходимостта 

от прозрачност на онлайн пазарите, засилване и опростяване на изискванията за 

предоставяне на информация в законодателството, предвиждането на пропорционални 

ефективни и възпиращи финансови санкции за нарушения на законодателството. 

Предложението за нова Директива за защита на колективните интереси на 

потребителите също намери място в дискусията. 

 

http://www.ecc.bg/
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В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, 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 програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение №5 

2000.01.09 Бюджетна програма „Защита на потребителите” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

   2018 г. 

 

1. Проверки извършени от КЗП за спазване на Закона за защита 

на потребителите 

бр. 22 000 27 785 

 

2. Проверки извършени от КЗП, свързани с безопасността на 

стоките и предлаганите услуги 

бр. 1 700 4 624 

 

3. Възлагане на продукти за изпитване в лаборатории за 

съответствието им с изискванията за безопасност 

бр. 35 37 

 

4. Анализирани клаузи на договори с общи условия за откриване 

на неравноправни клаузи 

бр. 4 400 7 458 

 

5. Проверки извършени от КЗП при сделки от разстояние и 

извън търговски обект 

бр. 1 200 3 836 

 

6. Проверки извършени от КЗП за спазване на 

законодателството за прилагането на нелоялни търговски 

практики 

бр. 150 308 

 

7. Проверки извършени от КЗП за спазване на 

законодателството за защита на потребителите на туристически 

услуги 

бр. 7 000 8 016 

 

8. Проверки извършени от КЗП за спазване на Закона за 

потребителския кредит. 

бр. 150 482 

 

9. Проверки извършени от КЗП за спазване на Закона за 

електронната търговия 

бр. 120 90 

 

10. Проверки извършени от КЗП за спазване на Закон за 

предоставяне на финансови услуги от разстояние 

бр. 30 30 

 

11. Проверки извършени от КЗП за спазване на Закона за 

кредитите за недвижими имоти на потребителите 

бр. 50 4 

 

12. Проверки извършени от КЗП за спазване на 

законодателството по други закони по които има компетенции 

/изкл. ЗЗП, ЗТ, ЗЕТ, ЗПК, ЗПФУР/ 

бр. 700 1 115 

 

13. Възлагане за изпитване на спиртни напитки за съответствие 

с нормативните изисквания 

бр. 20 33 

 

14. Възлагане за изпитване на тютюневи изделия за 

съответствие с нормативните изисквания 
бр. 20 - 

 

15. Информационни кампании насочени към потребителите бр. 6 8 
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 Кратко описание на показателите за изпълнение 

  Всички заложени в Програма „Защита на потребителите” дейности през 2018 г. са 

изпълнени в определените за това срокове и параметри. По-голяма част от планираните 

целеви стойности са преизпълнени, неизпълнение е налице по три от планираните 

целеви стойности – по т. 9, т. 11 и т. 14. 

 

 Източници на информацията за данните по показатели за изпълнение: 

   Отчета за 2018 г. е изготвен въз основа на данни от: 

 по отношение на част II, т. 1 и т. 6 от Отчета, дейностите се изпълняват и 

информация за тях се предоставя от дирекция „Техническа хармонизация и политика за 

потребителите”, отдел „Политика за потребителите” в МИ; 

 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: 

През 2018 г. всички заложени в Програма „Защита на потребителите” дейности са 

изпълнени в определените за това срокове и параметри. Не са постигнати планираните 

целеви стойности само в три заложените показателя за изпълнение. Отчетените по-

ниски стойности по тези показатели се дължат на:  

- по показател „Проверки извършени от КЗП за спазване на Закона за електронната 

търговия” се извършват при наличието на сигнали за получени непоискани търговски 

съобщения от потребители и юридически лица, нежелаещи да получават непоискани 

търговски съобщения. През 2018 г. са получени само 90 бр. сигнали, по които е 

извършен и съответния брой проверки. Заложеният план от 120 бр. е направен на база 

2017 г., когато тези сигнали са били значително повече; 

- по показател „Проверки извършени от КЗП за спазване на Закона за кредитите за 

недвижими имоти на потребителите” – броя на извършените проверки през 2018 г. е   

по - малък от заложените стойности, тъй като част от разпоредбите на ЗКНИ, влизат в 

сила от 1 януари 2019 г., а разпоредбите относно договори за кредит за недвижими 

имоти, сключени с потребители преди датата на влизането в сила на закона не 

подлежат на проверка. Поради тази причина са извършени 4 бр. проверки само на 

разпоредбите, които са влезли в сила и са подлежали на проверка през 2018 г.; 

- по показател „Възлагане за изпитване на тютюневи изделия за съответствие с 

нормативните изисквания” – не са извършвани изпитвания на тютюневи изделия от 

страна на КЗП, поради факта, че през 2018 г. Института по тютюна и тютюневите 

изделия е извършил изпитвания на голям брой търговски марки и асортимент тютюневи 

изделия и е публикувал на официалната си интернет страница общодостъпна 

информация относно резултатите от изпитванията, съгласно изискванията на ЗТТСТИ. В 

тази връзка не е имало необходимост да се възлагат изпитвания и от страна на КЗП. 

 

 

Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение 6)  

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.09 Бюджетна програма “Защита на потребителите” 

Закон Уточнен план 
Отчет                

2018 г. 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 5 687 700 6 687 271 5 900 734 

     Персонал 3 087 900 3 161 925 3 113 069 

     Издръжка 1 650 800 2 358 066 2 625 934 
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     Капиталови разходи 949 000 1 167 280 161 731 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 3 689 700 4 505 626 4 437 681 

     Персонал 2 860 900 2 905 968 2 904 293 

     Издръжка 828 800 1 381 378 1 375 757 

     Капиталови разходи   218 280 157 631 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от 

ЕС  
1 998 000 2 181 645 1 463 053 

     Персонал 227 000 255 957 208 776 

     Издръжка 822 000 976 688 1 250 177 

     Капиталови разходи 949 000 949 000 4 100 

  От тях за: *        

 2.1 1. ОП „Добро управление“     2 261 

 2.2 2. ОП „Иновации и конкурентоспособност“  1 829 000 1 829 000 1 108 147 

 2.3 3. Програма „Обмен на служители“ 25 000 42 041 42 041 

 2.4 4. Проект „Надзор на пазара на гуми 2015“ 4 000 5 281 5 281 

 2.5 5. Проект „Европейски потребителски център България“ 129 000 190 293 190 293 

 2.6 6. Проект „Съвместна дейност JA 2015“ 3 000 3 098 3 098 

 2.7 

7. Проект  „Съвместна дейност за надзор на пазара относно 

потребителски продукти 2016 Директива за обща безопасност на 

стоките (ДОБС/GPSD) грантов договор №  739851 JA 2016-GPSD / 
18.07.2017 г. 

8 000 8 555 8 555 

 2.8 
8. Проект "Съответствие на продуктите свързани с енергийната 
ефективност /EEPLIANT 2016/"- договор №  752591 / 03.08.2017 г. 

  8 784 8 784 

 2.9 
9. Конференция "Потребителско право и политика днес. Можем ли 
да се справим по-добре" - договор № JUST/2017/CONS/AG/PRES/BG    

  74 449 74 449 

 2.10 
10. Проект "Комплекс от мерки за установяване на нелоялни 

търговски практики" - договор № 811238 -  CONC-CPC-2017 
  20 144 20 144 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  70 000 63 000 62 214 

  

1. Подпомагане чрез субсидиране на представително сдружение на 

потребителите на основание чл. 172, чл. 196, т. 3 от Закона за защита 

на потребителите (§ 45-00 ) 

70 000 63 000 62 300 

  
2. Възстановени разходи за 2017 г. от Сдружение за правна помощ на 
потребителите 

    -86 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС 
0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 70 000 63 000 62 214 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 3 759 700 4 568 626 4 499 895 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 5 757 700 6 750 271 5 962 948 

  Численост на щатния персонал 186 186 165 



 221 

  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 „ТХПП”, началник на отдел „ПП” и ръководител на Работна 

група 21 „Защита на потребителите” и председателя на Комисията за защита на 

потребителите. 



 222 

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 достъпа на български стоки и услуги до пазарите на трети 

страни, чрез: 

  Насърчаване на българския износ към традиционни пазари и пазари с 

потенциал, като приоритет се постави на водещите страни партньори в Азия, Източна 

Европа, Близкия Изток и Северна Африка, съседните балкански страни;  

Ефективно икономическото сътрудничество с партньорите на 

институционално ниво и създаване на предпоставки за улесняване на бизнеса и 

разширяване на бизнес контактите;  

Създаване на условия и предпоставки за ефективна работа на бизнеса в 

условията на лоялна конкуренция на трети пазари и защита на националните интереси 

в рамките на водените от ЕС търговски преговори с трети страни и в хода на 

прилаганите инструменти за търговска защита. 

2. Популяризиране търговско - икономическия потенциал на Република България 

в чужбина и подобряване на имиджа на българските стоки и услуги на международните 

пазари. 

3. Приоритизиране работата на Службите по търговско-икономическите въпроси 

в подкрепа на бизнеса и позициониране на нови служби в страни от Азия, ОНД, 

Близкия Изток и Северна Африка, в които българския бизнес има интерес и потенциал 

за разширяване на присъствието си. 

4. Стимулиране външнотърговския капацитет и конкурентоспособността на 

българските фирми на външните пазари. 

5. Повишаване информираността на българските фирми – износителки, с цел 

улесняване на достъпа им до външните пазари. 

6. Улесняване достъпа на българските компании до експортно кредитиране и 

застраховане. 

През 2018 г. са осъществени мероприятия за разширяване на търговско–

икономическото сътрудничество, подписани са и са съгласувани споразумения, 

меморандуми и други договори в областта на икономиката. 

Организирани са информационни и промоционални кампании в Република 

България и в чужбина, както и са насърчавани контактите на бизнес ниво и е 

предоставяна богата информация на интернет страницата на министерството. 

Реализирани са и редица дейности, насочени към повишаване 

конкурентоспособността на българските фирми и насърчаване на техния експортен 

потенциал. 

През отчетния период продължиха действията за по-доброто интегриране на 

българската икономика в международната търговска система, чрез прилагане на 

Общата търговска политика на Европейския съюз (ЕС) и координиране на изпълнението 

на задълженията на страната по сключените от ЕС международни споразумения и 

договорености.  

Българското председателство на Съвета на ЕС в периода м. януари – м. юни 2018 

г. положи усилия за постигане на напредък и където е възможно за финализиране на 

работата по досиетата от дневния ред на ЕС в областта на търговската политика. 

Република България участва в дейността на Световната търговска организация 

(СТО) и формирането на позицията на ЕС във връзка с провежданите в СТО 

многостранни търговски преговори. 

Разработени са анализи и оценки за прилагане на инструментите на търговската 

защита в Европейския съюз. 

Заложените цели в програмата се изпълняват в съответствие с планирания 

обхват на предоставяните продукти/услуги.  

 

Б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне:  

1. Международно търговско – икономическо сътрудничество: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
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1.1. Провеждане на посещения на държавно ниво в Република България или в 

чужбина и реализиране на съпътстващи мероприятия при участието на българския 

бизнес в бизнес срещи и форуми. Проведени: 

1.1.1. 8 посещения в Република България на официални представители от 

страните от Европа; 

1.1.2. 18 посещения в Република България на официални представители от 

Иран, Катар, Саудитска Арабия, Япония (2), Израел (2), Китай (6), Индия (3), ОАЕ (2); 

1.1.3. 40 посещения в чужбина: Индия, Израел, Китай (2), Иран (2), Република 

Корея (2), Виетнам, Мароко, Куба, Руска федерация (3), Малта, Гърция (3), Германия 

(4), Сърбия, Австрия, Турция (4), Белгия, Италия, Великобритания, Румъния, Полша (3), 

Латвия, Франция, Република Северна Македония, Холандия, Азербайджан. 

1.2. Провеждане на сесии на междуправителствени комисии, заседания на 

работни групи за икономическо сътрудничество или съвети за коопериране и 

подготовка на позиции за сесиите на междуправителствените комисии и работни групи: 

1.2.1. Осмо заседание на смесената работна група за икономическо 

сътрудничество с Чехия – септември 2018 г.; 

1.2.2. Осма сесия на междуправителствената комисия България - Баден-

Вюртенберг, октомври 2018 г., София; 

1.2.3. Осемнадесетата сесия на българо-индийската междуправителствена 

Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, 6 март 2018 г., 

гр. Делхи, Индия; 

1.2.4. Българо-иранска работна група (експертна среща), 7-8 февруари 2018 г.; 

1.2.5. Второ заседание на Комитета за промишлено коопериране, Сеул, 2 

ноември 2018 г.; 

1.2.6. 16-та междуправителствена комисия Русия-България по икономическо и 

научно-техническо сътрудничество, 24-25.10.2018 г.; 

1.2.7. 8-ма междуправителствена комисия България-Белорус, ноември 2018, 

София; 

1.2.8. 7-та междуправителствена комисия България - Азербайджан в София, 

ноември 2018 г.; 

1.2.9. Проведени 3 работни групи (експертни срещи) с Беларус; 

1.2.10. Проведена българо-руска Работна група по взаимната търговия и 

инвестиции. 

1.3. Съгласуване и подписване на споразумения и меморандуми: 

1.3.1. Съгласуване на Споразумение за икономическо сътрудничество с Косово; 

1.3.2. Съгласуване на Спогодба за избягване на ДДО с Косово; 

1.3.3. Съгласуване на Спогодба за насърчаване и взаимна защита на 

инвестициите с Косово;  

1.3.4. Подписан Меморандум за разбирателство между „Национална компания 

индустриални зони” ЕАД и Федерацията на индийските търговско-промишлени палати, 

06.03.2018 в Делхи; 

1.3.5. Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на МСП 

между МИ и Министерството на търговията на Китай, подписан на 6 юли 2018 г. в 

София; 

1.3.6. Писмо за намерения между МИ и Китайската държавна администрация за 

тютюна, подписано на 6 юли 2018 г. в София; 

1.3.7. Меморандум за разбирателство между НКИЗ и Китайския център за 

развитие на информационната индустрия, подписан на 6 юли 2018 г. в София; 

1.3.8. Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и Китайския съвет за 

насърчаване на международната търговия, подписан на 7 юли 2018 г. в София; 

1.3.9. Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката и 

Търговския департамент на провинция Хънан, Китай, подписан на 19 октомври 2018 г., 

в МИ; 

1.3.10. Подписан Меморандум между НКИЗ и Върховния съвет на свободните 

търговски, индустриални и специални икономически зони на Ислямска република Иран; 

1.3.11. Подписан между МИ и посолството на Япония в София План за действие 

на Японския бизнес форум в България, 26 юни 2018 г.; 

1.3.12. Съгласуване на Меморандум за икономическо сътрудничество между 

правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран; 
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1.3.13. Съгласуване на проект на МoU между Изпълнителна агенция Българска 

служба за акредитация (ИА БСА) и Националния Акредитационен център на Иран 

(NACI); 

1.3.14. Изпращане проект на Меморандум от БАИ до САГИЯ (Саудитска Арабия), 

02.02.2018 г.; 

1.3.15. Съгласуване на текста на Меморандума за разбирателство между МИ и 

МВнР на Китай за насърчаване създаването на Глобален център за партньорство 

„16+1”; 

1.3.16. Съгласуване на проект на Меморандум за разбирателство между НКИЗ и 

Администрацията за индустриално развитие към Министерството на търговията и 

индустрията на Египет; 

1.3.17. Съгласуване на проект на Споразумение за насърчаване и взаимна 

защита на инвестициите между България и ОАЕ; 

1.3.18. Съгласуване на проекти за меморандум  на БАИ с египетското Гл. 

управление на инвестициите; 

1.3.19. Съгласуване на проект на меморандум на ИАНМСП със сродна сирийска 

организация; 

1.3.20. Съгласуване на 6 Споразумения с Армения; 

1.3.21. Споразумение за сътрудничество със Съюза на ТПП на Староосколки 

градски окръг, РФ; 

1.3.22. Споразумение с Администрацията на Резанска област. 

1.4. Провеждане на срещи с официални представители на други страни.  

1.4.1. Общо 68 проведени срещи в България и в чужбина по страните на отдел 

„Европа”. 

1.4.2. Проведени 31 срещи с официални представители на Япония, Китай, 

Индия, Република Корея, Пакистан, Саудитска Арабия, Катар, Либия, ОАЕ и други.  

1.4.3. Проведени 19 срещи с представители на Руска федерация, Узбекистан, 

Грузия, Казахстан и Азербайджан. 

1.5. Срещи и инициативи от страна на Службите по търговско-икономическите 

въпроси в приемащата страна за разширяване на институционалните контакти, 

идентифициране на нови сфери на сътрудничество и създаване на условия и 

предпоставки за разширяване на бизнес контактите. 

Проведени множество срещи и инициативи от страна на Службите по търговско-

икономическите въпроси в приемащата страна за разширяване на институционалните 

контакти, идентифициране на нови сфери на сътрудничество и създаване на условия и 

предпоставки за разширяване на бизнес контактите. 

1.6. Разкриване на нови и/или подновяване на дейността на Служби по 

търговско-икономическите въпроси в страни, в които българският бизнес има интерес и 

потенциал за разширяване на присъствието си: 

Осло, Норвегия; Тирана, Албания; Брюксел, Белгия; Лондон, Великобритания (2-

ра бройка); Прищина, Косово; Скопие, Македония (2-ра бройка); Хага, Нидерландия; 

Подгорица, Черна Гора; Солун, Гърция; Любляна, Словения; Дамаск, Сирия; Кайро, 

Египет (2-ра бройка); Минск, Беларус. 

