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РЕЗЮМЕ 

 НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ  

НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА  

ЗА ПОЛУГОДИЕТО НА 2020 Г. 

 

 

 
Бюджетна програма - 2000.01.01 „Облекчаване на регулации, опростяване на 

процедури по предоставяне на административни услуги”  
 
  За постигане целите на програмата през първото полугодие на 2020 г. ефикасно се прилагаха 
утвърдените процедури за предоставяне на административните услуги по програмата при осигурена 
висока информираност и прозрачност чрез своевременно публикуване на актуална и подробна 

информация на сайта на министерството и в специализираните страници. 
  Отчетът по програма 2000.01.01 „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по 
предоставяне на административни услуги” съдържа информация за предоставените продукти/услуги 

първото полугодие на 2020 г. Изпълнението на предвидените дейности и мерки е отчетено чрез 
конкретно посочените в отчета стойности и показатели. 

 През отчетния период беше осигурено активно участие в дейността на работните групи и 
комитети на ЕС в изпълнение на поетите от Р България ангажименти в областта на експортния контрол 

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

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

вещества. Активното присъствие на експертите в областта на контрол на прекурсори на наркотични 
вещества във всички формати на дейности на национално и международно ниво гарантира висока 

експертиза, активно участие и принос в усъвършенстването на системата за контрол. Изпълнени са 
целите за качествено, адекватно и ефективно обслужване на бизнеса като в същото време са 
приложени стриктно актуалните мерки за контрол.    
    За осигуряване ефективна проследимост върху лицата, извършващи дейности с дестилационни 
съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки, през 2019 г. в 
Министерство на икономиката се поддържа публичен регистър на лицата, извършващи дейности с 
такива съоръжения. Целта е  по-засилен контрол върху производството на спиртни напитки, 

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

Дирекция „Регулиране на икономически дейности” провежда институционалната политика на 

министерството в областта на икономическите дейности, свързани с тези продукти, като прилага 
мерките за постигане на сигурност и предвидимост в търговията с нефт и продукти от нефтен 
произход чрез и при регистрирането, мониторинга и контрола върху лицата, осъществяващи 
икономически дейности, свързани с тези продукти, в съответствие с правомощията си съгласно Законa 
за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен 
произход.  

През първото полугодие на 2020 г. постигнатите резултати по отношение на контролната и 

регистрационната функция от Държавна комисия по стоковите борси и тържищата са близки до 
заложените целеви стойности. Осъществявани през периода проверки на стокови борси, стокови 
тържища, пазари на производителите, самостоятелни обекти за търговия на едро с храни и цветя, 
борсови членове и брокери са по-малко от планираните, което е в следствие на извънредната 
ситуация в страната от м.03.2020 год. до момента. Във връзка с регистрационната дейност Комисията 
е разгледала всички подадени заявления и се е произнесла в срок. Има решение на Комисията за 
отнемане на лиценза на една стокова борса, което е потвърдено на първа инстанция, но същото е в 

процес на съдебно обжалване пред ВАС. ДКСБТ ежеседмично събира, обобщава, анализира пазарната 

информация за цените на едро на храните и я разпространява чрез медиите за обществото и бизнеса, 
информира Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на икономиката, 
Министерство на земеделието, храните и горите и други ведомства, общини, за които тази 
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информация е необходима включително и при възлагателни процедури по ЗОП, с цел максимална 
защита интересите на Държавата при разходването на бюджетни средства.  

  От предоставената в отчета информация се вижда, че през първото полугодие на 2020 г. 
заложените в програмата цели сe изпълняват, чрез всички предвидени дейности в определените за 
това срокове и в съответствие с графика, като се предвижда в края на отчетния период планираните 
цели да бъдат напълно постигнати.  

 
 
 

Бюджетна програма - 2000.01.02 „Насърчаване на предприемачеството и иновациите” 
 

През първото полугодие на 2020 г. дейностите за изпълнение на заложените в програмата 

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

Стартирала е подготовката по обявяването и провеждането на 11-та конкурсна сесия на НИФ-
2020 г. В изпълнение са 9-та и 10-та сесия на НИФ, като по 9-та сесия на НИФ в изпълнение са общо 
21 договора с одобрена безвъзмездна финансова помощ /БФП/ в размер на 1 102 091,57 лв., а по 10-

та сесия в изпълнение са общо 19 договора с одобрената БФП в размер на 60 205,06 лв.  
  Сключени са 2 броя Споразумения в изпълнение на програма „Евростарс–2”, съответно по 

