РЕЗЮМЕ
НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
ЗА 2017 Г.

Бюджетна програма - 2000.01.01 „Облекчаване на регулации, опростяване на
процедури по предоставяне на административни услуги”
За постигане на целите на програмата, свързани с добро административно
обслужване в МИ ефикасно се прилагат утвърдените процедури за предоставяне на услуги с
високо качество. Осигурява се висока информираност и прозрачност чрез своевременно
публикуване на актуална и подробна информация на сайта на министерството и в
специализирани страници, безпрепятствен достъп до предоставяните административни
услуги.
През 2017 г. са направени 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 и съкращаване на времето при ползване
на административни услуги.
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.
В областта на двустранното индустриално сътрудничество е оказана разностранна
подкрепа за утвърждаване позициите на бизнеса на международните пазари.
Бяха организирани и проведени 12 редовни заседания на Междуведомствената
комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение
(дирекция МКТС експертно, информационно и административно обезпечава дейността на
Междуведомствената комисия, вкл. дейността й като национален орган по Конвенцията за
забрана на химическото оръжие - КЗХО), на които са разгледани заявления за издаване на
разрешения за външнотърговски сделки с продукти, свързани с отбраната(ПСО), и изделия
и технологии с двойна употреба (ИТДУ) и са издадени 1 033 бр. разрешения. Също така са
изготвени и издадени 911 становища за класифициране на изделия в отговор на постъпили
запитвания на фирми.
Последователно се работеше 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. Осигурено беше
националното представителство и произтичащите от това действия на национално ниво в
два органа на НАТО, в 3 работни групи към Европейската агенция по отбрана, в екипа и
работната група към Съвета на ЕС по приемане на Регламент за Европейска програма за
промишлено развитие в областта на отбраната и в подготовка на българското
председателство на Съвета.
В изпълнение на мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и
бизнеса, произтичащи от Програмата за управление на правителството на Република
България за периода 2017-2021 г., през 2017 г. с промени в нормативната уредба,
Дирекция „РЛК” облекчи процедурите по издаване на лицензии и удостоверения за
регистрация, при отпадане на изискванията за предоставяне на някои удостоверителни
документи на хартиен носител. По този начин отпадна изискването заявителите да набавят
документи, които администрацията може да събира служебно или по електронен път.
За осигуряване ефективна проследяемост върху лицата, извършващи дейности с
дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни
напитки, през 2017 г. в Министерство на икономиката се създаде 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
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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 „РЛК” 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. За да гарантира
изпълнението на тези мерки, Дирекция „РЛК” осъществява административно регулиране и
контрол – текущ, документален и последващ, на оторизираните лица за дейности с
прекурсори, следи тенденциите в областта, участва в работата на работните органи на
Съвета на ЕС, ЕК и Международния съвет за контрол на наркотиците към ООН, сътрудничи с
международните и национални компетентни органи, ангажирани в борбата срещу
незаконното производство и трафик на наркотици, изпълнява ангажиментите за стриктно
докладване в международно интегрираните информационни системи. Като до момента, въз
основа на дейността си не са
допуснати случаи на отклоняване на прекурсори,
предназначени за легална употреба към нелегалното производство на наркотични вещества.
Дирекция
„ИПН”
предоставя
специализирана
икономическа
информация,
статистически данни и аналитични материали за подпомагане дейността на ръководството и
дирекциите на Министерство на икономиката, както и на други институции и организации.
Подготвя аналитични материали за българската икономика и икономическата политика на
българското правителство, използвайки официални статистически данни от български и
международни институции и организации.
Една от основните цели на програмата е „Постигане на ефективен контрол върху
създаването и дейността на стоковите борси – борсови членове, брокери, стоковите
тържища, пазарите на производителите и самостоятелните обекти” тя се изпълнява от
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, която 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 ЗСБТ обекти. Комисията събира, обобщава, анализира и разпространява информация за
цените на едро на основни хранителни стоки. .
Дейностите по предоставяне на включените в програмата продукти/ услуги се
изпълняват последователно и в срок, за което говорят показателите за изпълнение постигнатите целеви стойности за 2017 г. и съответстват на планираните.