1.7. Участие в международни форуми, свързани с търговската и инвестиционна 

политика.  

1.7.1. Посещение на министър Емил Караниколов в Китай за участие в 

Министерската конференция за насърчаване на търговско-икономическото 

сътрудничество между Китай и държавите от ЦИЕ в гр. Нинбо и съпътстващи срещи с 

официални и бизнес партньори в Пекин и Шанхай, 4-9 юни 2018 г. 

1.7.2. Участие на министъра на икономиката в Седмата среща на ръководителите 

на правителствата на страните от Централна и Източна Европа и Китай, 7 юли 2018 г.  

София. 

1.7.3. Участие на министър Емил Караниколов в Четвъртата среща на местните 

лидери на страните от ЦИЕ и Китай, 20.10.2018 г., НДК. 

1.7.4. Участие на министър Емил Караниколов в Първото издание на Китайския 

международен панаир за вносни стоки, 4-7 ноември 2018 г., Шанхай, Китай. 
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1.7.5. Участие на заместник-министър Александър Манолев в Международната 

конференция на младите лидери и предприемачи в рамките на формата „16+1”, 

15.11.2018 г. 

  

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 МСП, в 

бизнес мисии - форуми, панаири и изложения, презентации, конференции и други 

мероприятия, както и осъществяване на контакти и търсене на бизнес партньори. 

Оказано съдействие: 

2.1.1. за участия в 12 бизнес делегации.  

2.1.2. за участия в 10 бизнес форума в Република България; 1 контактно-

информационна борса; 

2.1.3. Руско-българския делови форум в ТПП по време на 16-та 

междуправителствена комисия Русия - България по икономическо и научно-техническо 

сътрудничество, 24-25.10.2018 г. 

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 потенциална на българските компании и 

осигуряване присъствие на партньори в рамките на участието. 

Активно участие на СТИВ към МИ в организирането на бизнес мисии и участия в 

търговски изложения в съответните страни, чрез осигуряване на необходимите анализи 

и информация за пазара, съдействие за осъществяване на контакт с компетентните 

институции и бизнес организации в страните на пребиваване, както и осигуряване на 

подходящи партньори за създаване на конкретни партньорства. 

2.3. Съдействие на фирмите за реализиране на промоционални прояви в 

чужбина и в Република България.  

2.3.1. Оказано е съдействие на 2 014 компании за реализиране на 

промоционални прояви в чужбина и в Република България; 

2.3.2. Международен фестивал „Възраждане на традиции. Коледа”, Москва, 

12.01.2018 г.; 

2.3.3. Делова мисия в Обединения институт за ядрени изследвания в г. Дубна, 

Московска област, 20.01.2018 г.; 

2.3.4. Ежегоден празник гр. Тамбов „Откриване на фонтаните”, 28.04.2018 г.; 

2.3.5. Курска Коренска ярмарка – 2018, местност Свобода, 08–10.06.2018 г.; 

2.3.6.  „Дни на международния бизнес в Резанска област” 29-30.11.2018 г.; 

2.3.7. Презентация на туристическия потенциал на България на територията на 

градски окръг Митищи, 29.03.2018 г.; 

2.3.8. VIII Международна Покровска ярмарка – Тамбов, 12-14.10.2018 г.; 

2.3.9. Дни на България в Русия, 17.12.2018 г. по проекта „Светът на България в 

Русия”; 

2.3.10. Благотворителен Зимен базар 2018, 01.12.2018 г.; 

2.3.11. Организиране на презентация на България в хотел „Редисон 

Славянская”, 22.09.2018 г.; 

2.3.12. Участие в празничен базар в чест 425 годишнината от създаването на гр. 

Стари Оскол, Белгородска област, 07-09.09.2018 г. 

2.4. Съдействие за организиране на бизнес форуми в страната и чужбина. 

2.4.1. Проведени 10 бизнес форума, контактно-информационни борси и 

конференции в България, организирани от ИАНМСП: 

 Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар, гр. София 

 Дата: 08.03.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха над 115 български компании с над 140 

представители; 

 Сектори: машиностроене, инженерингови стоки и услуги, високотехнологични 

продукти на военно-отбранителната индустрия, строителни материали, мебели и 

обзавеждане, парфюмерия и козметика, ХВП,  фармацията, пчелен мед, млечната 

промишленост, селскостопанска продукция и др. 

 Двустранни срещи между български и камбоджански фирми, гр. София 

 Дата: 13.03.2018 г.; 
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 Резултат: Участие взеха над 4 български компании с над 8 представители; 

 Сектори: машиностроене и производство на оборудване за аграрния сектор; 

индустриално и морско оборудване; строителни материали; торове и пестициди; 

плодове, преработка и пакетиране на продукти от хранително-вкусовата промишленост. 

 Бизнес форум в рамките на Седмата среща на ръководителите на 

правителствата на страните от Централна и Източна Европа и Китай, гр. София 

 Период: 07.07.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха над 299 български компании с над 540 представители 

на бизнес средите; 

 Многосекторен. 

 Бизнес форум в рамките на Четвъртата среща на местните лидери 16+1 

„Глобално мислене, действия на местно ниво”, гр. София 

 Период: 20.10.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха над 105 български компании с над 140 представители 

на бизнес средите; 

 Многосекторен. 

 Българо-азербайджански бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, 

гр. София 

 Дата: 07.11.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха 63 български компании с 106 представители; 

 Многосекторен. 

 Българо-румънски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, гр. 

София 

 Дата: 07.11.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха 70 български и румънски компании; 

 Сектор: ХВП, козметика. 

 Българо-турски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, гр. София 

 Дата: 19.11.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха над 300 представители на бизнес средите; 

 Многосекторен. 

 Българо-беларуски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, гр. 

София 

 Дата: 20.11.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха 25 български компании с 27 представители; 

 Многосекторен. 

 Национален бизнес форум 2018: „Бизнес-наука-образование-работна ръка- 

малкият и средният бизнес в туризма, земеделието и индустрията“, гр. София 

 Дата: 27.11.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха над 70 представители на бизнес средите; 

 Многосекторен. 

 Информационен бизнес форум „Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме ноу-

хау.”, гр. София 

 Дата: 28.11.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха около 350 представители на бизнес средите;  

 Сектор: МСП. 

2.4.2. Оказано съдействие за организиране: 

– Българо-Руски бизнес форум „Медицина и фармация – 2018”, 13.06.2018 г.;  

– Руско-българския делови форум в ТПП по време на РФ 16-та 

междуправителствена комисия Русия - България по икономическо и научно-техническо 

сътрудничество, 24-25.10.2018 г.; 

2.5. Изготвяне на маркетингов анализ на международни форуми и изложения, 

свързани с високотехнологични/иновативни икономически сектори, възможностите за 

участие на МСП, координиране и планиране на българското представяне. През отчетния 

период дейността не е извършвана. 

 

3. Анализи, проучвания, оценки, маркетингови проучвания и стратегически 

планове за приоритетни сектори на българската икономика: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
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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.  

3.1.1. През отчетния период от страна на СТИВ са изготвени 157 анализа на 

сектори от икономиките на страните на пребиваване, информации и анализи във връзка 

с тенденциите в развитието на съответните икономики,  информации за условията за 

внос и промени в съответните законови разпоредби, възможностите за износ и 

потенциални партньори и др.; 

3.1.2. Изготвени от ЦПРБМ: 

– 553 информационни материала; 

– 6 667 бр. информационни писма до български и руски адресати; 

– 44 маркетингови проучвания и икономически справки. 

3.2. Развитие на международно сътрудничество за подобряване на качеството и 

ефекта от предоставяните за МСП услуги. През отчетния период дейността не е 

извършвана. 

3.3. Участие в международни проекти.  

Участие в проект по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ 

ЕВРОПА 2014-2020. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия е бенефициент и партньор по проект № PGI02448 „Support Local 

Governments in Low Carbon Strategies” („Подкрепа на местни правителства в 

нисковъглеродните стратегии”), с акроним SUPPORT. 

Партньори в проекта са агенции и регионални правителства от 11 страни-членки 

на ЕС. 

Основната цел на проекта е насърчаване прилагането на устойчиви енергийни 

политики и подобряване координацията на дейностите, свързани с изпълнение на 

европейските и национални цели за енергийна ефективност и ВЕИ, чрез повишаване 

ефективното използване на наличните възможности за финансиране, включително от 

структурните фондове. 

ИАНМСП е партньор по Проект № 16.4.2.030 Interreg V-A България-Румъния, 

одобрена с Решение на ЕК по.886/12.02.2015; 
Основната цел на проекта е  трудовата мобилност и заетостта в Северозападния 

Регион и трансграничния регион по програмата е национален приоритет, както за 

България така и за Румъния, които изискват специални политическо внимание и 

ефективна координация на политиките в областта. 

3.4. Организиране на  прояви за промоция на експортния потенциал. 

3.4.1. Международен фестивал „Възраждане на традиции. Коледа”, Москва, 

12.01.2018 г.; 

3.4.2. Делова мисия в Обединения институт за ядрени изследвания в г. Дубна, 

Московска област, 20.01.2018 г.; 

3.4.3. Ежегоден празник гр. Тамбов „Откриване на фонтаните”, 28.04.2018 г.; 

3.4.4. Курска Коренска ярмарка – 2018, местност Свобода, 08–10.06.2018 г.; 

3.4.5. „Дни на международния бизнес в Резанска област” 29-30.11.2018 г.; 

3.4.6. Презентация на туристическия потенциал на България на територията на 

градски окръг Митищи, 29.03.2018 г.; 

3.4.7. VIII Международна Покровска ярмарка – Тамбов, 12-14.10.2018 г.; 

3.4.8. Дни на България в Русия,, 17.12.2018 г. по проекта „Светът на България в 

Русия”; 

3.4.9. Благотворителен Зимен базар 2018, 01.12.2018 г. 

3.4.10. Организиране на презентация на България в хотел „Редисон 

Славянская”, 22.09.2018 г.; 

3.4.11. Участие в празничен базар в чест 425 годишнината от създаването на гр. 

Стари Оскол, Белгородска област, 07-09.09.2018 г. 

3.5. Изграждане, актуализиране и администриране на информационните ресурси 

на ИАНМСП и осигуряване на достъп чрез интернет-страница и различните бази-данни 

и масиви. През отчетния период дейността не е извършвана. 

3.6. Информационно-аналитична дейност.  
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Изготвени от ЦПРБМ: 

– 553 информационни материала; 

– 6 667 бр. информационни писма до български и руски адресати; 

– 44 маркетингови проучвания и икономически справки. 

3.7. Предоставяне на специализирани услуги за бизнеса за осъществяване на 

контакти с потенциални бизнес партньори. През отчетния период дейността не е 

извършвана. 

3.8. Предоставяне на специализирани информационни услуги в подкрепа на 

износителите.  

3.8.1. Предоставяне на информация на чужди фирми за възможностите да 

осъществят бизнес контакти с български фирми – 60 бр.; 

3.8.2. Предоставяне на консултантски услуги на място в ИАНМСП:  

През  отчетния период са проведени 24  работни срещи с  български фирми, 

като предоставената информация е от следния характер:  

 установяване на бизнес партньорства; 

 намиране на чуждестранни пазари и партньори; 

 участие в международни проекти и програми. 

3.8.3. Предоставена от ЦПРБМ: 

– информация относно процедурите и необходимите документи за внос и износ 

на козметични продукти и етерични масла в Русия, митнически тарифи и такси 

свързани с износа; 

– способи и начини за влизане на руския пазар на продукти от групата 

„Сладкарски изделия”; 

– Митнически тарифи и такси свързани с вноса в РФ на продукти от групата 

„Сладкарски изделия”. 

3.9. 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.  

3.9.1. организиране на 4 Workshop за предприемачи в градовете Бургас, Стара 

Загора, Варна и Русе; 

3.9.2. проведено бизнес обучение за ръководителите и управленския състав на 

българските представителства и фирми съвместно с компаниите YiConversion и Skobeeff, 

при подкрепата на Московската ТПП, 17.05.2018 г.  

3.10. Оказване на подкрепа и прилагане на мерки и инструменти за засилване 

на присъствието на българските експортноориентирани продукти на международните 

пазари. През отчетния период дейността не е извършвана. 

3.11. Осъществяване на взаимодействие с общинските администрации и 

общински съвет, с цел реализация на съвместни инициативи за насърчаване на 

развитието и интернационализацията на МСП на общинско ниво. През отчетния период 

дейността не е извършвана.  

 

4. Информационни и промоционални кампании в Република България и в 

чужбина: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

4.1. Провеждане на мероприятия, целящи популяризирането на икономическия 

потенциал на българките фирми - производители на стоки и услуги в Москва и 

регионите на Руската федерация от ЦПРБМ. 

4.1.1. Проведени 19 мероприятия за популяризиране на икономическия 

потенциал на български фирми: 

 Международен фестивал „Възраждане на традиции. Коледа”, Москва, 

12.01.2018 г.; 

 Делова мисия в Обединения институт за ядрени изследвания в г. Дубна, 

Московска област, 20.01.2018 г.; 

 Работна среща с Корпорация развитие в Тамбовска област, 23-24.01.2018 г.; 

 „Продекспо-2018”, Москва, 05-09.02.2018 г.; 

 „Интурмаркет-2018”, Москва, 10-12.03.2018 г.; 

 „МIТТ 2018”, Москва, 13-15.03.2018 г.; 
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 „Металлообработка. Сварка – Урал 2018” в гр. Екатеринбург, РФ, 20-

22.03.2018 г.; 

 Делови срещи на български фирми от ЦПРБ с бизнес кръговете на гр. Митищи, 

27 - 29.03.2018 г.; 

 Делова мисия в Република Башкортостан, 19.04.2018 г.; 

 Ежегоден празник гр. Тамбов „Откриване на фонтаните”, 28.04.2018 г.; 

 Делова мисия в Калининградска област, 27-30.05.2018 г.; 

 Делова мисия съвместно с Машиностроителния клъстер на Република 

Татарстан, гр. Набережни Челни, 29-30.05.2018 г.; 

 Делова мисия в Научно-изследователския и производствен център „Микотех“, 

Технология за минерални покрития, гр. Калуга, Руска федерация, 08.06.2018г.; 

 Курска Коренска ярмарка – 2018, местност Свобода, 08–10.06.2018 г.; 

 VIII Международна Покровска ярмарка – Тамбов, 12-14.10.2018 г.; 

 Дни на България в Русия, 17.12.2018 г. по проекта „Светът на България в 

Русия”; 

 Организиране на презентация на България в хотел „Редисон Славянская“, 

22.09.2018 г.; 

 Участие в празничен базар в чест 425 годишнината от създаването на гр. 

Стари Оскол, Белгородска област, 07-09.09.2018 г.; 

 Руско-българския делови форум в ТПП по време на 16-та 

междуправителствена комисия Русия - България по икономическо и научно-техническо 

сътрудничество, 24-25.10.2018 г.; 

4.1.2. Организираните за 2018 г. колективни участия на МСП в международни 

панаири и конференции в чужбина са 4 на брой: 

 Международна изложба за селскостопанство, технологии и ХВП „AgriteQ 

2018”, 20-22.03.2018 г., гр. Доха, Катар, сектор – Селско стопанство и ХВП; 

Национален щанд - 198 кв. м. с участвали 11 български МСП;  

 Международна изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и 

Източна Европа, 08-11.06.2018 г., гр. Нинбо, Китай, национален щанд - 160 кв. м. с 

участието на 16 български МСП;  

 15-то издание на международен панаир за МСП в Китай (CISMEF), 10-

13.10.2018 г., гр. Гуанджоу, Китай, Национален щанд - 120 кв. м. с участието на 10 

български МСП;  

 Международно изложение за вносни стоки China International Import Expo 

(CIIE), 5-10.11.2018 г., гр. Шанхай, Китай, Национален щанд - 428 кв. м. с участието на 

32 български МСП. 

4.1.3. Организирана през 2018 г. в страната е 1 конференция: 

 Международен форум Innowave Summit 2018, 19-20.10.2018 г., в гр. Варна 

Фудтех, сектор ИКТ. 

4.1.4. Проведени 12 бизнес делегации в чужбина, организирани от ИАНМСП:  

 Бизнес делегация в рамките на посещението на Президента на Република 

България в гр. Ереван Армения 

 Период: 11-13.2.2018 г.; 

 Резултат: Участие в бизнес делегацията взеха 3 работодателски организации. 

 Бизнес делегация в рамките на посещението на Президента на Република 

България в гр. Скопие, Македония 

 Период: 16-17.02.2018 г.; 

 Резултат: Участие в бизнес делегацията взеха 2 работодателски организации. 

 Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум , гр. Ниш, Сърбия 

 Период: 19.02.2018 г.;  

 Резултат: Участие в бизнес делегацията взеха над 43 български предприятия. 

 Бизнес делегация в рамките на посещението на Президента на Република 

България в гр. Тел Авив, Израел 

 Период: 20-22.3.2018 г.; 

 Резултат: Участие в бизнес делегацията взеха 13 български предприятия. 

 Бизнес делегация, придружаваща Президента на Република България в 

Държавата Израел, гр. Тел Авив, Израел 

 Период: 25-27.04.2018 г.;  

 Резултат: Участие в бизнес делегацията взеха 12 български предприятия. 
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 Бизнес делегация, в рамките на посещението на г-н Емил Караниколов, 

министър на икономиката на Република България в гр. Истанбул, Турция 

 Период: 01-03.04.2018 г.;  

 Резултат: Участие в бизнес делегацията взеха 60  български предприятия. 

 Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Техеран, Ислямска 

република Иран  

 Период: 12-15.05.2018 г.;  

 Резултат: Участие в бизнес делегацията взеха 15 български предприятия. 

 Бизнес делегация с провеждане на бизнес форуми в гр. Ханой и гр. Хошимин, 

Социалистическа Република Виетнам  

 Период: 15-22.09.2018 г.;  

 Резултат: Участие в бизнес делегацията взеха 14 български предприятия. 

 Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Москва, Руска 

Федерация 

 Период: 24-26.10.2018 г.;  

 Резултат: Участие в бизнес делегацията взеха 28 български предприятия. 

 Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Казабланка, Кралство 

Мароко, в рамките на официалното посещение на г-н Бойко Борисов, министър 

председател на Република България 

 Период: 29-30.11.2018 г.; 

 Резултат: Участие в бизнес делегацията взеха 8 български предприятия. 

 Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум, в рамките на посещението 

на г-н Емил Караниколов, министър на икономиката на Република България в гр. 

Мадрид, Кралство Испания 

 Период: 10-12.12.2018 г.;  

 Резултат: Участие в бизнес делегацията взеха 15 български предприятия  

 Бизнес делегация в рамките на посещението на Президента на Република 

България в гр. Аман, Йордания 

 Период: 15-17.12.2018 г.; 

 Резултат: Участие в бизнес делегацията взеха 26 български предприятия. 

4.1.5. Проведени 10 бизнес форума, контактно-информационни борси и 

конференции в България, организирани от ИАНМСП:  

 Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар, гр. София 

 Дата: 08.03.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха над 115 български компании с над 140 

представители; 

 Сектори: машиностроене, инженерингови стоки и услуги, високотехнологични 

продукти на военно-отбранителната индустрия, строителни материали, мебели и 

обзавеждане, парфюмерия и козметика, ХВП,  фармацията, пчелен мед, млечната 

промишленост, селскостопанска продукция и др. 

 Двустранни срещи между български и камбоджански фирми, гр. София 

 Дата: 13.03.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха над 4 български компании с над 8 представители; 

 Сектори: машиностроене и производство на оборудване за аграрния сектор, 

индустриално и морско оборудване, строителни материали, торове и пестициди; 

плодове, преработка и пакетиране на продукти от хранитлно-вкусовата промишленост. 

 Бизнес форум в рамките на Седмата среща на ръководителите на 

правителствата на страните от Централна и Източна Европа и Китай, гр. София 

 Период: 07.07.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха над 299 български компании с над 540 представители 

на бизнес средите; 

 Многосекторен. 

 Бизнес форум в рамките на Четвъртата среща на местните лидери 16+1 

„Глобално мислене, действия на местно ниво”, гр. София 

 Период: 20.10.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха над 105 български компании с над 140 представители 

на бизнес средите; 

 Многосекторен. 
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 Българо-азербайджански бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, 

гр. София 

 Дата: 07.11.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха 63 български компании с 106 представители; 

 Многосекторен. 

 Българо-румънски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, гр. 

София 

 Дата: 07.11.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха 70 български и румънски компании; 

 Сектори: ХВП, козметика. 

 Българо-турски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, гр. София 

 Дата: 19.11.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха над 300 представители на бизнес средите; 

 Многосекторен. 

 Българо-беларуски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, гр. 

София 

 Дата: 20.11.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха 25 български компании с 27 представители; 

 Многосекторен. 

 Национален бизнес форум 2018: „Бизнес-наука-образование-работна ръка- 

малкият и средният бизнес в туризма, земеделието и индустрията”, гр. София 

 Дата: 27.11.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха над 70 представители на бизнес средите;  

 Многосекторен. 

 Информационен бизнес форум „Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме ноу-

хау.”, гр. София 

 Дата: 28.11.2018 г.; 

 Резултат: Участие взеха около 350 представители на бизнес средите;  

 Сектор: МСП. 

4.2. Провеждане на мероприятия, организирани от български държавни 

структури в редица браншове и подпомагане на българските фирми при тяхното 

участие в Москва и регионите на Руската федерация от ЦПРБМ.  

4.2.1.Провеждане на 15 срещи с официални представители на Руска федерация: 

 Заместник директор на Обединения институт за ядрени изследвания град 

Дубна, Московска област, Михайл Григориевич Иткис, 20.01.2018 г.; 

 Заместник председателят и съветник на Губернатора на Тамбовска област 

Александър Пахомов, 24.01.2018 г.; 

 Ръководителят на Република Башкортостан Рустам Хамитов, 19.04.2018 г.; 

 Вице-президента на ТПП на Калининградска област и началника на отдел 

Външноикономически връзки, 27.05.2018 г.;  

 Министър, заместник министър и ръководители на Департаменти на 

Министерството на икономическото развитие на Калининград, 28.05.2018 г. 

 Представителите на ПАО КАМАЗ, ГРУПА КОМПАНИИ КОРИБ, Република 

Татарстан, гр. Набережни Челни, 29-30.05.2018 г.;  

 Ръководството на Научно-изследователския и производствен център 

„Микотех”, Технология за минерални покрития, гр. Калуга, Руска федерация. 

 Губернаторът на Курска област, 09.06.2018 г.; 

 Кмета на Староосколски градски окръг Сергиенко Александър Николаевич, 

07.09.2018 г.; 

 Президента на ТПП на Староосколски градски окръг Илдус Сагитов и 

помощника на Президента на ТПП на Староосколски градски окръг Славникова Анна 

Владимировна, 07.09.2018 г.; 

 Председателят на Комитета по развитие на инвестиционната среда на бизнеса 

на Московската ТПП, Анна Мартиновна Вовк, 21.09.2018 г.; 

 Началник на управлението за Регионално развитие и инвестиционна политика 

в Администрацията на Тамбовска област г-жа Олга Камнева, г-н Николай Калинов 

председател на управителния съвет на ТПП Тамбовска област и г-н Михаил Козелцев – 

регионален омбудсман по защита правата на бизнеса, 12-14.10 2018 г.; 



 232 

 Администрацията и Министерството на икономическото развитие и 

промишлеността на Рязанска област, 29-30.11.2018 г.; 

 В представителството на Правителството на Рязанска област в Москва - 

заместник председателя на правителството и ръководител на представителството, 

Наиля Черникова, първият заместник ръководител, Алексей Кулаков, 11.12.2018 г.; 

 Среща със заместник министъра на Министерството на инвестициите на 

Московска област, Логинов Антон Владимирович, 18.12.2018 г. 

4.3. Подготвяне от ЦПРБМ на актуална бизнес информация от руски електронни 

медии и разпространяване в Руската федерация на бизнес информация за Република 

България. 

4.3.1. Актуализира база-данни с български фирми, търсещи партньори в Русия. 

Базата-данни съдържа контактните данни и презентации на 769 компании и се 

предоставя на руски партньори по време на деловите мисии в регионите и по време на 

работните срещи в Москва. 

4.3.2. Актуализира базата данни на руски организации, посетили българските 

прояви в РФ и търсещи партньори в България - базата съдържа контактните данни на 2 

009 руски организации. 

4.4. Изготвяне на информационни материали и разпостраняване на информация 

сред българските икономически субекти, браншови организации и други за актуални 

промени в законодателството, регистрационните режими и други обстоятелства, 

касаещи вноса на стоки и услуги в Руската федерация.  

Изготви и разпространи информационни писма за предстоящите изложения и 

делови прояви на територията на РФ до отраслови и браншови структури, ИАНМСП, 

БТПП, БРТПП, БСК и други – 6 667 бр. 

4.5. Организиране на обучения и семинари, целящи запознаване на българските 

компании с условията за извършване на търговска дейност в Руската федерация.  

Проведе бизнес обучение за ръководителите и управленския състав на 

българските представителства и фирми съвместно с компаниите YiConversion и Skobeeff, 

при подкрепата на Московската ТПП, 17.05.2018 г.; 

4.6. Разпространение в Русия рекламни материали относно търговско-

икономическия потенциал на България. 

Разпространени са общо 14 052 бр. рекламни материали, брошури и дискове. 

4.7. Предоставяне на информация на заинтересовани лица за визовия режим, 

възможности за започване на бизнес на територията на Република България и на 

територията на Руската федерация.  

Изготви и разпространи информационни писма за предстоящите изложения и 

делови прояви на територията на РФ до отраслови и браншови структури, ИАНМСП, 

БТПП, БРТПП, БСК и др. 

 Обновяване на рубриките „Предстоящи събития”, „Изминали събития”, 

„Българо-руски икономически отношения”, „Делови предложения” на интернет 

страницата на ЦПРБМ; 

 Актуализиране на база данни на интернет страницата на ЦПРБМ с 

представителствата на български фирми на територията на Центъра; 

 Публикувани 183 материали на интернет страницата на ЦПРБМ. 

4.8. Провеждане на мероприятия, целящи популяризирането на икономическия 

потенциал на българките фирми-производители на стоки и услуги в страната на 

пребиваване на СТИВ. 

4.8.1. Проведени множество мероприятия, с оглед популяризиране на 

икономическия потенциал на българките фирми в страната на пребиваване на СТИВ. 

4.8.2. Проведени 44 маркетингови проучвания и икономически справки на 

следните теми проведени от ЦПРБМ:  

 Собствени търговски марки (СТМ) на руския пазар; 

 Внос на най-важните стоки в Русия за януари 2018 г.; 

 Преглед на Руския пазар на кондензирано мляко; 

 Внос на минерални, питейни и други води в Русия през 2017 г.; 

 Вносът на Русия от страните извън ОНД през февруари 2018 г.; 

 Руските зърнени пазари: резултати за 2017 година; 

 Гайдаровският форум през погледа на аспирантите; 

 Общ преглед на руския пазар на алкохолни напитки; 



 233 

 Компенсация на ДДС на чуждестранни граждани през 2018 г.: накратко за 

това нововъведение; 

 Актуализиран списък на селскостопански продукти, суровини и храни, 

забранени за внос в Руската федерация с произход САЩ, държавите членки на ЕС, 

Канада, Австралия и Кралство Норвегия; 

 Други млека: соеви, бадемови и кокосови напитки удвояват продажбите си в 

Русия; 

 Статистика на външната търговия на Руската федерация за 2017 г.; 

 Производството в Русия на основни видове месо в края на първото тримесечие 

на 2018г.; 

 Стокообменът между Русия и България на „Всички стоки“ за периода март 

2017 г. – март 2018 г.; 

 Преглед на Руския пазар на сокове; 

 Стокообменът между Русия и България на „Продукти на химическата 

промишленост и свързаните с нея отрасли” за април 2017 г. – април 2018 г.; 

 Руският пазар на дрехи, обувки и аксесоари; 

 Цветарският бизнес в Русия; 

 Стокообменът между Русия и България на стоки от групата „Текстил” -  

 Април 2017 г. – Април 2018 г.; 

 Органичното земеделие и биологизацията на селското стопанство в Русия - 

февруари 2017 – март 2018 г.; 

 Вносът в Русия на стоки от страни извън ОНД през юли 2018 г.; 

 Пазарът на пчелни продукти в Руската федерация; 

 Вносът в Русия на стоки от страни извън ОНД през юли и август 2018г.;  

 Пазарът на сладкарски изделия в Русия; 

 Стокообменът между Русия и България на „хляб, сладкиши, бисквити” Август 

2017 г. – Август 2018 г.; 

 Световните и руски тенденции в преработката на плодове и зеленчуци; 

 Вносът на Русия от страните извън ОНД през октомври 2018 г.; 

 Преглед на руския пазар на макаронени изделия; 

 Стокообменът между Русия и България на „всички стоки” - Октомври 2017 г. – 

Октомври 2018 г.; 

 Информация относно процедурите и необходимите документи за внос и износ 

на козметични продукти и етерични масла в Русия, митнически тарифи и такси 

свързани с износа; 

 Способи и начини за влизане на руския пазар на продукти от групата 

„Сладкарски изделия”; 

 Митнически тарифи и такси свързани с вноса в РФ на продукти от групата 

„Сладкарски изделия”; 

 Икономическа справка за Иркутска област, РФ; 

 Икономическа справка за Република Калмикия, РФ; 

 Икономическа справка за Сахалинска област, РФ; 

 Икономическа справка за Република Адигея, РФ; 

 Икономическа справка за Република Башкортостан, РФ; 

 Икономическа справка за Ненецки автономен окръг, РФ; 

 Икономическа справка за Томска област, РФ; 

 Икономическа справка за Белгородска област, РФ; 

 Икономическа справка за Ханти-Мансийски автономен окръг, РФ; 

 Икономическа справка за Република Мордовия, РФ; 

 Икономическа справка за Брянска област, РФ; 

 Икономическа справка за Архангелска област, РФ. 

4.9. Обучение и участие в семинари в областта на външнотърговската практика 

за български фирми или държавната администрация. През отчетния период дейността 

не е извършвана. 

4.10. Изготвяне на информационни материали, организиране на семинари, 

медийни кампании за информиране на бизнеса за изискванията за получаване на 

подкрепа със средства от ОПИК. През отчетния период дейността не е извършвана. 
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4.11. Информиране на бизнеса за предстоящи промени в европейското и 

националното законодателство, за сключени международни договорености и 

отражението им върху търговията. През отчетния период дейността не е извършвана. 

4.12. Провеждане на обществени допитвания. Дейността не е провеждана. 

4.13. Извършване на дейности, свързани с подготовката на Българското 

председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.  

4.13.1. Извърши подготовка и приемане в София на ръководството и екипа на 

Генерална дирекция „Търговия” на Европейската комисия за съгласуване на работата и 

приоритетите по време на Председателството; 

4.13.2. Подготви изслушването на министъра пред Комисията по международна 

търговия на ЕП (ИНТА); 

4.13.2. Организира, подготви и проведе неформалното заседание на Съвет на 

министрите Външни работи/Търговия на 26-27 февруари 2018 г., София; 

4.13.3. Организира посещения на ГД на СТО Роберто Азеведо и председателя на 

Комисията INTA на ЕП Бернд Ланге във връзка с неформалното заседание на Съвет 

Външни работи/Търговия на 26-27 февруари 2018 г. в София, включително 

организиране на срещи с президента и министър-председателя на България, както и в 

НС с ръководствата на Комисиите по ИПТ и ЕВКЕФ и Обществения съвет към КЕВКЕФ; 

4.13.4. Организира, подготви и проведе неформално заседание на Работна група 

„Търговски въпроси”, 26 - 27 април 2018 г. в гр. София; 

4.13.5. Организира, подготви и проведе редовното заседание на Съвет на 

министрите Външни работи Търговия на 22 май 2018 г., Брюксел; 

4.13.6. Организира, подготви и проведе заседание на Съвета на министрите на 

ЕИП, 23 май 2018 г., Брюксел. 

4.13.7. Организира, подготви, проведе и председателства неформалното 

заседание на Комитета по търговска политика (титуляри), 4-5 юни 2018 г., София; 

4.13.8. Организира, подготви, проведе и председателства неформалното 

заседание на Комитета по търговска политика (услуги и инвестиции), 7-8 май 2018 г., 

София; 

4.13.9. Организира, подготви, проведе и председателства неформално 

заседание на Работната група на Съвета по експортни кредити, 14-15 юни 2018 г., 

София; 

4.13.10. Подготви и председателства на 5 редовни заседания в Брюксел на 

Комитета по търговска политика към Съвета на ЕС (Титуляри); 

4.13.11. Подготви и председателства на 17 редовни заседания в Брюксел, 

Белгия на Комитета по търговска политика към Съвета на ЕС (Заместници); 

4.13.12. Подготви и председателства на 12 заседания на Комитета по търговска 

политика (услуги и инвестиции), Брюксел, Белгия; 

4.13.13. Подготви и председателства на 2 редовни заседания на Комитета по 

търговска политика (СТИС), Брюксел, Белгия; 

4.13.14. Подготви и председателства на 14 заседания на Работна група 

„Европейска асоциация за свободна търговия” (ЕАСТ), Брюксел, Белгия; 

4.13.15. Подготви и председателства на 6 редовни заседания на Работна група 

на Съвета по експортни кредити и 2 експертни срещи, Брюксел, Белгия; 

4.13.16. Подготви и председателства на 2 редовни заседания на Работна група 

„Схема за общи тарифни преференции” към Съвета на ЕС, Брюксел, Белгия. Организира 

и проведе неформална сесия на РГ по ОСП с участието на високопоставена делегация 

от Пакистан. Участва в среща на експертната група към ЕК по ОСП; 

4.13.17. Участва в двустранни срещи във връзка с българското председателство 

на Съвета на ЕС; 

4.13.18. Актуализира списъка с досиета от областта на ОТП на ЕС, които се 

разглеждат по време на председателството и актуална информацията за тях за СЕВ; 

4.13.19. Изготви материал относно постижения на Българското председателство 

в областта на търговската политика на ЕС за икономическата комисия в НС; 

4.13.20. Изготви цялостен отчет за постигнатите резултати в областта на 

търговската политика по време на Председателството за общия отчет по Програмата 

„Приоритети на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018”; 

4.13.21. Изготви становища по Проект на РМС за приемане на отчет от 

проведените събития от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС 
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2018, по проект на РМС за одобряване „Опитът на България в подготовката и 

провеждането на Ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 

(как „Съединението прави силата”), по отчета на 18-месечната програма на Съвета на 

ЕС (1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г.); 

4.13.22. Постигнати бяха средните по-важни резултати по досиетата в областта 

на търговската и инвестиционна политика на ЕС: 

 бяха приети от Съвета на ЕС изготвените и предложени от Българското 

председателство заключения относно договарянето и сключването на търговски 

споразумения на ЕС; 

 бяха подготвени и приети решения на Съвета на ЕС за разрешаване 

започването на преговори по амбициозни и всеобхватни споразумения за свободна 

търговия (ССТ) с Австралия и Нова Зеландия и указания за воденето им; 

 бяха проведени подготвителна работа в Комитет „Търговска политика” и 

политически дискусии в Съвет Външни работи/Търговия по изготвените от ЕК проекти 

на предложения за решения на Съвета на ЕС за подписване и сключване на 

Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и Япония и приключена 

правно-лингвистичната работа по текста на споразумението; 

 бяха проведени подготвителна работа в Комитет „Търговска политика” и 

политически дискусии в Съвет Външни работи/Търговия по изготвените от ЕК проекти 

на предложения за решения на Съвета на ЕС за подписване и сключване на 

Споразумението за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Сингапур; 

 бяха проведени подготвителна работа в Комитет „Търговска политика – услуги 

и инвестиции” и политически дискусии в Съвет Външни работи/Търговия по изготвените 

от ЕК проекти на предложения за решения на Съвета на ЕС за подписване и сключване 

на Споразумението за защита на инвестициите (СЗИ) между ЕС и Сингапур; 

 бяха приети от Съвета на ЕС насоки за водене на преговори, даващи право на 

Комисията да договори, от името на ЕС, конвенция за създаване на многостранен съд за 

разрешаване на инвестиционни спорове; 

 бе постигнато политическо съгласие по основните части от търговската сделка 

в новото Споразумение за асоцииране между ЕС и Мексико, което ще замести 

договореното през 2000 г. споразумение; 

 бе постигнат напредък в преговорния процес по договарянето на зона за 

свободна търговия в рамките на преговорите за сключване на Споразумение за 

асоцииране между ЕС и страните от Меркосур; 

 бе постигнат напредък по преговорите за модернизиране на ССТ с Чили и по 

преговорите за сключване на Споразумение за свободна търговия с Индонезия; 

 бяха проведени задълбочени дискусии в Съвет Външни работи/Търговия, на 

заседанията му през м. февруари и м. май 2018 г., относно резултатите от XI-та 

Министерска конференция на Световната търговска организация (СТО) и последващите 

действия на ЕС, с оглед укрепване на многостранната търговска система, засилването 

на доверието в СТО и подобряването на функционирането на организацията; 

 на заседание на Корепер II на 13 юни 2018 г. бе приет изготвения от 

Българското председателство мандат на Съвета за започване на междуинституционални 

преговори с Европейския парламент по проекта на Регламент за създаване на рамка за 

скрининг на преки чуждестранни инвестиции в ЕС. 