договор № Е-1/06.04.2020 г., Е!/113314 FROCKG с бенефициер „Сирма Ей Ай” ЕАД и №Е-2/27.05.2020 г., 
Е! 113417 RIMPLAN с бенефициер „Сара Комерс” ООД. Отчетената БФП по споразумения в изпълнение на 
програма „Евростарс” е в размер на 281 665,41 лв., а одобрената БФП – 192 587,57 лв., като 
съотношението одобрена БФП/отчетена БФП е 68,37 %. 
  За 2020 г. годишната вноска за България към Европейската Космическа агенция се равнява на 
1 401 132,35 евро. През януари 2020 г. МИ преведе първата вноска от 560 452, 94 евро (40% общата 
сума). През април 2020 г. експертите на ЕКА предоставиха първият проект на доклад относно оценката и 

успеваемостта от първия програмен период за България по програмата за Европейска кооперираща 
държава. На 30 април 2020 г. се проведе информационна сесия чрез електронната платформа WebEx във 
връзка с участието на български фирми и организации в Шестата тръжна процедура на ЕКА за България.  

През отчетния период се възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 2 в 
съответствие с Приложение № 2 от ЗОП за реализиране на проект „sTARTs VII” – „Обучение по 
предприемачество и създаване на тренировъчни предприятия в училищата по изкуство и спортните 

училища”. Сключен е договор между Министерството на икономиката и Джуниър Ачийвмънт България 
за създаване на пет учебни компании в две училища по изкуствата и три спортни училища. 

 
 
 

Бюджетна програма – 2000.01.03 „Закрила на обектите на индустриална собственост” 
 

 През отчетния период Патентно ведомство на Република България изпълнява активно целите, 
залегнали в програма 2000.01.03 „Закрила на обектите на индустриална собственост“, като извършва 
стриктно и отговорно заложените дейности за предоставяне на продукти и услуги по програмата. 
Отчетът показва активното участие на институцията в съвместно финансирани международни проекти 
в областта на индустриалната собственост в резултат на продължаващото ползотворно сътрудничество 
с международни организации като Световната организация за интелектуална собственост, Службата 
на Европейския съюз за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство, институции по 

закрила на интелектуалната собственост на други държави, както и български държавни и 

неправителствени организации. Заложените в бюджетна програма „Закрила на обектите на 
индустриална собственост” дейности се изпълняват в определените за това срокове и параметри, като 
по-голямата част от планираните целеви стойности са постигнати или се отчита преизпълнение от 4 % 
до 43,78 % по различните показатели за съобразно целевата стойност за полугодието. По отношение 
на показателя „Проведени обучения по индустриална собственост с насоченост целеви групи на 

ведомството и обществеността” се наблюдава разлика между заложените целеви стойности и 
отчетената стойност за полугодието. Тя се дължи на разпространението на COVID-19 и въведеното 
извънредно положение в световен мащаб Това от своя страна се отрази съществено на планираните 
събития, които са или изцяло отменени, или отложени за втората половина на годината, за да бъдат 
трансформирани във виртуални срещи.  

 През отчетния период не са приети нови закони, регулиращи обектите на индустриалната 
собственост, но е прието изменение и допълнение на Тарифата на таксите, които се събират от 

Патентното ведомство на Република България, в сила от 14 април 2020 г., като изменението и 
допълнението е в резултат от влезлия в сила Закона за марките и географските означения, в сила от 
13.12.2019 г. 

 През 2019 г. беше изготвен и внесен в Министерство на икономиката и проект на Закон за 
изменение и допълнение на Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗИД на ЗПРПМ). 
Законопроектът цели едновременно привеждането на правилата за извършване на стопанска дейност 
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по представителство по индустриална собственост в съответствие със ЗОАРАКСД и изпълнението на т. 
4 от Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г., както и изпълнение на 

задълженията на Република България, произтичащи от правото на Европейския съюз във връзка с 
действието на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен 
съд и Регламент (ЕС) № 2019/933 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 
(ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти. На 

проекта на ЗИД на ЗПРПМ е извършена частична предварителна оценка на въздействието по чл. 20, 
ал. 2, от Закона за нормативните актове. Оценката е съгласувана с дирекция „Модернизация на 
администрацията” в Администрацията на Министерския съвет, в съответствие с чл. 30б във връзка с 
чл. 30г от УПМСНА. 