Бюджетна програма - 2000.01.02 „Насърчаване на предприемачеството и
иновациите”
През 2017 г., мерките за изпълнение на заложените в програмата цели са насочени
основно към изпълнение на приетата Иновационната стратегия за интелигентна
специализация за периода 2014 – 2020 г и на Националната стратегия за насърчаване на
МСП в България 2014 – 2020 г.
Отчетената субсидия по договорите в изпълнение на 7-ма сесия е в размер на
1 108 601,19 лв., а одобрената – 1 006 155,55 лв., като съотношението одобрена
субсидия/отчетена субсидия – 90,76 %. Сключени са 17 броя договори за финансиране по
8 – ма сесия НИФ.
За периода е извършен финансов и технически мониторинг на 6 броя Споразумения
за финансиране в изпълнение по Съвместна програма ЕВРОСТАРС. Отчетената субсидия по
договори в изпълнение на програма „Евростарс” е в размер на 767 780,66 лв., а одобрената
– 742 947,24 лв., като съотношението одобрена субсидия/отчетена субсидия е 96,77%.
Със Заповед №РД-16-402/28.03.2017 г. на министъра на икономиката се обяви
Национален конкурс за кандидатстване по проект „Техностарт 3”. Проектът е в изпълнение
на приоритетни области №1 „Предприемачество” и № 9 "Умения и иновации” от
Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г. В националният конкурс тази
година бяха получени общо 92 кандидатури, като за финансиране са одобрени 13
стартиращи фирми. Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 248 251 лв. Бизнес
идеите, които одобрихме обхващат разнообразни дейности, както от сектора на
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производство,
така и от сектора на научната и развойна дейност, с приложение от
биотехнологиите и медицината до машиностроенето, козметиката, храните и сферата на
спорта.
Приключи изпълнението на проект „stARTs IV”, чийто изпълнител е фондация
„Джуниър Ачийвмънт България”, съгласно Договор №136/09.12.2016 г. Проектът продължава
основната си образователна цел - обучение по предприемачество и проект „Брандико” за
обучение по интелектуална собственост за ученици в училищата по изкуство и спортните
училища. Проектът приключи през първото полугодие на 2017 г. и изпълнителят, фондация
Джуниър Ачийвмънт България отчете резултатите от обучението от 6 училища в България - 3
училища по изкуства и 3 спортни училища, а именно Национална гимназия за приложни
изкуства „Св. Лука” – София; Национална професионална гимназия по полиграфия и
фотография – София; Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов” – Пловдив;
Спортно училище „Васил Левски” – Пловдив; 166 Спортно училище „Васил Левски” – София
и Спортно училище „Юрий Гагарин” – Бургас.

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 ползотворното сътрудничество с международни организации
като Световната организация за интелектуална собственост, Службата на Европейския съюз
за интелектуална собственост, Европейската патентна организация, 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 са изпълнени в определените за това срокове и
параметри, като планираните целеви стойности са изцяло постигнати и се отчита
преизпълнение от 15 до 28 % по различните показатели.
През 2017 г. във връзка с намаляването на административната тежест на
предоставяните услуги на гражданите и бизнеса, Ценоразписът за услугите от Патентно
ведомство, бе актуализиран. В резултата на това 19 услуги вече се предоставят на
заявителите абсолютно безплатно. Това са 30% от общия брой на предоставяните
административни услуги. Във всички останали административни услуги е възприет подхода
за съществено редуциране на събираните такси, като същите са значително намалени.
Запазена е възможността таксите за проучвания за изобретения да се намаляват с 50%, ако
заявителите са микро и малки предприятия по Закона за малките и средни предприятия,
държавни
или
общински
училища,
държавни
висши
училища,
академични
научноизследователски организации на бюджетна издръжка или изобретатели, вписани в
държавния регистър на патентите или на полезните модели. Отделно от това бе въведен нов
критерий за намаляване на всички такси за административни услуги, събирани съгласно
Ценоразписа, с още 10% при подаване на заявлението онлайн.
През декември влезе в сила и новата Тарифа за таксите, които се събират от Патентно
ведомство, като таксите са намалени средно с 11%.
Изложените данни в отчета водят до извода, че Патентно ведомство се справя с
предизвикателствата, наложени от икономическата динамика и задачите си, като полага
значителни усилия за изпълнението на заложените показатели за осъществяване на
политиката и конкретната програма от програмния бюджет.
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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, изпълнение на
показателите за проследимост, точност и достоверност на измерванията, постигане на повисока степен на доверие при обществените отношения, основани на измерванията,
предоставяне на метрологични знания и опит на високо научно и техническо ниво в
подкрепа
на
конкурентноспособността,
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 съдържа информация за предоставените продукти/
услуги през 2017 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, осъществяване на проверки на
средства за измерване, издаване на разрешения за оценяване на съответствието, защита на
интересите на държавата, повишаване на доверието в икономическите оператори, развитие
на иновациите и научноизследователската и развойната дейност, пресичане на нечестната
конкуренция и живота и здравето на хората, защита на интересите на потребителите и
опазване на околната среда, спазване на принципите, заложени в хармонизираното
законодателство, преодоляване на техническите пречки пред търговията, и като цяло
развитие на инфраструктурата за подобряване на качеството в българската икономика.
Изпълнението на предвидените дейности и мерки е отчетено чрез конкретно посочените в
отчета стойности и показатели.
От предоставената в отчета информация се вижда, че през 2017 г. по заложените в
Програма 2000.01.04 цели, са изпълнени всички предвидени за изпълнението им дейности в
в съответствие с утвърдените графици, като по-голяма част от планираните целеви
стойности са постигнати, а някои от тях са преизпълнени.