  

5. Участие в работни групи и комитети на ЕС и подготовка на позиции и 

указания в изпълнение на задълженията от членство в ЕС и защита на 

националните интереси: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

5.1. Участие, в съответствие с компетентността си, във всички заседания на 

спомагателните органи към Съвета на Европейския съюз и в заседанията на органите в 

процеса на Комитология. 

Взема активно участие в заседанията на Комитета по търговска политика 

(Титуляри, Заместници), КТП (Услуги и инвестиции), КТП (Стомана, текстил и други 

промишлени сектори), Работна група „Търговски въпроси”, Работна група „ЕАСТ”, 

Работна група по експортните кредити, Работна група „АКТБ”, Работна група по 

продуктовите споразумения (PROBA) и Работна група по общата схема на тарифни 

преференции (ОСТП). 
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5.2. Изготвяне позиции на българската страна, участие в заседанията на Съвета 

Външни работи/Търговия (4 заседания), КОРЕПЕР II, Комитета по търговска политика 

(Титуляри, Заместници) - 40 заседания, Комитета по търговска политика (Услуги и 

Инвестиции) - 22 заседания, Комитета по търговска политика (Стомана, текстил и други 

промишлени сектори - СТИС) - 5 заседания към Съвета на ЕС, Работна група „Търговски 

въпроси” (11 редовни и 11 подготвителни заседания), Работна група „ЕАСТ” (28 

заседания), Работна група по експортните кредити (18 заседания и срещи), Работна 

група „АКТБ” (около 55 заседания), Работна група по продуктовите споразумения 

(PROBA) (8 заседания), Работна група по общата схема на тарифни преференции 

(ОСТП) - 5 заседания,  Комитета за достъпа до пазара (10 заседания), Комитета по 

инвестиционните договори към ЕК и други работни групи и комитети към ЕК в областта 

на Общата търговска политика (ОТП) на ЕС, изготвяне на доклади от заседанията. 

5.3. Подготовка и представяне на позиции, включително рамкови позиции в СЕВ 

и указания за участие в работни групи и комитети на ЕС.  

5.3.1. Подготви и представи позиции по отделни точки и обобщава българската 

позиция за 4 заседания на Съвет Външни работи/Търговия, представяне на позиции в 

СЕВ и одобряване на доклади в Министерския съвет. Изготвя и внася в СЕВ и МС 

отчетни доклади от заседанията на Съвета; 

5.3.2. Изготви материали и подготви участието на министъра на икономиката в 

заседание на Съвета на ЕИП, 22 май 2018 г., Брюксел; изготвяне на отчетен доклад; 

5.3.3. Изготви материали във връзка с посещения на ГД на СТО Роберто Азеведо 

и председателя на Комисията INTA на ЕП Бернд Ланге във връзка с неформалното 

заседание на Съвет Външни работи/Търговия на 27 февруари 2018 г. в София – изготви 

покани, програми на посещенията, материали и опорни точки за срещите; 

5.3.4. Предостави материали, становища, опорни точки по търговските въпроси 

и допринесе за изготвянето на позиции за заседанията на Съвет „Общи въпроси” (м. 

март, м. юни и м. октомври 2018 г.); 

5.3.5. Предостави становища по проекти на насоки по търговската част от 

заключения на Европейския съвет (м. март и м. юни 2018 г.). 

5.3.6. Изготви и съгласува в рамките на РГ 25 и СЕВ към МС: 

 проект на рамкова позиция относно Предложение за решение на Съвета за 

подписване, от страна на ЕС, на Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и 

неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур и предложение за 

Решение на Съвета за сключване на Споразумение за защита на инвестициите между 

ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна; 

 проект на рамкова позиция относно Предложение за решение на Съвета за 

подписване, от страна на ЕС, на Споразумение за свободна търговия между ЕС и 

неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур и предложение за 

Решение на Съвета за сключване на Споразумение за свободна търговия между ЕС и 

неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна; 

 проект на рамкова позиция относно Предложения за решения на Съвета за 

подписване и сключване от страна на ЕС на Споразумение за икономическо 

партньорство между ЕС и Япония; 

 проект на рамкова позиция относно Предложения за решения на Съвета за 

започване на преговори за ССТ между ЕС и Австралия и ЕС и Нова Зеландия и 

приложените към тях Указания за водене на преговорите; 

 проект на рамкова позиция относно Предложения за решения на Съвета за 

подписване и сключване на Споразумение за защита на инвестициите (СЗИ) между ЕС и 

Република Виетнам; 

 проект на рамкова позиция относно Предложения за решения на Съвета за 

подписване и сключване на Споразумение за свободна търговия между ЕС и Република 

Виетнам; 

 проект на рамкова позиция относно Предложение за решение на Съвета на ЕС 

относно присъединяването на Австралия към СДП; 

 проект на рамкова позиция относно Препоръка за решение на Съвета за 

разрешаване на започването на преговори за сключване на споразумение между ЕС и 

САЩ по вноса на висококачествено говеждо месо от говеда, при чието отглеждане не са 

използвани определени хормони за стимулиране на растежа; 
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 проект на рамкова позиция относно Предложение за решение на Съвета 

относно сключването на споразумения съгласно член XXI от ГАТС с Аржентина, 

Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Китайско Тайпе, Колумбия, Куба, Еквадор, Хонг 

Конг (Китай), Индия, Япония, Корея, Нова Зеландия, Филипините, Швейцария и САЩ 

относно необходимите компенсаторни корекции в Списъка на ЕС със задължения по 

търговията с услуги в резултат на присъединяването към ЕС на Чехия, Естония, Кипър, 

Латвия, Литва, Унгария, Малта, Австрия, Полша, Словения, Словакия, Финландия и 

Швеция; 

 проект на рамкова позиция относно Препоръка за решение на Съвета за 

разрешаване на започването на преговори с Швейцария съгласно член XXVIII от ГАТТ 

от 1994 г. относно изменението на отстъпките на Швейцария в рамките на СТО за месо, 

което е само с подправки; 

 проект на рамкова позиция относно Предложения за решения на Съвета за 

подписване и сключване  от името на ЕС на Споразумение под формата на размяна на 

писма между Съюза и Китай във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на 

спорове – „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо”; 

 проект на рамкова позиция относно Предложение за решение на Съвета за 

позицията, която да се заеме от името на ЕС в Комитета по търговията и устойчивото 

развитие в рамките на ВИТС между Канада  и ЕС и неговите ДЧ, във връзка с 

изготвянето на списъците на лицата, които желаят да изпълняват функциите на 

членове на експертната група по глави 23 и  24 от Споразумението; 

 проект на рамкова позиция относно Предложение за решение на Съвета за 

приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет по ВИТС между ЕС и 

Канада и на специализираните комитети. 

5.3.7. Участва в работата на РГ 25 „Външноикономическа политика”, изготви и 

съгласува проекти на рамкови позиции. Съгласува рамкови позиции в РГ 3 „Право на 

установяване и свободно предоставяне на услуги”, РГ 34 „Интелектуална собственост”. 

5.3.8. Изготви и представи позиции, включително рамкови позиции в СЕВ – 

около 25 бр. 

5.3.9. Изготви становища, указания, анализи, коментари и други – около 120 бр. 

5.3.10. Изготвени законопроекти, отчети, проведени срещи - около 40 бр. 

5.4. Изготвяне на анализи и съгласувани коментари на Република България в 

преговорите, водени от ЕС, по преференциалните двустранни или регионални 

споразумения с трети страни: 

5.4.1. Относно преговори за ССТ между ЕС и Сингапур, МЕРКОСУР, Мексико, 

Чили, АСЕАН, и други - изготвя информации, позиции и опорни точки, в т. ч. изготвяне 

и изпращане на ПП Брюксел на справка и материали относно ССТ със Сингапур, 

актуализиране информация и данни за отношенията ЕС-Палестина и ЕС-Израел, 

подготовка на информация и опорни точки относно разделянето на ССТ на ЕС, справка 

за търговско-икономическите отношения между България и Княжество Андора, преглед 

и съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект 

на Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Република Сингапур, 

изготвяне на информация и опорни за преговорите ЕС-Виетнам за посещение на 

виетнамски зам.-министър председател и министър на външните работи в София. 

Съгласуване на предложенията на ЕК за хоризонтални разпоредби за трансграничен 

пренос на данни и защита на личните данни в преговорите за ССТ с Чили и Индонезия. 

Анализ на офертата на ЕС по търговията с услуги в преговорите за ССТ между ЕС и 

Меркосур. Извършване на всички дейности по подготовката и приемане на РМС и 

внасяне в НС на проектозакон за ратифициране на Протокола за присъединяване на 

Еквадор към Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу. Съгласуване с 

МЗХ на консолидирани текстове на търговската част от Споразумението за асоцииране 

ЕС Меркосур, анализ на офертата на ЕС по търговията с услуги в преговорите с 

Меркосур. Съгласуване с компетентните ведомства, изготвяне и изпращане на ЕК на  

българските коментари по окончателната оферта на ЕС по търговията с услуги в 

преговорите с Мексико. Изготвяне на материали относно водещите стоки в износа и 

вноса за определяне на офанзивните и дефанзивни интереси на България в рамките на 

преговорите за сключване на ССТ между ЕС и Индонезия, участие в техническа среща, 

организирана от ЕК на 11 септември 2018 г., гр. Брюксел и  в техническа среща, 

организирана от ЕК на 10 декември 2018 г., гр. Брюксел.; Изготвяне на пакет 
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документи, свързани с проект на доклад на министъра на икономиката и проект на 

решение на Министерския съвет за даване на съгласие за подписване, от името на 

Европейския съюз, и сключване на Споразумението за свободна търговия (ССТ) между 

Европейския съюз и Република Сингапур. 

5.4.2. Относно преговори за ССТ между ЕС и Япония - изготвяне на анализи, 

позиции, указания, доклади, становища, информации и други материали във връзка с 

приключване на преговорите между ЕС и Япония. Изготвяне на информация и опорни 

точки в подготовка за срещи в София в рамките на посещението на министър-

председателя на Япония. Участие в техническа среща. Изготвяне на пакет документи, 

свързани с проект на доклад на министъра на икономиката и проект на решение на 

Министерския съвет за даване на съгласие за подписване и сключване от страна на ЕС 

на Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония. Лингвистичен 

преглед на текста на споразумението и предоставяне на коментари. 

5.4.3. Относно преговори за инвестиционно споразумение между ЕС и Китай – 

изготви анализ и подготви коментари по първоначалната оферта на ЕС по достъпа до 

пазара на услуги. 

5.4.4. Относно Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (т. нар. 

СЕТА) между ЕС и Канада -  изготви информация и опорни точки във връзка с 

посещение на министъра на външните работи в Канада, 20-23 септември 2018г. Изготви 

становище по Проект на РМС за предложение до НС за ратифициране на 

Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и неговите ДЧ и Канада. 

Съгласува с компетентните ведомства становище относно приемане на препоръки от 

Съвместния комитет по СЕТА между ЕС и Канада относно МСП, околна среда и 

равенство на половете. Изготви рамкова позиция относно приемането на процедурния 

правилник на Съвместния комитет по ВИТС и на специализираните комитети. Изготви 

становище по поправка в езиковите версии на ВИТС между Канада и ЕС и неговите ДЧ. 

Изготви доклад до министъра на икономиката относно започване на процедура по 

ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между 

ЕС и Канада. Изготви проект на доклад до МС и комплект документи към него относно 

приемане на РМС за предложение до НС за приемане на Закон за ратифициране на 

ВИТС между ЕС и Канада. Съдейства за адекватното информиране на бизнеса - за 

възможностите, които бъдещото споразумение ще предостави пред търговията с 

Канада. 

5.4.5. Относно преговори за ССТ между ЕС и Австралия и ЕС и Нова Зеландия - 

организира и проведе срещи в МИ с представители на Австралия и Нова Зеландия на 

различни нива относно приемане на насоките за преговори и започването на 

преговорите за ССТ по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. 

Подготви официален отговор от Министъра на икономиката на запитвания на 

докладчиците в Комисията по международна търговия (INTA) към ЕП и председателя и 

зам.-председателите на Делегацията на ЕП за отношенията с двете държави по 

приемането на насоките за преговори за сключване на ССТ с Австралия и Нова 

Зеландия. Оказване на съдействие на ПП Брюксел за подготовка на среща с главния 

преговарящ на Нова Зеландия по ССТ ЕС-Нова Зеландия. Изготвяне и изпращане на ЕК 

на коментари по защитата на ГО и по българските офанзивни и дефанзивни интереси в 

преговорите по ССТ ЕС-Австралия и ЕС-Нова Зеландия. Подготовка на информационни 

материали за текущите преговори. 

5.4.6. Относно разширяване на сътрудничеството между ЕС и САЩ - изготвяне 

на информации и проекти на позиции във връзка с предприетите през м. март 2018 г. 

мерки по вноса на стомана и алуминий в САЩ, въвеждането на мерките към ЕС и 

реакцията на ЕС. Изготвяне на информации за състоянието на отношенията със САЩ. 

Участие в среща с представители на Посолството на САЩ в МИ относно срещата между 

председателя на ЕК и президента на САЩ през м. юли 2018г. Подготовка на 

информация и опорни точки за участие на постоянния представител на България към 

ЕС в конференция/кръгла маса. Участие в две технически срещи по търговските 

отношения между ЕС и САЩ. Изготвяне на предложение за позиция и опорни точки за 

заседания на Съвет "Общи въпроси" и Европейския съвет. Становище по Проект на РМС 

за одобряване на проект на споразумение и предложение до НС за ратифициране на 

Споразумението за изменение на Споразумението между правителството на РБ и 

правителството на САЩ за икономическа, техническа и съответна друга помощ, 
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подписано на 27 юли 1998 г. подписано на 27 юли 1998 г. Изготвяне на становище на 

България във връзка с искане за промяна в тарифното класиране на бяло саламурено 

сирене и кашкавал от овче мляко при внос в САЩ и изпращане на инструкции до 

Посолството на България в САЩ за представяне на коментарите на България пред и 

митническите власти на САЩ. Изготвена информация до МЗХГ за предприетите 

действия. Координация на българското участие в среща на техническата РГ ЕС-САЩ по 

здравето на растенията (Брюксел, 24-25 октомври 2018 г.). Изпращане на информация 

за резултатите от срещата на заинтересованите ведомства. 