 Във връзка с проекта на закон бяха проведени обществени консултации, като проектът, ведно 
с придружаващите го документи, включително и становището на дирекция „Модернизация на 

администрацията“ беше публикуван на интернет страницата на Министерството на икономиката, 
Патентното ведомство на Република България и на Портала за обществени консултации, като на 
заинтересованите лица беше предоставен срок от 30 дни за становища, предложения и възражения. 
За постъпилите предложения е изготвена справка, съдържаща информация и обосновка за неприетите 
такива. Проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на проекта на ЗИД на ЗПРПМ е 

съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от УПМСНА. Получените становища и бележки са отразени в 
приложената справка. Получените становища и бележки са отразени в приложената справка. ЗИД на 

ЗПРПМ е внесен в Народното събрание, приет от правната и икономическата комисия, като предстои 
първо гласуване в началото юли 2020 г. 

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

 
 

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

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

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

пазара и в действие, участие в процеса на подготовка и приемане на актове и решения на ЕС за 
развитие на Общностната политика и принципите, заложени в хармонизираното техническо 
законодателство, подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието, осигуряване на 
предпоставки за признато съответствие на българските продукти и развитие и подобряване на 
националната инфраструктура по качеството. 

 Отчетът по Програма 2000.01.04 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на 
икономиката” съдържа информация за предоставените продукти/услуги през първото полугодие на 

2020 г. Дейностите и мерките, подлежащи на изпълнение по програмата, осигуряват провеждането на 

държавната политика за осъществяване на надзор на пазара, технически надзор на съоръжения с 
повишена опасност, метрологичен контрол на средства за измерване, издаване на разрешения за 
оценяване на съответствието, и са свързани със защита на интересите на държавата, повишаване на 
доверието в икономическите оператори, развитие на иновациите и научноизследователската и 
развойната дейност, пресичане на нечестната конкуренция и живота и здравето на хората, защита на 

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

 Както може да се види от предоставената в отчета информация през първото полугодие на  
2020 г. по заложените в Програма 2000.01.04 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието 

на икономиката” цели, въпреки възникналата криза с COVID-19, въведеното в страната извънредно 
положение и извънредни епидемични мерки в голяма степен са изпълнени предвидените за 
постигането им дейности в съответствие с утвърдените графици. В тази връзка може да се счита, че в 

края на отчетния период целевите стойности ще бъдат постигнати. 
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Бюджетна програма – 2000.01.05 „Подобряване възможностите за участие в единния 
европейски пазар” 

 
  Заложените по програма 2000.01.05 „Подобряване на възможностите за участие в ЕЕП” цели са 
свързани с: хармонизиране на българското законодателство, попадащо в обхвата на раздели 
„Свободно движение на стоки” и „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги” по 

Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. Продуктовите групи, попадащи в обхвата на 
компетентност са продукти, за които има нормативно определени изисквания за безопасност. От 
нехармонизираната област и хоризонталните въпроси на Законодателството на Европейския съюз 
компетентността на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” обхваща 
обществени поръчки, енергийна ефективност на енергопотребяващи продукти, шум от машини и 
битови уреди, законова метрология и предварително опаковани продукти, акредитация и 

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

парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар, свързани с установяването и 
трансграничното предоставяне на услуги, функционирането на Единното звено за контакт относно 

доставчиците на услуги, координира се участието на Република България в информационната система 
на вътрешния пазар на ЕС в частта относно доставчиците на услуги. 
  Отчетът по програма 2000.01.05 „Подобряване на възможностите за участие в ЕЕП” съдържа 
информация за предоставените продукти/услуги през първото полугодие на 2020 г. Дейностите и 
мерките, подлежащи на изпълнение по програмата, осигуряват провеждането на държавната политика 
в обхвата на раздели „Свободно движение на стоки” и „Право на установяване и свободно 
предоставяне на услуги” по ПМС № 85/2007 г. Изпълнението на предвидените дейности и мерки е 

отчетено чрез конкретно посочените в отчета стойности и показатели. 
  От предоставената в отчета информация може да бъде направи извод, че въпреки 
възникналата криза с COVID-19, въведеното в страната извънредно положение и извънредни 
епидемични мерки в голяма степен планираните дейности са изпълнени в съответствие с утвърдените 
графици за постигането на поставените цели. В тази връзка може да се счита, че през първото 
полугодие на 2020 г. заложените в програма 2000.01.05 „Подобряване на възможностите за участие в 

ЕЕП” цели в по-голямата си степен са постигнати, като за това са предоставени съответните 
продукт/услуги и планираните нормативно установени функции и дейности са изпълнени в 
предвидените обеми, което се основава на данните от отчета на показателите за изпълнение. 
 