5.4.7. Относно Западни Балкани и Източно партньорство 

 поддържа информационен масив по досиетата за групите страни от Източното 

партньорство и Западните Балкани, и Работна група RELEX, относно общата външна 

политика и политиката по сигурност на ЕС;  

 подготви информация за сътрудничеството между ЕС и Русия във връзка със 

среща в Японския център за международни финанси; 

 подготви информация за МВнР относно ангажиментите на Министерство на 

икономиката за осъществяване на европейската инициатива за разширяване на 

Западните Балкани; 

 подготви информация за МВнР за двустранните търговско-икономически 

отношения между България и страните от Западните Балкани; 

 представи информация относно напредъка в процеса за присъединяване на 

Сърбия и Черна гора към ЕС; 

 съгласува текстове на документи за Третата министерска конференция за 

насърчаване на търговско-икономическото сътрудничество между Китай и държавите от 

Централна и Източна Европа (инициативата „16+1”), 7 юни 2018 г. в гр. Нинбо, Китай, 

включително декларации по електронната търговия и вътрешното регулиране на 

услугите; 

 актуализира информацията за напредъка в преговорите по подписване на 

всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан, прилагането на всеобхватен подход 

към двустранните отношения между ЕС и Беларус, напредъка по прилагането на някои 

аспекти от търговската политика между ЕС и Турция и търговски бариери в Турция; 

 подготви информация относно финансовия пакет на ЕС в подкрепа на 

реформите в Украйна; 

 подготви информация за влиянието на санкциите на САЩ върху европейските 

компании, локализирани в Русия и сътрудничеството между ЕС и Русия; 

 изготви становище относно проект на РМС за ратифициране на 

Споразумението между ЕС и Армения; 

 подготовка на материали и участие в среща на министъра на икономиката с 

турския министър на икономиката; 

 изготвяне на писмо отговор до МВнР със становище относно „Преглед на 

договорно-правната база между Република България и Република Сърбия за периода 

1955-2018 г.” в икономическата сфера; 

 изготвяне и изпращане на МВнР на предварителна оценка на въздействието в 

икономическата сфера от бъдещото членство на Македония и Албания в ЕС. 

5.4.8. Други страни и региони. 

 изготви информация във връзка с взаимотношенията ЕС-Китай и Инициативата 

„16+1” в търговската област; съгласува текст относно търговската политика за 

изказване на зам-министър Борисов в съпътстващо мероприятие на срещата 16+1 в 

София; Съгласуване проект на китайската страна на английски език на заключителен 

документ „Насоките от София“, който да се приeме на Седмата среща на върха на 

Инициативата „16+1” с участието на премиерите на 16-те страни от ЦИЕ в началото на 

юли т.г. в София; 

 съгласуване на текстове на документи за Третата министерска конференция за 

насърчаване на търговско-икономическото сътрудничество между Китай и държавите от 

Централна и Източна Европа (инициативата „16+1”), 7 юни 2018 г. в гр. Нинбо, Китай; 

 съгласуване на текста на проект на меморандум в областта на МСП, който да 

се подпише по време на посещението на китайския премиер у нас в началото на юли; 

 изготвяне и изпращане на ПП Брюксел на справка и материали по Исландия 

за среща на посланик Димитър Цанчев с посланик Bergdís Еllertsdóttir, ръководител на 

Мисията на Исландия към ЕС, 30.01.2018 г.; 
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 съгласуване с дирекция ЦКЗ на МС на материал за мероприятие на 24 януари 

2018 г. в Мисията на Норвегия към ЕС в Брюксел за поставяне началото на Регионалния 

фонд в рамките на ЕИП и Норвежкия финансови механизми и изпращането му на ПП 

Брюксел; 

 актуализация на информация и опорни точки относно модернизацията на 

митническия съюз ЕС-Турция; 

 подготовка на материали за Втората среща на министрите на външните работи 

на Европейския съюз и Общността на държавите от Латинска Америка и Карибите 

(ОДЛАК), 16–17 юли 2018 г., Брюксел; 

 изготвена справка за актуалното състояние на отношенията ЕС-Индия във 

връзка с преговорите за ССТ във връзка с подготовката на официалното посещение на 

президента на Република Индия в България; 

 изготвена информация за Споразумението за свободна търговия ЕС-Корея по 

повод посещение на зам.-министър на външните работи в Република Корея; 

 изготвяне на справка за отношенията в търговско-икономическата област 

между ЕС и страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив; 

 изготвяне на материали, опорни точки и информации относно отношенията 

между ЕС и страните от Африка от гледна точка на Споразуменията за икономическо 

партньорство между ЕС и АКТБ за официални посещения на министър Екатерина 

Захариева в Република Намибия, Република Мозамбик и Република Кения; 

 изготвяне на материали относно участие в Евро-средиземноморскате срещи на 

старшите служители по въпросите на търговията и в  Евро-средиземноморската 

министерска конференция по въпросите на търговията – Брюксел, 19 март 2018 г.; 

 подготовка и участие в неформална техническа среща на представители на 

държавите-членки на ЕС  във връзка с текущото състояние на търговските и 

инвестиционни отношения в Евро-средиземноморския регион, 26 септември 2018 г., гр. 

Брюксел; 

 извършване на преглед и изготвяне и изпращане на отговор до МВнР относно 

възможността актуализиране на договорноправната база между България и Алжир и 

възможността за анулиране на някои двустранни споразумения в икономическата 

сфера, които не са актуални към момента; 

 изготвяне на информация относно взаимоотношенията ЕС-Швейцария и 

състоянието на преговорите за сключване на Институционално рамково споразумение; 

 изготвяне на информация и опорни точки по СТО и основаната на правила 

търговска система в подготовка на 12-та среща на върха на Азиатско-европейския 

форум (АСЕМ), Брюксел, 15-19 октомври 2018 г.;   

 изготвяне на информация и опорни точки за среща на зам.-министъра на 

икономиката по предоставянето на тарифни преференции по ОСП от ЕС на Пакистан. 

5.5. Подготовка на анализи и съгласувани позиции във връзка с многостранната 

политика на ЕС и участието в дейността на СТО и другите международни икономически 

организации.  

5.5.1. Активно участва във формулирането на позицията на ЕС по процеса пост-

Буенос Айрес - Българското председателство на Съвета на ЕС инициира задълбочена 

дискусия в Съвет „Външни работи” (формат Търговия), на заседанията му през м. 

февруари и м. май 2018 г., относно резултатите от XI-та Министерска конференция на  

Световната търговска организация (СТО) и последващите действия на ЕС, с оглед 

укрепване на многостранната търговска система, засилването на доверието в СТО и 

подобряването на функционирането на организацията; 

5.5.2. Изготви информации, становища и позиции по предложенията на ЕС за 

модернизиране на СТО, които се обсъждаха на 3 заседания на Съвет външни 

работи/Търговия, на две заседания съвет „Общи Въпроси” и едно заседание на 

Европейския съвет; 

5.5.3. Участва при съгласуването на позицията на ЕС в рамките на 

многостранните търговски преговори, водени в СТО в областта на селското стопанство, 

субсидиите за рибарството, и плурилатералните инициативи в областта на 

електронната търговия, вътрешното регулиране на услугите, улесняването на 

инвестициите;  

5.5.4. Изготви становище по предложение за набиране на информация в рамките 

на ЕС за предоставяните субсидии в трети страни във връзка с участие на делегация от 
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МФ в заседание на Форума на високо равнище на държавните помощи на 19 юни. 

Участие в 2  срещи на контактна група „Международна политика по субсидиите” и 

изготвяне на отговори на въпросник към участниците в групата. Изготвяне на 

становище по предложение за набиране на информация в рамките на ЕС за 

предоставяните субсидии в трети страни във връзка с участие на делегация от МФ в 

заседание на Форума на високо равнище на държавните помощи на 19 юни 2018 г. 

5.6. Извършване на дейности, свързани с подготовката на Българското 

председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. 

5.6.1. Извърши подготовка и приемане в София на ръководството и екипа на 

Генерална дирекция „Търговия” на Европейската комисия за съгласуване на работата и 

приоритетите по време на Председателството; 

5.6.2. Подготви изслушването на министъра пред Комисията по международна 

търговия на ЕП (ИНТА); 

5.6.3. Организира, подготви и проведе неформалното заседание на Съвет на 

министрите Външни работи/Търговия на 26-27 февруари 2018 г., София; 

5.6.4. Организира посещения на ГД на СТО Роберто Азеведо и председателя на 

Комисията INTA на ЕП Бернд Ланге във връзка с неформалното заседание на Съвет 

Външни работи/Търговия на 26-27 февруари 2018 г. в София, включително 

организиране на срещи с президента и министър-председателя на България, както и в 

НС с ръководствата на Комисиите по ИПТ и ЕВКЕФ и Обществения съвет към КЕВКЕФ; 

5.6.5. Организира, подготви и проведе неформално заседание на Работна група 

„Търговски въпроси”, 26 - 27 април 2018 г. в гр. София; 

5.6.6. Организира, подготви и проведе редовното заседание на Съвет на 

министрите Външни работи Търговия на 22 май 2018 г., Брюксел; 

5.6.7. Организира, подготви и проведе заседание на Съвета на министрите на 

ЕИП, 23 май 2018 г., Брюксел; 

5.6.8. Организира, подготви, проведе и председателства неформалното 

заседание на Комитета по търговска политика (титуляри), 4-5 юни 2018 г., София; 

5.6.9. Организира, подготви, проведе и председателства неформалното 

заседание на Комитета по търговска политика (услуги и инвестиции), 7-8 май 2018 г., 

София; 

5.6.10. Организира, подготви, проведе и председателства неформално 

заседание на Работната група на Съвета по експортни кредити, 14-15 юни 2018 г., 

София; 

5.6.11. Подготви и председателства на 5 редовни заседания в Брюксел на 

Комитета по търговска политика към Съвета на ЕС (Титуляри); 

5.6.12. Подготви и председателства на 17 редовни заседания в Брюксел, Белгия 

на Комитета по търговска политика към Съвета на ЕС (Заместници); 

5.6.13. Подготви и председателства на 12 заседания на Комитета по търговска 

политика (услуги и инвестиции), Брюксел, Белгия; 

5.6.14. Подготви и председателства на 2 редовни заседания на Комитета по 

търговска политика (СТИС), Брюксел, Белгия; 

5.6.15. Подготви и председателства на 14 заседания на Работна група 

„Европейска асоциация за свободна търговия” (ЕАСТ), Брюксел, Белгия; 

5.6.16. Подготви и председателства на 6 редовни заседания на Работна група на 

Съвета по експортни кредити и 2 експертни срещи, Брюксел, Белгия; 

5.6.17. Подготви и председателства на 2 редовни заседания на Работна група 

„Схема за общи тарифни преференции” към Съвета на ЕС, Брюксел, Белгия. Организира 

и проведе неформална сесия на РГ по ОСП с участието на високопоставена делегация 

от Пакистан. Участва в среща на експертната група към ЕК по ОСП; 

5.6.18. Участва в двустранни срещи във връзка с българското председателство 

на Съвета на ЕС. 

5.6.19. Актуализира списъка с досиета от областта на ОТП на ЕС, които се 

разглеждат по време на председателството и актуална информацията за тях за СЕВ; 

5.6.20. Изготви материал относно постижения на Българското председателство в 

областта на търговската политика на ЕС за икономическата комисия в НС; 

5.6.21. Изготви цялостен отчет за постигнатите резултати в областта на 

търговската политика по време на Председателството за общия отчет по Програмата 

„Приоритети на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018”; 
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5.6.22. Изготви становища по Проект на РМС за приемане на отчет от 

проведените събития от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС 

2018, по проект на РМС за одобряване „Опитът на България в подготовката и 

провеждането на Ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 

(как „Съединението прави силата”)”, по отчета на 18-месечната програма на Съвета на 

ЕС (1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г.); 

5.6.23. Постигнати са средните по-важни резултати по досиетата в областта на 

търговската и инвестиционна политика на ЕС: 

 приети от Съвета на ЕС изготвените и предложени от Българското 

председателство заключения относно договарянето и сключването на търговски 

споразумения на ЕС; 

 подготвени и приети решения на Съвета на ЕС за разрешаване започването на 

преговори по амбициозни и всеобхватни споразумения за свободна търговия (ССТ) с 

Австралия и Нова Зеландия и указания за воденето им; 

 проведени подготвителна работа в Комитет „Търговска политика” и 

политически дискусии в Съвет Външни работи/Търговия по изготвените от ЕК проекти 

на предложения за решения на Съвета на ЕС за подписване и сключване на 

Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и Япония и приключена 

правно-лингвистичната работа по текста на споразумението; 

 проведени подготвителна работа в Комитет „Търговска политика” и 

политически дискусии в Съвет Външни работи/Търговия по изготвените от ЕК проекти 

на предложения за решения на Съвета на ЕС за подписване и сключване на 

Споразумението за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Сингапур; 

 проведени подготвителна работа в Комитет „Търговска политика – услуги и 

инвестиции” и политически дискусии в Съвет Външни работи/Търговия по изготвените 

от ЕК проекти на предложения за решения на Съвета на ЕС за подписване и сключване 

на Споразумението за защита на инвестициите (СЗИ) между ЕС и Сингапур; 

 приети от Съвета на ЕС насоки за водене на преговори, даващи право на 

Комисията да договори, от името на ЕС, конвенция за създаване на многостранен съд за 

разрешаване на инвестиционни спорове; 

 постигнато политическо съгласие по основните части от търговската сделка в 

новото Споразумение за асоцииране между ЕС и Мексико, което ще замести 

договореното през 2000 г. споразумение; 

 постигнат напредък в преговорния процес по договарянето на зона за 

свободна търговия в рамките на преговорите за сключване на Споразумение за 

асоцииране между ЕС и страните от Меркосур; 

 постигнат напредък по преговорите за модернизиране на ССТ с Чили и по 

преговорите за сключване на Споразумение за свободна търговия с Индонезия; 

 проведени задълбочени дискусии в Съвет Външни работи/Търговия, на 

заседанията му през м. февруари и м. май 2018 г., относно резултатите от XI-та 

Министерска конференция на Световната търговска организация (СТО) и последващите 

действия на ЕС, с оглед укрепване на многостранната търговска система, засилването 

на доверието в СТО и подобряването на функционирането на организацията; 

 на заседание на Корепер II на 13 юни 2018 г. е приет изготвения от 

Българското председателство мандат на Съвета за започване на междуинституционални 

преговори с Европейския парламент по проекта на Регламент за създаване на рамка за 

скрининг на преки чуждестранни инвестиции в ЕС. 

 

6. Прилагане на Общата търговска политика на ЕС: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

6.1. Изграждане на административен капацитет и участие в процеса на 

изработване, приемане и прилагане на законодателството в областта на Общата 

търговска политика (ОТП) на ЕС. 

Актуализиран е състава на Работна група № 25 „Търговска и 

външноикономическа политика”. 

6.2. Анализиране на политиките и проследяване промените в законодателството 

на Европейския съюз в областта на търговската и външноикономическа политика, 

участие в разработване на политики, стратегии и инструменти за изпълнение на 



 243 

ангажиментите като държава-членка на ЕС за осигуряване на свободното движение на 

стоки и услуги.  

6.3. Участие при договаряне от ЕС на нови двустранни и регионални 

преференциални търговски споразумения (вкл. отделните плурилатерални преговори – 

екологични стоки, TiSA и др.). Дейността е отчетена в точки 5.4.4 и 5.4.6. 

6.4. Участие при формирането на позицията на ЕС в рамките на многостранните 

търговски преговори водени в СТО. 

6.4.1. Активно участва във формулирането на позицията на ЕС по процеса пост-

Буенос Айрес - Българското председателство на Съвета на ЕС инициира задълбочена 

дискусия в Съвет „Външни работи” (формат Търговия), на заседанията му през м. 

февруари и м. май 2018 г., относно резултатите от XI-та Министерска конференция на  

Световната търговска организация (СТО) и последващите действия на ЕС, с оглед 

укрепване на многостранната търговска система, засилването на доверието в СТО и 

подобряването на функционирането на организацията; 

6.4.2. Относно многостранните преговори в СТО – анализира и съгласува 

позициите на ЕС в областта на селското стопанство, субсидиите за рибарството; 

6.4.3. Относно плурилатералните инициативи в СТО – анализира и съгласува 

предложения на ЕС в областта на електронната търговия, вътрешното регулиране на 

услугите, улесняването на инвестициите; 

6.4.4. Изготви информация за участието и позицията на Индия в многостранните 

преговори в СТО. 

6.5. Изготвяне на позиции и заявяване интересите на българската страна при 

подготовката на мандати на ЕК за водене на търговски преговори с трети страни и 

региони – преференциални партньори на ЕС, по предложения за въвеждане на 

търговски мерки, по въпроси в рамките на съвместни органи по силата на сключени 

споразумения на ЕС с трети страни и други. Дейността е отчетена в точка 5.4.5. 

6.6. Участие при разработване и прилагане на секторните политики в областта 

на ОТП и съответното общностно законодателство в областите: 

6.6.1. прилагане стратегията на ЕС за достъп до пазара чрез идентифициране и 

премахване на пречките в търговията на пазарите на трети страни - участва в 10 

заседания на Комитета за достъпа до пазара. 

6.6.2. експортно застраховане и експортни кредити: 

 следене на законодателството и въпросите в областта на ескпортното 

застраховане и експортните кредити в рамките на обсъжданията в РГ „Експортни 

кредити” към Съвета на ЕС и изпращане на БАЕЗ на доклади и материали; 

 подготовка и участие в мартенската и юнската сесии на Комитета по 

експортни кредити на ОИСР - 12-16 март 2018 г. и 4-8 юни 2018 г., Париж Франция; 

 подготовка и участие в 15-та сесия на Международната работна група по 

експортни кредити Рим, Италия (25-26 януари 2018 г.); 

 подготовка и участие в 16-та сесия на Международната работна група по 

експортни кредити Хага, Нидерландия  (21-23 май 2018 г.); 

 подготовка и участие в неформална техническа среща на Комисията за 

подготовка на 17-та сесия на IWG, Брюксел - 6 септември 2018 г.; 

 подготовка и участие в 17-та сесия на Международната работна група по 

експортни кредити в Люксембург  (17-19 септември 2018 г.); 

 подготовка и участие в неформалното заседание на Работна група на Съвета 

по експортни кредити, Виена 26-28 септември 2018 г.; 

 подготовка и участие в ноемврийската сесия на Комитета на ОИСР по 

експортни кредити и гаранции (ноември 2018 г.); 

 подготовка и участие в неформална техническа среща на Комисията по 

експортните кредити, Брюксел - 4 декември 2018 г.; 

 подготовка на информация за наличието на застраховане на краткосрочни 

експортни кредити при износ за Гърция; 

 подготовка, съгласуване, обществено обсъждане на законопроект за 

изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане. Представяне на ЗИД 

на ЗЕЗ пред комисиите в НС. 

6.6.3. общата схема на тарифни преференции и търговските аспекти на 

политиката на развитие: 
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 организиране и провеждане на неформална сесия на РГ по ОСП с участието на 

високопоставена делегация от Пакистан; 

 участие в обмен на виждания по прилагането на ОСП в Европейския 

парламент; 

 участие в 5 заседания на работната група по „ОСТП”;  

 организиране на участието на служител от Секретариата на СТО за 

неформалната сесия на РГ по ОСП, изготвяне и изпращане на покана; 

 подготовка и изпращане до МВнР на информация в подготовка на среща с 

член на Европейския икономически и социален комитет; 

 изготвяне на информация и опорни точки за среща на заместник-министъра на 

икономиката по предоставянето на тарифни преференции от ЕС на Пакистан. 

6.6.4. свързаните с търговията въпроси относно защитата на правата на 

интелектуалната собственост – изготвено становище относно разпоредбите в 

търговските споразумения на ЕС с трети страни по отношение закрилата на ГО за 

селскостопански продукти. 

6.6.5. инструментите на търговска защита: 

 Изготвени 33 рамкови позиции по предложения на ЕК във връзка с провеждани 

процедури по разследване за въвеждане на антидъмпингови мерки по вноса от трети 

страни на електрически велосипеди, амониев нитрат, биодизел, алуминиеви радиатори, 

безшивни тръби, полиетилен терафталат, фотоволтаични модули, керамични съдове и 

прибори, ръчни колички за палети, телове от неръждаема стомана  и др. 

6.6.6. разпоредбите относно защита на инвестициите в рамките на текущите 

преговори на ЕС по търговски споразумения, двустранните инвестиционни договори на 

ЕС с трети страни, както и регламентите на ЕС по въпроси, свързани със защита на 

инвестициите: 

 съгласуване на участието и позициите на България в рамките на срещата на 

РГ 3 на УНСИТРАЛ, 23 - 27 април 2018, Ню Йорк; 

 подготовката на становища относно изменение на двустранния инвестиционен 

договор между България и Турция; 

 подготовката на становища относно подписване на двустранен инвестиционен 

договор между България и ОАЕ; 

 подготовката на нотификация до ЕК относно договаряне на нов двустранен 

инвестиционен договор между България и Турция; 

 изготвяне на пакет документи, свързани с проект на доклад на министъра на 

икономиката и проект на решение на Министерския съвет за даване на съгласие за 

подписване и сключване на (СЗИ) между Европейския съюз и Република Сингапур - 

внасяне на материалите в МС и издаване на съответното РМС, издаване на пълномощия 

на ПП в Брюксел за подписване от името на България; 

 подготовка на нотификации относно двустранни инвестиционни спорове 

между България и трети страни, изисквани съгласно регламент 1219/2012; 

 изготвяне и съгласуване в СЕВ на рамкова позиция по Споразумението за 

защита на инвестициите между ЕС и Виетнам; 

 изготвяне на доклад до МС относно взимане на решение за одобряване на нов 

модел на споразумение за насърчаване и взаимна защита на инвестициите между 

България и трети страни,  съгласно разпоредбите на регламент 1219/2012 и за 

започване на преговори по нов двустранен инвестицонен договор между България и 

Турция; 

 подготовка за съгласуване на проект на Споразумение за насърчаване и 

защита на инвестициите между Кралство Саудитска Арабия и Република България; 

съгласуване на бележки на министерство на финансите на ОАЕ по проекта на 

Споразумение за насърчаване на инвестициите между република България и ОАЕ; 

 подготовка на проект на отговор от министъра на икономиката до министъра 

на финансите относно дейността на Работна група III („Реформа в областта на 

уреждане на спорове между инвеститор и държава”) на UNCITRAL и участието на 

българските представители в нея; 

 съгласуване на механизъм за подбор и назначаване на членове на 

международните инвестиционни съдилища, установени съгласно двустранните или 

многостранните договори, по които ЕС е страна; 
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 съгласуване на документ представен от ЕК относно реформа на правилата на 

Международният център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID); 

 съгласуване на документи относно процеса и същността на дискусиите в 

Работна група III („Реформа в областта на уреждане на спорове между инвеститор и 

държава”) на Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL), които 

ЕК предлага да бъдат представени в рамките на Работната група от името на 

Европейския съюз и неговите държави членки. 

6.6.7. Оказване съдействие на МВнР за дейности, свързани с политиката на 

развитие на ЕС: 

 изготвяне на отговор до МВнР относно предоставяне на обобщени данни за 

предоставената от България официална помощ за развитие; 

 попълване на въпросник относно напредъка на ЕС във финансиране на 

развитието във връзка с подготовка на Доклад за 2018 относно напредъка на ЕС във 

финансиране на развитието; 

 изготвяне и предоставяне на МВнР на материали за участието на министъра на 

външните работи Екатерина Захариева в неформален Съвет „Външни работи/ Развитие” 

на 20 февруари 2018 г. в Брюксел; 

 съгласуване на проект на РМС за одобряване на предоставяне на доброволни 

приноси на РБ към международни организации със средствата за официална помощ за 

развитие и хуманитарна помощ. 

6.7. Изготвяне на позиции на Република България по предложения на ЕК за 

въвеждане на антидъмпингови и изравнителни мерки. 

Изготви 33 рамкови позиции по предложения на ЕК във връзка с провеждани 

процедури по разследване за въвеждане на антидъмпингови мерки по вноса от трети 

страни. 

6. 8. Дейности, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС: 

 изготви и изпрати на МВнР на становище относно преговорните директиви за 

преходния период по Брекзит; 

 участва в изготвянето на национална позиция за бъдещите отношения между 

Обединено кралство Великобритания и ЕС, с предложени изменения и допълнения по 

Рамковата позиция на МВнР в частта за икономическите и търговските отношения, и 

инвестициите; 

 участва в заседания на РГ 37 „Брекзит”, МВнР и в заседания на СЕВ по 

въпросите за бъдещите отношения с Обединеното кралство, след приключване на 

процеса „Брекзит”, Министерски съвет; 

 изготви информации и предложение за опорни точки за среща на постоянния 

представител на България към ЕС с посланика на САЩ и срещи на служители на ПП на 

РБ към ЕС в Брюксел с представители на бизнеса; 

 изготви становище в отговор на МВнР относно Бялата книга на Обединеното 

кралство за бъдещите отношения с ЕС; 

 изготви становище до МВнР относно дейностите по подготвеността при 

иттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. 

 изготви и изпрати на отговор до МВнР относно План за действие на 

Република България за прилагане на Споразумението за оттегляне на Обединеното 

кралство от ЕС; 

 изготви опорни точки за търговските предизвикателства пред България и ЕС 

във връзка с оттеглянето на ОК (Брекзит) за среща на заместник-министъра с 

посланика на Дания; 

 изготви информация относно коментари по комуникация от ЕК до ЕП, 

Европейския съвет, Съвета, ЕЦБ, Европейския икономически и социален комитет, 

Комитета на регионите и ЕИБ (COM(2018) 556 final от 19 юли 2018 г.); 

 участва в работен семинар по международните споразумения с трети страни 

и търговските аспекти в рамките на ад хок РГ по чл. 50 към Съвета на ЕС. 

 

7. Предоставяне на информация на уебсайта на Министерство на икономиката. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

7.1. Поддържане и актуализиране на информациите в рубриката 

„Външноикономическа и търговска политика” на интернет страницата на 

Министерството на икономиката. 
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Поддържа и актуализира раздел „Обща търговска политика” относно 

инструментите за търговска защита и мерките за търговска защита, прилагани от трети 

страни. 

7.2. Поддържане и актуализиране на раздела „Обща търговска политика” 

относно актуалното състояние на многостранната търговска система и двустранните 

търговски преговори на ЕС с трети страни (в това число САЩ, Япония, Канада, Китай, 

Мексико и други). 

7.2.1. Изготвен проект на съобщение на сайта на МИ относно изваждането на 

България от Списъка за наблюдение по Раздел „Специален 301”; 

7.2.2. Изготвени прес материали за започнатата от ЕК онлайн консултация с 

бизнеса в ЕС по отношение на търговията с Австралия и Нова Зеландия; 

7.2.3. Предоставяне на информация на запитване от фирми относно прилагането 

на ЗОП във връзка със сключени многостранни или двустранни споразумения, 

осигуряващи сравним и ефективен достъп в областта на обществените поръчки. 

7.3. Комплексна информация за развитие на бизнеса и насърчаване на 

интернационализацията на МСП, предоставяна на институционалната интернет 

страница на ИАНМСП и Националния Експортен интернет портал. 

ИАНМСП изготвя и публикува информационни материали и съобщения на 

интернет страницата си и на Националния експортен интернет портал. 

7.4. Поддържане и актуализиране на раздела „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 за отделни страни и други. 

 Поддържа и актуализира раздела „Двустранни външноикономически отношения” 

с информация относно развитието на отношенията на Република България със 

съответните страни в различни области, както и представя информация чрез бизнес 

компасите, секторни анализи и други. 

7.5. Поддържане и актуализиране на информационните рубрики на интернет 

страницата на ЦПРБМ на български и руски език, с цел предоставяне на актуална 

информация за икономическите възможности и експортен потенциал на Република 

България и предоставяне на актуална информация за условията за извършване на 

търговска дейност в Руската федерация. 

Поддържа и актуализира информационните рубрики на интернет страницата на 

ЦПРБМ на български и руски език. 

  

8. Анализ на състоянието на сектори от българската икономика обект на мерки 

за търговска защита: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

8.1. Изготвяне на анализи и оценки за състоянието на чувствителни сектори, в 

случай на необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване на конкретни 

проблеми в тези сектори. 

Изготви анализи относно провеждани процедури по разследване за въвеждане 

на антидъмпингови мерки по вноса от трети страни на електрически велосипеди, 

амониев нитрат, биодизел, алуминиеви радиатори, безшивни тръби, полиетилен 

терафталат, фотоволтаични модули, керамични съдове и прибори, ръчни колички за 

палети, телове от неръждаема стомана  и други. 

 

9. Участие в дейността на международните икономически организации и 

защита на националните интереси при: 

- подготовка на позиции и водене на преговори от ЕС в рамките на 

провежданите в СТО многостранни търговски преговори; 

- подготовка на позиции и провеждане от ЕС на двустранни търговски 

преговори с присъединяващи се към СТО страни; 

- участие в други международни икономически организации. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

9.1. Подготовка на анализи за определяне на офанзивни и дефанзивни интереси 

на Република България. Подготовка на позиции, отчитащи националните интереси при 

изготвянето на единна позиция на ЕС в СТО, във връзка с регулярната дейност на 

работните органи на СТО и водените многостранни търговски преговори в областта на: 
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9.1.1. улесняване на търговията – анализ и съгласуване на предложение на ЕС 

за  елементи на многостранна рамка от договорености по улесняване на инвестициите. 

Участие в  открита междусесийна среща на структурираната дискусия по улесняването 

на инвестициите за развитие. 

9.1.2. селското стопанство  

 подготовка за провеждане на третия годишен преглед  в Комитета на СТО по 

селското стопанство по въпросите на експортната конкуренция, в изпълнение на 

решение от Министерската конференция на СТО от Найроби. Изготвяне на отговори по 

отправени към България въпроси от други страни; 

 анализ на проекта на списък на отстъпките и задълженията на ОК по 

търговията със стоки (частта за селскостопанските стоки), представен в СТО във връзка 

с оттеглянето на ОК от ЕС, и предложението по разделянето на договорените в СТО 

тарифни квоти за внос на селскостопански продукти мужду ЕС и ОК; 

 участие в техническа среща между ЕК и ДЧ по нотификациите по 

Споразумението на СТО по селското стопанство;   

 участие в две тематични сесии в рамките на специалната сесия на Комитета по 

селското стопанство и предшестващите ги координационни срещи на ЕС. 

9.1.3. достъпа до пазара на неселскостопански стоки, нетарифните пречки пред 

търговията и секторната либерализация – анализ на проекта на списък на отстъпките и 

задълженията на ОК по търговията със стоки (частта за промишлените стоки), 

представен в СТО във връзка с оттеглянето на ОК от ЕС. 

9.1.4. търговията с услуги –  анализ и съгласуване на предложенията на ЕС по 

плурилатералните инициативи по вътрешното регулиране на услугите и по 

електронната търговия и по ревизиране на Референтния документ на СТО за 

телекомуникационните услуги. Анализ на проекта на Списък със задължения на ОК по 

търговията с услуги, представен в СТО във връзка с оттеглянето на ОК от ЕС. 

9.1.5. ТРИПС – набиране и предоставяне на ЕК на информация за относно 

трансфера на технологии и техническото сътрудничество за целите на нотификацията 

на ЕС пред Съвета на СТО по ТРИПС. 

9.1.6. правила на СТО - анализ и съгласуване на позицията на ЕС по 

преговорите по субсидиите в рибарството, участие в неформална техническа среща по 

хоризонталните субсидии. 

9.1.7. държавните поръчки – анализ и съгласуване с АОП на първоначалната 

оферта за присъединяване на Македония към СДП, анализ на окончателните оферти на 

Австралия и Киргизия, офертата на Обединеното кралство за присъединяване към СДП 

след оттеглянето му от ЕС. 

9.1.8. въпросите на търговията и развитието и инициативата „Помощ за 

търговията” - анализ и съгласуване на позицията на ЕС по преговорите по специалното 

и диференцирано третиране на развиващите се страни; 

9.1.9. изготвена информация за участието и позицията на Индия в преговорите в 

СТО във връзка с посещение на зам.-министър на икономиката в Индия; 

9.1.10.изготвена информация от компетентност на дирекция 

„Външноикономическа политика”, свързана с попълване на въпросника от раздел: 2.7 

International trade (Международна търговия) за съвместния доклад по изпълнението на 

Европейския консенсус за развитието. 

9.2. Изготвяне на анализи, становища и предложения, отчитащи националните 

интереси на Република България при изготвянето на единна позиция на ЕС в 

двустранните преговори в СТО, включително с присъединяващи се страни. 

 анализ на представени от Азербайджан, Бахамските острови, Беларус и Босна 

и Херцеговина нови документи по присъединяванено им към СТО, анализ на офертата 

на Беларус със специфични ангажименти по търговията с услуги; 

 изготвяне на информация за кандидатстването на Палестина за получаване на 

статут на наблюдател в СТО с цел присъединяване към СТО организацията; 

 подготовка на материали по стратегията на ЕК за Западните Балкани:  

приоритет 3.8. Оказване на по-голямо съдействие на Босна и Херцеговина и Сърбия в 

процеса на присъединяване към СТО като част от приоритетите на България по време 

на председателството на съвета на ЕС. 
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9.3. Осигуряване участието на Република България в координационните срещи с 

Постоянната мисия на ЕС към СТО в Женева и в заседанията на работните органи на 

СТО – представен е отделен отчет на ПП на РБ при СТО. 

9.4. Изготвяне на становища по проекти на нормативни актове за съответствието 

им с правилата и ангажиментите, произтичащи от членството на страната ни в СТО. 

Съгласувани 40 нормативни документа. Обсъждане на възможностите за 

изпълнение на Решение WT/MIN(15)/45 от 10 МК на СТО чрез промяна в Закона за 

експортното застраховане. 

9.5. Подготовка и предоставяне на нотификации и друга информация.  

 Набиране на информация от компетентните институции, изготвяне на отговори 

на въпросник на СТО по експортната конкуренция и изпращане за обобщение на ниво 

ЕС; 

 Координация на представянето на данни за България за оказваната вътрешна 

подкрепа в селското стопанство за периода 2016-2017 г. за целите на нотификацията 

на ЕС пред СТО по Споразумението по селското стопанство; 

 Набиране на информация за предоставено от България експортно 

финансиране през 2018 г. за целите на прегледа в Комитета по селското стопанство 

през 2019 г.; 

 Набиране и предоставяне на ЕК на информация за прилагането на чл. 66.2 

(трансфер на технологии) и член 67 (техническо сътрудничество) от Споразумението 

ТРИПС за целите на нотификацията на ЕС пред Съвета на СТО по ТРИПС. 

9.6. Подготови позиции и становища за форуми на УНКТАД, ОИСР, ЮНИДО, ИКЕ, 

ИКОСОС, УНСИТРАЛ, МТЦ, ОССЕ и Интерпарламентарния съюз: 

 участие в заседанията на Междуведомствената експертна комисия към и 

Междуведомствения координационен механизъм, създаден съгласно РМС № 789 от 

20.12.2017 г. за създаване на координационен механизъм за присъединяване на 

България към ОИСР и одобряване на пътна карта по присъединяването; 

 координация на дейността в МИ по изпълнението на РМС 789 от 20.12.2017г. - 

създаване на РГ в рамките на МИ за изпълнение на задачи по РМС № 789 от 20.12.2017 

г. съгласно Заповед № РД 16-517/20.04.2018 г., актуализиране на състава на РГ, 

изготвяне на доклади относно извършеното от МИ по падготовката за присъединяване 

на България към ОИСР;   

 изготвяне на становище относно компетенциите на МИ по Кодексите на ОИСР 

за либерализация на движението на капитали и на невидимите операции Подготовка. 