 
 

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

ЕС” 
 

Бързото разпространение на новия коронавирус (COVID-19) и последвалата криза се превърна 
в основен риск за намаляване на растежа на икономиката на Европейския съюз, а оттам и на 
българската икономика. Извънредните и спешни мерки, предприети от държавата за запазване на 
общественото здраве (т.н. мерки за социална изолация/дистанциране, ограничения за пътуване, 
карантина), оказаха силно неблагоприятно въздействие върху икономическата дейност във всички 

сектори, като най-силно засегнат от кризата е малкият и средният бизнес.  

С оглед ефективно облекчаване на последиците от кризата и осигуряване на   ликвидност и 
оборотни средства за засегнатите компании и последващото им излизане от настоящата криза, 
Управляващият орган на ОПИК пренасочи всички спестявания по програмата, както и други свободни 
средства към мерки за справяне с кризата. В допълнение правителството предприе действия за 
прехвърляне на свободни средства от програмите съ-финансирани от ЕФРР и КФ към ОП „Иновации и 

конкурентоспособност”, с което индикативният размер на бюджета на програмата  е 2 818.7 млн. лева. 
Общият размер на средствата по ОПИК, насочени към мерки за справяне с кризата е над 912 млн. лв. 

През отчетния период 01.01.2020 - 30.06.2020 г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 
2014-2020 са: 

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

 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)” – промяна. 

 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“. 
 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия 

от пандемията COVID-19". 

 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 
пандемията COVID-19”. 

2. Обявени процедури за предоставяне на БФП/процедури за избор на финансови посредници 
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по ОПИК: 
 BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)” – 

28.02.2020 г.(повторно обявена). 
 BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи 

предприятия” – 13.02.2020 г. 
 BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19” – 12.05.2020 г. 
 BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19” – 10.07.2020 г. 
Процедури BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи 

предприятия“ и BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове 
(РИЦ)” са прекратени предвид необходимостта от средства, които да бъдат пренасочени към справяне 

с последиците от кризата, предизвикана от COVID-19. 
 В рамките на подхода Водено от общностите местно развитие през отчетния период са 

обявени 4 процедури с БФП на обща стойност 2 967 536 лв. Процедурите са повторно обявени с 
недоговорените средства от предходни процедури. 

3. Към края на отчетния период са договорени общо 2.202 млн. лв., което представлява 85.2 % 

от средствата по програмата.  
4. През отчетния период са извършени плащания на стойност 104 925 269.86 лв., като  18 302 

516.72 лв. са по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации”,  24 914 687.40  лв. по 
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, 58 849 548.79 лв. по 
Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност” и 2 858 516.95 лв. по Приоритетна ос 5 
„Техническа помощ”. 
 В процес на изпълнение е и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни 
предприятия” 2014-2020.  

По данни на ЕИФ, за периода от стартирането (края на 2016 г.) до 31.03.2020 г. е договорен 

98 % от максималния обем на портфейла на инструмента, като са осъществени общо 4 658 трансакции 
към 4 020 МСП в договорен размер от общо 596,6 млн. евро. 
 
 
 

Бюджетна програма – 2000.01.07 „Насърчаване на инвестициите за повишаване на 

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

чуждестранни инвеститори. През първото полугодие на 2020 г. по Закона за насърчаване на 
инвестициите (ЗНИ) са сертифицирани 11 проекта, с общ размер на планираните инвестиции от 
216.197 млн. лв. и предвидено разкриване на 2241 нови работни места. Девет проекта се 
осъществяват във високотехнологични производства и услуги.  

Отчетените показатели по програмата спрямо заложените годишни целеви стойности въпреки 
пандемията Covid-19, способстват за постигане на заложените цели за повишаване на 
инвестиционната активност за създаване на нови предприятия или разширение на съществуващи с 
нови продукти и технологии, както и за нарастване на инвестициите в страната и подобряване на 
тяхната отраслова и регионална структура, създаване на нови работни места в производства и услуги 
с висока добавена стойност. 