Участие в среща на екипите на МИ и МФ по присъединяването на България към 

кодексите; 

 участие в първото заседание на междуведомствена РГ по присъединяването 

към Кодексите за либерализация на ОИСР;  

 съгласуване на проект на ПМС за одобряване изразходването на средства за 

2018 г по присъединяване на РБ към ОИСР;  

 подготовка на папка с материали за  3-та Министерска конференция на ОИСР, 

Мексико Сити, 22-23 февруари 2018 г. и изготвяне на официален отговор на Министъра 

на икономиката по отправената покана за участие; 

 организиране участието на представители на МИ в заседания на комитети и РГ 

на ОИСР и в конференция на ОИСР на тема „OECD South East Europe high-level 

conference, A New Reform Agenda for a More Competitive South East Europe”, Париж, 23-

24 април 2018 г.;  

 действия по подготовката на участието на България в Комитета по инвестиции 

и Комитета по търговия на ОИСР; 

 установяване на контакти с ОИСР във връзка с извършването на 

Икономически преглед и преглед на инвестиционната политика на България. Изготвяне 

на пакет от документи (доклад до МС, проект на РМС, съобщение за СМО, финансова 

обосновка) относно предложение за  РМС за одобряване на Споразумение, чрез 

размяна на писма, между България и ОИСР за извършване на Икономически преглед на 

България;  

 съгласувателни действия по извършване на Преглед на инвестиционната 

политика на България;  

 изготвяне на предложение на МИ за задачи, които да бъдат включени в Joint 

Action Plan с ОИСР по присъединяването на България;  
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 изготвяне на доклад (анализ) на досегашните действия на МИ във връзка с 

подготовката за присъединяване на България към ОИСР;  

 изготвяне на информация за МВнР за настоящо и бъдещо участие на МИ в 

работните органи на ОИСР; 

 участие в заседание на Комитета по стоманата на ОИСР на 17-18 септември в 

Париж; 

 участие в семинар на тема „Ролята на ОИСР за структурната реформа на 

държавите”; 

 изготвяне на писмо до МВнР във връзка с предстоящ избор на на нови членове 

на UNCITRAL; 

 съгласуване на предложения за членския внос на България в ЮНИДО, 

организиране на семинар по електронните съобщения от УНСИТРАЛ и др. 

9.7. Преглед на Офиса на търговския представител на САЩ по Раздел 

„Специален 301” на Търговския закон на САЩ за 2018 г. – изготви обобщена 

информация за закрилата на интелектуалната собственост в България във връзка с 

прегледа през 2018г. Проведе среща с представители на посолството на САЩ относно 

резултатите от прегледа по Раздел „Специален” през 2018г. Изготви проект на 

прессъобщение във връзка с изваждането на България от Списъка за наблюдение по 

Раздел „Специален 301”. 

9.8. Подготовка и участие в семинари и работни срещи, с цел информационно 

обезпечаване и обучение на бизнеса и държавната администрация в областта на 

многостранната търговска политика - участие в Кръгла маса за данъчно облагане на 

тютюна и незаконната търговия с тютюневи изделия, 25 април 2018 г., София. 

9.8. Подготовка на екипа, който ще организира и осъществява ротационното 

председателство на страната в Постоянното представителство на Република България 

при СТО в Женева - представен е отделен отчет на ПП на РБ при СТО. 

 

 Мерки, финансирани по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020: 

С оглед създаването на необходимите условия за успешното прилагане на 

интегриран подход по отношение на политиките за малките и средните предприятия, 

настоящата процедура предвижда предоставянето на допълваща институционална 

подкрепа на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия (ИАНМСП). 

С цел осигуряване на допълващата институционална подкрепа на ИАНМСП и да 

се повиши качеството и количеството на услугите, предоставяни на българските 

предприятия, по Процедура BG16RFOP002-2.003 – „Създаване на условия за устойчиво 

развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и 

международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП” се изпълнява проект. 

Процедурата е обявена на 06.07.2016 г., с общ бюджет 5 млн. евро (9 779 150 лв.). 

Сключени са 3 договора на обща стойност 9 779 000.00 лв. През отчетния период са в 

процес на изпълнение два от административните договори, а именно: 

 BG16RFOP002-2.003-0001-С01 с наименование: „Създаване на условия за 

устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски 

и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни 

търговски панаири и конференции”; 

 BG16RFOP002-2.003-0002-С02 с наименование: „Организиране на търговски 

мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи”; 

 Има постъпили 2 отчета, като в рамките на същия период един отчет е 

верифициран, а другият се разглежда. По договорите за директно предоставяне на 

безвъзмездна помощ са постъпили 4 броя искания за изменения. На последващ контрол 

са одобрени 6 броя проведени обществени поръчки. 

През отчетния период е извършено 1 междинно плащане на стойност 681 218,20 

лв. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

  В рамките на посочената процедура, на 19 октомври 2016 г. ИАНМСП сключи два 

административни договора за БФП, съответно за изпълнение на проект № 

BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно 

интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез 
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осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и 

конференции” с бюджет 5 392 000 лв. и проект № BG16RFOP002-2.003-0002 

„Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и 

чуждестранни купувачи” с бюджет 2 006 000 лв., а на 6-ти декември 2016 г. сключи 

административен договор за БФП за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.003-0003 

„Нови технологии в подкрепа на интернационализацията” с бюджет 2 381 000 лв. 

   

 

Договор за БФП № BG16RFOP002-2.003-0001-C01 

 За периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г. е постигнат напредък по изпълнение на 

следните дейности: 

1. Дейност 1 - Участие на специализирани международни панаири и изложения в 

чужбина 

  Организирани са национални участия в Международни изложби и панаири, с 

което се повишена възможността за разширяване на контакти и намиране на нови, 

сключване на сделки и коопериране в производството. 

 

 

№ Сектор Панаир 
Период и място 

на провеждане 

Индикативна 

изложбена 

площ 

1 Мебели IMM 2018  

15-21.01.2018 г., 

гр. Кьолн, 

Германия 

368,50 кв.м. 

2 

Строителство, 

материали, 

оборудване, 

интериор, 

отопление, 

вентилация  

Infacoma & Aquatherm 2018 
09-12.02.2018 г.,  

гр. Атина, Гърция 
116,25 кв.м. 

3 Занаяти 
Internationale 

Handwerksmesse 2018 

07-13.03.2018 г.,  

гр. Мюнхен, 

Германия 

63,00 кв.м. 

4 
Козметика и 

парфюмерия 
COSMOPROF Bologna 2018 

15-18.03.2018 г.,              

гр. Болоня, 

Италия 

96,00 кв.м. 

5 

Строителство и 

материали, 

мебели и 

обзавеждане 

Construct Expo & Mobila Expo 

2018 

08-11.03.2018 г.,              

гр. Букурещ, 

Румъния 

60,00 кв.м. 

6 

Полиграфическа 

и издателска 

дейност 

Bologna Children's Book Fair 

26-29.03.2018 г.,              

гр. Болоня, 

Италия 

72,00 кв.м. 

7 

Индустриални 

технологии и 

оборудване 

Hannover Messe 2018 

23-27.04.2018 г.,                

гр. Хановер, 

Германия 

120,00 кв.м. 

8 ИКТ CeBIT 2018 
11-15.06.2018 г.,               

гр. Хановер, 
102,00 кв.м. 
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Германия 

9 Кожени изделия Expo Riva Schuh 2018 

16-19.06.2018 г., 

гр. Рива дел 

Гарда, Италия 

66,00 кв.м. 

10 Общ характер TIF 2018 
08-16.09.2018 г., 

Солун, Гърция 
168,00 кв.м. 

11 

Мода, 

бижутерия, 

аксесоари 

HOMI 2018 
14-17.09.2018, 

Милано, Италия 
63,00 кв.м. 

12 

Издателска и 

полиграфическа 

дейност 

Frankfurt Book Fair 2018 

10-14.10.2018, 

Франкфурт, 

Германия 

60,00 кв.м. 

 

2. Дейност 2 - Участие на специализирани международни панаири и изложения в 

България 

  Организирани са участия в Международни изложби и панаири в България, с 

което бе повишена възможността за разширяване на вече създадени контакти и 

намиране на нови, сключване на сделки и коопериране в производството. 

 

№ Сектор Панаир 
Период и място на 

провеждане 

Индикативна 

изложбена 

площ 

1 

Храни, напитки, 

опаковки, машини и 

технологии 

Фудтех 2018 

21-25.02.2018 г., 

МТП, 

гр. Пловдив, България 

60,00 кв.м. 

2 

Бизнес, образование, 

енергетика, строителство 

и материали, финансови 

услуги, 

телекумуникации, 

транспорт и др. 

София Стартъп 

ЕКСПО / SSE 2018 

13-14.03.2018 г.,  

София Тех Парк, гр. 

София, България 

80,00 кв.м. 

3 Машини и оборудване Machtech  
26-29.03.2018 г., ИЕЦ,       

гр. София, България 
60,00 кв.м. 

4 
Дървообработваща 

промишленост 
Техномебел 

24-28.04.2018 г., ИЕЦ,       

гр. София, България 
60,00 кв.м. 

5 Мебели и обзавеждане Светът на мебелите 
24-28.04.2018 г., ИЕЦ,     

гр. София, България 
60,00 кв.м. 

6 ИКТ 

Изложение за ИКТ в 

рамките на WEBIT 

FESTIVAL Europe 

2018 

26-27.06.2018 г.,  

Арена Армеец,  

гр. София, България 

100,00 кв.м. 

7 

Иновации в областта на 

ХВП, здравеопзаването, 

фармацията, 

автомобилната 

индустрия, роботика в 

производствата и други 

Изложение за 

иновации в WEBIT 

FESTIVAL Europe 

2018 

26-27.06.2018 г.,  

Арена Армеец,  

гр. София, България 

60,00 кв.м. 

8 

 

 

Eлектротехника и 

електроника 
Елтех 2018 

24-29.09.2018, 

Пловдив, България 
75,00 кв.м. 

 

 

9 

 

Машиностроене 
Машиностроене 

2018 

24-29.09.2018, 

Пловдив, България 
75,00 кв.м. 
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10 

Технологии и 

консумативи за 

текстилната индустрия 

ТМТ Експо 2018 
26-27.09.2018 

София, България 
60,00 кв.м. 

3. Дейност 3 - Участие на международни конференции, контактни борси, форуми 

и събития в страната и чужбина  

  Организирани са участия в Международни конференции, контактни борси и 

форуми, в резултат, на което е повишена възможността за разширяване на вече 

създадени контакти и намиране на нови, сключване на сделки и коопериране в 

производството 

 

 

№ Сектор 
Конференция, контактна 

борса, форум, събитие 

Период и място на 

провеждане 

1 
Български 

компании 
TCI European Conference 2018 

20-22.03.2018 г.,     

гр. София, България 

2 ИКТ WEBIT FESTIVAL Europe 2018 

26-27.06.2018 г.,  

Арена Армеец,  

гр. София, България 

3 ИКТ Е Транспорт и мобилност 05.10.2018, Варна, България 

4 ИКТ и иновации INNOWAVE SUMMIT 
19-20.10.2018, Варна, 

България 

 

4. Дейност 4 - Проектиране и изграждане на конструкция за български щанд за 

многократна употреба 

С „Фернет България” ООД е сключен договор с предмет: Изградена щандове 

конструкция за многократна употреба. 

Изградени са 15 щанда на международни прояви в страната и в чужбина. 

5. Дейност 5 - Разработване на документация за предвидените по проекта 

обществени поръчки, включително извършване на оценка на получените оферти 

Разработени са документации за обществени поръчки, предвидени в проекта. 

6. Дейност 6 - Управление на проекта 

Изготвени са месечни графици за изпълнение на задачите; проведени седмични 

работни срещи и възложени задачи на екипа. 

7. Дейност 7 - Информация и публичност на проекта 

Публикувана е информация за проекта на официалната интернет страница на 

агенцията и в средствата за масова информация. 

8. Дейност 8 - Одит на проекта 

Сключен е договор № ОПИК-1-1-2/22.05.2018 г. с изпълнител РСМ БГ ЕООД.  

 

Договор за БФП № BG16RFOP002-2.003-0002-С02 

 За периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г. е постигнат напредък по изпълнение на 

следните дейности: 

1. Дейност 1: Организиране на индивидуални и колективни търговски мисии в 

чужбина 

 Търговска мисия с посещение на международна изложба Cosmobeaute 

Indonesia 2018, 09-15.10.2018 г., гр. Джакарта, Република Индонезия; 

 Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на 

международна специализирана изложба GITEX 2018, 12-18.10.2018 г.  

2. Дейност 2: Организиране в България на форуми, В2В срещи и контактни борси 

за български и чуждестранни предприятия 

 Проведени в периода бизнес форуми в страната: 

– Бизнес форум с двустранни срещи България – Малта, гр. София, 05.02.2018  

– Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар, гр. София, 08.03.2018 г. 
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– Международна конференция с бизнес нетуъркинг „Дизайнът среща 

интериора”, 25 април 2018 г., Интер експо център;  

– Международна конференция „Innowave Pre-Summit 2018”, 11 - 12 май 2018 г., 

гр. Варна   

– Контактна борса в рамките на „Балканска конференция на МСП – София 

2018”, 07.06.2018 г., хотел „Хилтън”, София  

– Българо-индийски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, 5 

септември 2018 г. 

– Международна конференция и В2В изложение „Дигиталните иноватори в 

здравната екосистема”, 05-06 октомври 2018 година в гр. Варна  

3. Дейност 3 - Разработване на документация за предвидените по проекта 

обществени поръчки, включително извършване на оценка на получените оферти 

 Разработени са документации за обществени поръчки, предвидени в проекта. 

4. Дейност 4 - Управление на проекта 

 Изготвени са месечни графици за изпълнение на задачите; проведени седмични 

работни срещи и възложени задачи на екипа 

5. Дейност 5 - Информация и публичност на проекта 

 Публикувана е информация за проекта на официалната интернет страница на 

агенцията и в средствата за масова информация. 

6. Дейност 6 - Одит на проекта 

Сключен е договор № ОПИК-1-1-2/22.05.2018 г. с изпълнител РСМ БГ ЕООД. 

 

 

  Участие в проект по Програма за междурегионално сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020.  

  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е 

бенефициент и партньор по проект № PGI02448 „Support Local Governments in Low 

Carbon Strategies” („Подкрепа на местни правителства в нисковъглеродните стратегии”), 

с акроним SUPPORT. 

  Продължителност на проекта: 01.01.2017 г. - 30.06.2021 г. 

  Общ размер на бюджета на проекта: 1 898 731,00 евро 

Общият размер на бюджета на ИАНМСП по проекта е 111 126,00 евро, от които 

националното съфинансиране, осигурено от МРРБ, е 16 668,90 евро (15%).  

Партньори в проекта са агенции и регионални правителства от 11 страни-членки 

на ЕС. 

Основната цел на проекта е насърчаване прилагането на устойчиви енергийни 

политики и подобряване координацията на дейностите, свързани с изпълнение на 

европейските и национални цели за енергийна ефективност и ВЕИ, чрез повишаване 

ефективното използване на наличните възможности за финансиране, включително от 

структурните фондове. 

Дейностите по проекта включват: 

 идентифициране заедно със заинтересованите групи на бариерите пред 

използването на средства от ЕФРР за планиране и прилагане на интегрирани планове и 

мерки за устойчива енергия на регионално ниво; 

 повишаване на знанията за местните и регионални енергийни цели и 

увеличаване на информацията за възможностите и процедурите относно ЕФРР; 

 привличане на представители от управляващи органи за обмяна на опит и на 

добри практики за използване на средства от ЕФРР за прилагане на мерки за устойчива 

енергия;  

 в проектния бюджет на ИАНМСП са предвидени средства за покриване 

разходите за участие в срещи и посещения за обмяна на опит на представители на 

управляващи органи или общини, имащи отношение към финансиране и политики за 

енергийна ефективност в България. 

  През периода представители на екипа на ИАНМСП взеха участие в Третата и 

четвърта среща на Комитета за управление и втория транснационален семинар, 

организиран в Севиля, Испания и Алба, Румъния. За участие в двата съпътстващи 

семинара за споделяне на опит и практики бяха привлечени трима представители на  

Община Бургас, трима от Софийска община и трима от ГД ЕФК на МИ. Партньорите по 

проекта бяха запознати с добрите практики от Община Бургас, София и УО на ОПИК,  
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които ще бъдат проучени подробно на мероприятията за обмяна на опит през 2019 г. и 

публикувани на сайта на проекта.  

  На 24.04.2018 г. бе организирана работна среща с представители на Водещия 

партньор по проект SUPPORT с ръководството на ИАНМСП. На срещата бяха получени 

указания и препоръки за организиране на работно посещение, финансирано по 

проекта, за обмяна на опит на представители на Управляващия орган на ОП „Иновации 

и конкурентоспособност” и относно последващата разработка на План за действие по 

проекта.  

  През м. април и май 2018 г. бяха проведени работни срещи с БТПП, българският 

партньор в проект SKILLS +, финансиран също от програма INTERREG EUROPE. 

Представител на ИАНМСП участва в международния екип за партньорска проверка и 

обмяна на опит. В резултат бе изготвен доклад, в който се капитализират резултатите 

от обучението по политики и споделяне на опит между институциите в подкрепа на 

бизнеса. 

  Екипът по проект SUPPORT и УО на ОПИК проучват добрите практики и 

дейностите по други проекти от програма ИНТЕРРЕГ Европа и с цел подготвка на 

работно посещение за обмяна на опит в Италия или Естония. През м. декември 2018 г. 

бе организирано посещение на трима представителите на УО на ОПИК в Агенцията за 

енергийна ефективност на Ирландия, за обмяна на опит в процедури за финансиране 

на ЕЕ в МСП. 

  Изготвено е техническо задание за изготвяне на План за действие за 

подобряване на политическия инструмент до края на проекта. 

  През 2018 г. бяха извършени две проверки първо ниво контрол и верифицирани 

100% от разходите за втори и трети проектен период (второ шестмесечие на 2017 г. и 

първо шестмесечие на 2018 г.) За целта бяха сключени договори за осъществяване на 

Първо ниво контрол с определените от МРРБ външни контрольори, съгласно условията 

на Програмата. 

  През м. юли 2018 г. е получена по сметка на агенцията сумата от 17,226.34 Euro, 

която е частта от верифицираната сума за втори отчетен период, подлежаща на 

възстановяване от ЕФРР. 

  Проведени са срещи с Министерството на икономиката и Асоциацията на 

българските енергийните агенции с цел събиране на статистически данни и 

информация, свързана с мерките за енергийна ефективност в Република България.  

  Събират се данни и се подготвя информация за националните политики за 

намаляване на енергийната зависимост, която ще бъде представена на предстоящата 

среща на партньорите през м. октомври 2018 г. в Испания. На срещата е предвидено да 

бъдат поканени и двама представители на заинтересованите страни от Република 

България. 

 

ИАНМСП е партньор по Проект № 16.4.2.030 Interreg V-A България-Румъния, 

одобрена с Решение на ЕК по.886/12.02.2015; 
Начало на проекта: 04.05.2017 г.  

Край на проекта: 03.05.2019 г. 

Общ бюджет на проекта: 367,187.48 Евро 

Бюджет на ИАНМСП: 253 834,96 Евро, от които 13% национално съфинансиране, 

осигурено от МРРБ - 58733.76 Евро; 384028.42 Евро - 85%, осигурено от ЕФРР и             

9 035.96 Евро - 2% приност от партньорите. 

Основната цел на проекта е  трудовата мобилност и заетостта в Северозападния 

Регион и трансграничния регион по програмата е национален приоритет, както за 

България така и за Румъния, които изискват специални политическо внимание и 

ефективна координация на политиките в областта. 

  Дейности по проекта през 2018 г.: 

 Проведени са планирани срещи на двата екипа във Видин и в Калафат; 

 Организирана среща с кмета на Видин; 

 Организиран бе публичен търг за избор на фирма, която да изпълни 

строително-ремонтни работи; 

 Подготвя се документация за избор на фирма, която да извършва планираните 

според апликационната форма 8 бр. професионални обучения. 
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Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

/ИАНМСП/ на 27.06.2018 т. подписа Договор № BG16RFOP002-2.15-0001-C с 

наименование „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на 

ценни книжа на малки и средни предприятия” по процедура BG16RFOP002-2.015 – 

Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане 

на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност”. Проектното предложение е изготвено на база стартираща 

пилотна ваучерна схема за малки и средни предприятия (МСП). Безвъзмездната 

финансова помощ е в размер на 1 661 051.00 лева.  

  Ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на 

капиталовите пазари е насочена към осигуряването на достъп за българските малки и 

средни предприятия (МСП) до финансиране от капиталовите пазари посредством 

предоставянето на стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на 

емитирането на ценни книжа. Целта на проектното предложение е повишаване на 

капацитета на малките и средни предприятия за конкурентен, устойчив и динамично 

развиващ се бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с емитиране на ценни 

книжа на капиталовите пазари. Успешното реализиране на проекта ще допринесе за 

развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на 

основните им дейности чрез привличането на допълнителни частни инвестиции. 

Очакваният резултат е минимум 30 предприятия да получат ваучери, с които да 

обезпечат подготовката на проспект за емитиране на ценни книжа от посредника, както 

и пласирането на ценните книжа в страната и чужбина. В резултат се очаква 

набирането на над 15 000 000 лв. допълнителни инвестиции в малките и средни 

предприятия. Минималното изискване за да бъде изплатен ваучера е при емитирането 

на ценни книжа да бъде набран частен капитал от минимум 500 000 лева. 

  Схемата е отворена за кандидатстване на 15.10.2018 г., като се подава 

електронно заявление през ИСУН 2020. 

  Приемът ще продължи 24 месеца от обявяването му до 16.30 ч. на 15.10.2020 г. 

При изчерпване на заделения ресурс, своевременно ще бъде подписан нов договор с 

УО на ОПИК 2014-2020 за предоставяне на допълнителни средства по Ваучерната 

схема. 

 

 

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

проектите по програмата 

 

 

Г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение №5 

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  

 2018 г. 

1. Анализи на външни пазари по страни, изготвени от Службите по 

търговско икономическите въпроси за нуждите на бизнеса 
Бр. 150 157 

2. Проведени сесии на междуправителствени комисии и работни 

групи за икономическо сътрудничество 
Бр. 15 12 

3. Проведени посещения на държавно ниво в Република България Бр. 45 26 

4. Проведени посещения на държавно ниво в чужбина Бр. 40 40 

5. Национални участия на изложения в чужбина Бр. 11 23 

6. Участвали в изложби български фирми  Бр. 110 214 

7. Български фирми, участвали в международни изложби в страната Бр. 60 69 

8. Специализирани изложби в България Бр. 10 13 
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9. Организирани контактно-информационни борси и конференции в 

България 
Бр. 4 2 

10. Български фирми, участвали в контактно-информационни борси 

и конференции 
Бр. 40 100 

11. Организирани обучения Бр. 20 1 

12. Организирани бизнес – форуми и мисии в страната и в чужбина Бр. 22 50 

13. Български фирми участници в бизнес – форуми и мисии Бр. 320 1 811 

14. Осигуряване на групи от търговци и инвеститори за посещение 

на български предприятия, изложители на международни изложби в 

България, както и организиране на посещения на място ЦПРБМ 

Бр. 6 4 

15. Разпространени в чужбина рекламни материали относно 

Търговско - икономическия потенциал на Република България 
Бр. 5 120 14 052 

16. Чужди организации, с които е извършен обмен на информация и 

добри практики ЦПРБМ 
Бр. 100 105 

17. Изготвени информационни материали ЦПРБМ Бр. 3 500 553 

18. Постигнати търговски договорености (сключени споразумения) Бр. 3 5 

19. Изготвени позиции за провежданите от ЕК преговори за достъпа 

до пазари на трети страни 
Бр. 30 40 

20. Изработени позиции по предложения на ЕК относно мерките за 

търговска защита* 
% 100 100 

21. Изработени позиции по въпроси от дневния ред на заседанията 

на работните органи към Съвета на ЕС в областта на търговията* 
% 100 100 

22. Изготвени позиции за подготовка и провеждане на заседания на 

Съвета по външни работи на ЕС във формат министри на търговията 
Бр. 4 4 

23. Брой потребители, ползващи услугите на националния експортен 

интернет портал 
Бр. 350 000 75 550 

24. Брой регистрирани потребители на Националния експортен 

интернет портал 
Бр. 5 000 1 523 

25. Брой предприятия, регистрирани в базата данни на ИАНМСП Бр. 75 000 71 000 

26. Информационно-консултантски услуги за стокови групи и 

пазари 
Бр. 15 - 

27. Индивидуални/колективни участия на фирми в изложби и 

конференции в чужбина и страната (ваучери) 
Бр. 0 29 

28. Брой потребители, ползващи услугите на интернет страницата на 

ЦПРБМ 
Бр. 59 000 21 318 

29. Брой предприятия, участвали в международни изложения прояви 

в чужбина заедно с ЦПРБМ 
Бр. 120 363 

30. Изготвяне на становища по проекти на нормативни актове за 

съответствието им с правилата и ангажиментите, произтичащи от 

членството на страната ни в СТО** 

% 100 100 

31. Участие в Министерската конференция на СТО и форуми на 

международни икономически организации 
Бр. 2 1 

 

Забележка: *Изготвяне на позиции по всички обсъждани въпроси 

                  **Изразяване на становища по постъпили проекти на нормативни актове 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

По-голяма част от заложените целеви стойности на показателите за изпълнение на 

програмата, са постигнати към края на отчетния период. 
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 Източници на информацията за данните по показатели за изпълнение: 

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 

 Съществени промени на външните пазари; 

 Липса на необходимите бази данни и актуална статистическа информация за 

гарантиране на обективност в процеса на оценяване на въздействието; 

 Недостатъчна заинтересованост, активност и сътрудничество от страна на бизнеса 

и на браншовите организации;  

 Липса на коректна информация за постигнатите резултати от фирмите – 

участнички. 

  

 

 

Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани  разходи (Приложение № 6) 

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.02.01 Бюджетна програма “Реализация на експортния 

потенциал и участие в търговската политика на Европейския 

съюз” 

Закон Уточнен план 
Отчет               

2018 г. 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 17 218 900 18 823 040 17 086 603 

     Персонал 3 311 600 3 438 842 3 285 449 

     Издръжка 12 994 300 14 039 738 13 499 836 

     Капиталови разходи 913 000 1 344 460 301 318 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 13 989 900 15 713 621 14 901 058 

     Персонал 2 939 600 3 073 861 3 018 564 

     Издръжка 11 050 300 12 208 300 11 581 176 

     Капиталови разходи   431 460 301 318 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства 

от ЕС  
3 229 000 3 109 419 2 185 545 

     Персонал 372 000 364 981 266 885 

     Издръжка 1 944 000 1 831 438 1 918 660 

     Капиталови разходи 913 000 913 000   

  От тях за: *        

 2.1 1. ОП „Иновации и конкурентоспособност“  2 952 000 2 952 000 2 071 728 

 2.2 
2. Оперативна програма за междурегионално сътрудничество 
„ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА" 2014-2020, проект Support local 

Governments in low Carbon Strategies  

108 900 101 031 57 429 

 2.3 
3. Interreg V-A България-Румъния, одобрена с Решение на ЕК 

по.886/12.02.2015 
168 100 56 388 56 388 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 
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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.): 13 989 900 15 713 621 14 901 058 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 17 218 900 18 823 040 17 086 603 

  Численост на щатния персонал 161 160 145 

  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 

Дирекция „Външноикономическа политика”, Дирекция „Външноикономическо 

сътрудничество”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия (ИАНМСП) и 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, чрез своевременното осигуряване на дейностите по 

управление на човешките ресурси и правното, административното, 

информационното, финансовото и материално-техническото обслужване на 

структурните звена на МИ 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 МИ 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 2018 г. подпомагат изпълнението на останалите 

програми с цел постигане на стратегическите цели на МИ във всички области на 

политики.  

 

Б) Продукти/услуги, 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 МИ 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 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 МИ; 

8. Изготвяне на оборотни ведомости и годишен финансов отчет на системата на 

МИ; 

9. Изготвяне на документация за капиталовите разходи по бюджета в 

системата на МИ; 

10. Деловодно обслужване; 

11. Функциониране на регистратури за класифицирана информация и 

регистратури за КИ на НАТО и Европейския съюз – защита на класифицираната 

информация; 

12. Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МИ;  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 12.1. Осигурена е техническата поддръжка на информационната и 

комуникационната инфраструктура на министерството, в т.ч. на 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; 

 12.2. Осигурено е поддържането и функционирането на системите за човешки 

ресурси, контрол на достъпа, документооборот, видеонаблюдение, счетоводни продукти 

и др. 

 12.3. 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;  
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 12.4. Осигурена е защитата на интелектуалната собственост и материалните 

активи на министерството в областта на информационните и комуникационните 

технологии. 

13. Материално-техническо снабдяване и транспортно обслужване; 

14. Административно обслужване на юридически и физически лица на „едно 

гише”; 

15. Протоколната дейност на министерството и организиране на дейности; 

16. Управление и организационно развитие на човешките ресурси; 

17. 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: 

17.1. Изпълняват се необходимите изисквания по програмния бюджет на 

министерството, вкл. в частта отбрана и сигурност; 

17.2. 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; 

17.3. 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; 

17.4. Реализират се задачите на министерството по защитата на националната 

сигурност и по установяване на критичните инфраструктури, противодействие на 

тероризма, произтичащи от националното законодателство; 

17.5. Осигурява се изпълнението на специфичните административни дейности, 

свързани с управлението при кризисни ситуации; 

17.6. 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; 

17.7. Планират и изпълняват се дейностите по изграждане и поддържане на 

автоматизирана информационна системи за електронна обработка на класифицирана 

информация.   

18. 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. 

Извършените дейности от звеното за 2018 г. са свързани с превенция от 

нерегламентиран достъп до класифицирана информация и предотвратяване на 

заплахите за сигурността на КИ в МИ. 

Изпълняват се дейности и задачи свързани с провеждането на процедури по 

проучване за надеждност на служителите на МИ, заемащи длъжности, чиито служебни 

задължения или конкретно възложена задача налагат достъп до класифицирана 

информация.  

Организиране процедурите по проучване в областта на индустриалната 

сигурност на търговски дружества във връзка с възложени военновременни задачи и 

изпълнението на обществени поръчки. 

Организират се и се извършват месечни проверки на регистратурите за 

класифицирана информация и регистратурите за класифицирана информация на НАТО 

и ЕС на министерството.  

Организират се дейностите свързани с изграждането и акредитацията на 

автоматизираните информационни системи за създаване, обработка и съхранение на 

класифицирана информация, извършва се контрол на тяхната сигурност и 

експлоатация. 

19. Изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или 
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консултиране за подобряване дейността на одитираните структури, чрез 

даване на препоръки за отстраняване на открити слабости в системите за 

вътрешен контрол. 

През 2018 г. са стартирали 10 одитни ангажимента. Към края на отчетния период 

са приключени 4 одитни ангажимента за даване на увереност и 3 одитни ангажимента 

за консултиране, два от одитите са прекратени, а един одит за консултиране е на етап 

изпълнение.  

Във връзка с констатираните слабости и пропуски са дадени конкретни 

препоръки за подобряване на системите за вътрешен контрол. 

20. Осъществяване на вътрешноведомствен контрол върху дейността на 

администрацията на МИ, в т.ч. и с цел превенция и предотвратяване на 

корупция, корупционни прояви и конфликт на интереси. 

Във връзка с влизането в сила на ЗПКОНПИ са разработени вътрешни актове и 

образци на документи, уреждащи подаването на декларации по чл. 35, ал.1 от Закона, 

отводите и самоотводите, както и воденето и поддържането на регистри и списъци. На 

страницата на МИ в рубриката „Антикорупция и сигнали”, подрубрика „Връзки с 

Инспектората”, раздел „Национален съвет по антикорупционни политики” (НСАП) са 

публикувани Актуализиран Антикорупционен план на Министерството на икономиката 

за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018 г., Годишен отчет за изпълнение на 

Антикорупционен план на Министерството на икономиката за периода 01.01.2018 - 

31.12.2018 г. и Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Министерството на 

икономиката за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 г. Инспекторатът осъществява 

постоянен мониторинг относно приемането, обработването, подаването на 

декларациите по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ, като представя становища и дава указания 

по поставени въпроси относно прилагането на конкретни разпоредби от Закона. 

Публикуването на информацията и поддържането актуалността на регистрите и 

списъците е с цел прозрачност и повишаване информираността на обществото, както и 

противодействие на корупцията. 

21. Осъществяване на предварителен контрол на разходите преди поемане на 

задължения и извършване на разход. 

 

 

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

проектите по програмата. 

 

Г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 
 

 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 програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение № 6) 

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.03.00 Бюджетна програма “Администрация” 

Закон Уточнен план 
Отчет               

2018 г. 
(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 6 969 300 6 866 300 6 301 670 

     Персонал 4 050 700 4 161 696 4 111 036 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/antikorupzia/aktualiziran_antikoruptionen_plan.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/antikorupzia/aktualiziran_antikoruptionen_plan.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/antikorupzia/otchet_antikorup_plan_za_2018.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/antikorupzia/otchet_antikorup_plan_za_2018.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/antikorupzia/otchet_antikorup_plan_za_2018.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/antikorupzia/otchet_ap_1_shestmesechie.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/antikorupzia/otchet_ap_1_shestmesechie.pdf
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     Издръжка 2 418 600 2 138 604 1 895 531 

     Капиталови разходи 500 000 566 000 295 103 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 6 969 300 6 866 300 6 301 670 

     Персонал 4 050 700 4 161 696 4 111 036 

     Издръжка 2 418 600 2 138 604 1 895 531 

     Капиталови разходи 500 000 566 000 295 103 

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 1 341 176 1 341 176 

  

1. Преведена сума на "София Тех Парк" АД по договор за 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001, 
съгласно ПМС № 14 от 31 януари 2018 г. (§55-00 ) 

  74 626 74 626 

  

2. Преведена сума на "София Тех Парк" АД по договор за 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001, 

съгласно ПМС № 293 от 13 декември 2018 г. (§55-00 ) 

  1 136 686 1 136 686 

  

3. Преведена сума на "ИНОХЕМ ИН-Г" ЕООД по договор за 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.01-0040-C0001, 

съгласно ПМС № 293 от 13 декември 2018 г. (§43-00 ) 

  52 592 52 592 

  

4. Преведена сума на "Балкан Холидейз Сървисис" ЕООД по 

договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.02-

0139-C0001, съгласно ПМС № 293 от 13 декември 2018 г. (§43-00 ) 

  77 272 77 272 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС 
0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 1 341 176 1 341 176 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 6 969 300 8 207 476 7 642 846 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 6 969 300 8 207 476 7 642 846 

  Численост на щатния персонал 139 140 133 

  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, както и 

служители на пряко подчинение на министъра на икономиката. 