 

 

 
Бюджетна програма – 2000.01.08 „Преструктуриране и ефективна управление на 

държавната собственост” 
 

 Програмата обхваща кръга от дейности, свързани с упражняване правата на държавата като 

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

 Като цяло, в преобладаващата си част заложените цели са постигнати, като по някои 
показатели се отчита преизпълнение, предвид заложените стойности на годишна база.  
 Неблагоприятните фактори, които са затруднили постигането на целите са при дейностите по 

приватизация и по управлението на проекти за отстраняване на щетите, нанесени на околната среда 
от добива и преработката на природни ресурси и те са:  
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 липса на инвеститорски интерес, независимо от положените от АППК усилия и подготвените 
тръжни процедури за продажбата на 38 бр. имоти - частна държавна собственост и стартираните 

електронни търгове чрез Електронната платформа за продажба на имоти, с вероятни причини: 
неатрактивност на имотите (голяма част от тях са предлагани за продажба и в предходни периоди), 
затруднения на потенциалните инвеститори при регистрация в платформата и негативното влияние на 
обявеното в страната извънредно положение във връзка с епидемията от COVID-19; 

 обявеното в страната извънредно положение и в последствие обявената извънредна 
епидемична обстановка (удължавана неколкократно) повлия и при управлението на проекти за 
отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от добива и преработката на природни ресурси, 
което освен влошените в началото на годината атмосферните условия, които не позволиха 
провеждането на междуведомствени комисии, допълнително забави насрочването на 
междуведомствените приемателни комисии. 

 
 
 

Бюджетна програма – 2000.01.09 „Защита на потребителите” 
 

 Отчета по програмата, съдържа информация за предоставените продукти/услуги през първото 
полугодие на 2020 г. Дейностите и мерките, подлежащи на изпълнение по програмата, осигуряват 

провеждането на държавната политика за защита на потребителите и нейното интегриране при 
провеждане на другите секторни и хоризонтални политики. 

Предвид броя и качеството на изготвените законодателни инициативи за защита на 
потребителите, активното участие в работата на Съвета на ЕС и органите на ЕК, подготвените 
становища и предоставените позиции и  отговори по запитвания на ЕК, може да счита, че през 
първото полугодие на 2020 г. българското законодателство е напълно хармонизирано с изискванията 
на европейското законодателство и заложената цел се постига чрез пълното и качествено изпълнение 

на предвидените дейности. На този етап дейностите, произтичащи от членството на РБ в ЕС се 
изпълняват успешно. 
 През първото полугодие на 2020 г. част от дейностите, предвидени в областта на 
осъществяването на контрол за спазване законодателството за защита на икономическите интереси на 
потребителите, ефективния надзор на пазара на стоките включени в обхвата на общата безопасност 
на потребителите и дейностите, свързани с информиране на представителите на бизнеса  и 

потребителите за техните права и задължения все още не са изпълнени изцяло съобразно заложените 
качествени и количествени показатели. Видно от изпълнението на някои от заложените целеви 
стойности все още не са достигнати задоволителни резултати, поради обективни причини. Въведеното 
в страната извънредно положение и последвалата го извънредна епидемична обстановка, както и 
свързаните с тях мерки, които се прилагат и към настоящия момент са наложили съществени промени 
в условията за надзор на пазара. Независимо от това в оперативен порядък, съобразно епидемичната 
обстановка и налаганите поради това мерки, са приети актуализирани, конкретни планове за надзор 

на пазара, целящи постигане в пълен обем на заложените в програмата цели. 
 
 
 

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

 

През първото полугодие на 2020 г. са осъществени мероприятия за ограничаване спада на 

износа и инвестициите, както и за запазване на пазарния достъп на български стоки и услуги до 
пазарите на трети страни в условията на пандемията от COVID-19. 

През отчетния период, въпреки избухването на пандемията от COVID-19, чрез 
видеоконферентни срещи продължиха и бе постигнат напредък във водените от ЕК преговори за 
сключване на преференциални търговски споразумения с трети страни и региони и многостранни 

инициативи в Световната търговска организация, в контекста на дейностите, насочени към 
подобряване интегрирането на българската икономика в международната търговска система, чрез 
прилагане на Общата търговска политика на Европейския съюз и координиране на изпълнението на 
задълженията на страната по сключените от ЕС международни споразумения и договорености.  

Изготвени са анализи и оценки за състоянието на засегнатите сектори във връзка с 
прилаганите инструменти на търговската защита в Европейския съюз. 
 

 

Бюджетна програма – 2000.03.00 „Администрация” 

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

ресурси, управление при кризисни ситуации, защита на класифицираната информация и правното, 
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административното, информационно, финансово и материално-техническо обслужване на 
структурните звена на МИ и на служителите е изпълнена. Стриктното изпълнение на дейностите 

възложени на служителите от общата администрация подпомага изпълнението на останалите програми 
и допринася за постигане на стратегическите цели на МИ във всички области на политики. 