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 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.
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.
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Отчетът по програма 2000.01.05 съдържа информация за предоставените
продукти/услуги през 2017 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 се вижда, че през 2017 г. заложените в
програма 2000.01.05 „Подобряване на възможностите за участие в ЕЕП” цели са
изпълнявани всички предвидени дейности в определените за това срокове и в съответствие
с графика, като в края на отчетния период изпълнението на показателите е в съответствие с
утвърдения график и може да се приеме, че целевите стойности до голяма степен са
постигнати.

Бюджетна програма – 2000.01.06 „Управление на програми и проекти,
съфинансирани от ЕС”
През
отчетния
период
01.01.2017-31.12.2017
г.
по
ОП
„Иновации
и
конкурентоспособност” 2014-2020 са:
1) Разработени проекти на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по
следните процедури:
Приоритетна ос 1:
 „Разработване на продуктови и производствени иновации” с бюджет 35 млн. евро;
 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за
дейността на Патентно ведомство на Република България” с бюджет 4.5 млн. евро.
Приоритетна ос 2
 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на
условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по
метрология (БИМ) ” с бюджет 2.045 млн. евро;
 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за
дейности, свързани с повишаване на капацитета на МСП в областта на туризма” с бюджет 5
млн. евро;
 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)” с бюджет от 7 млн. евро;
Приоритетна ос 3
 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за
дейността на АУЕР” с бюджет от 4 млн. евро;
 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на
ресурсите” с бюджет от 36.63 млн. евро;
Приоритетна ос 4
 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за
стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия” с
бюджет от 6 млн. евро;
Приоритетна ос 5
 Техническа помощ.
2) Обявени процедури за предоставяне на БФП по ОПИК:
 BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост
чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България” - 24.04.2017 г.;
 BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” 28.06.2017 г.;
 BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство
на туризма за дейности, свързани с повишаване на капацитета на МСП в областта на
туризма” – 09.11.2017 г. ;
 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 (БИМ)” – 16.11.2017 г.;
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 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)” – 22.12.2017 г.;
 BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи
предприятия” - 18/01/2017 г.;
 BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия
чрез подкрепа за дейността на АУЕР” – 20.11.2017 г. ;
 BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за
ефективно използване на ресурсите” – 21.11.2017 г.;
 BG16RFOP002-5.005 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 – 17.08.2017 г.
3) Договорени са общо 1,583 млн. лв., което представлява 63,88% от средствата по
програмата.
4) През отчетния период са извършени плащания на стойност 307 736 821.50 лв.,
като 41 140 124.69 лв. са по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации”,
245 989 268.79 лв. по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”,
9 816 499.37 лв. по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност” и 10 790 928.65
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 30.09.2017 г. са
осъществени общо 1930 трансакции към МСП за приблизително 230 млн. евро.

Бюджетна програма – 2000.01.07 „Насърчаване
повишаване на конкурентоспособността на икономиката”

на

инвестициите

за

Отчита се трайна тенденция за увеличаване на проектите в производството на местни
и чуждестранни инвеститори. През 2017 г. по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)
са сертифицирани 31 проекта, с общ размер на планираните инвестиции от 311.46 млн. лв.
и предвидено разкриване на 5848 нови работни места. Дванадесет проекта се осъществяват
във високотехнологични производства и услуги.
По отношение прилагането на финансови насърчителни мерки по ЗНИ през 2017 г. са
изплатени средства в общ размер на 7 млн. лв. за насърчаване на 14 сертифицирани
инвестиционни проекта за възстановяване на реално извършените от инвеститорите
разходи за задължителни осигурителни и здравни вноски за създадените работни места по
сертифицирани проекти; за изграждане на довеждаща инфраструктура – на общините, в
които се осъществяват проектите, както и за предоставяне на безвъзмездна помощ за
приоритетен инвестиционен проект.
Отчетените показатели по програмата спрямо заложените годишни целеви стойности
показват значително преизпълнение и способстват за постигане на заложените цели за
повишаване на инвестиционната активност за създаване на нови предприятия или
разширение на съществуващи с нови продукти и технологии, както и за нарастване на
инвестициите в страната и подобряване на тяхната отраслова и регионална структура,
създаване на нови работни места в производства и услуги с висока добавена стойност.

Бюджетна програма – 2000.01.08 „Преструктуриране и ефективна
управление на държавната собственост"
Програмата обхваща кръга от дейности, свързани с упражняване правата на
държавата като собственик на капитала на търговските дружества с държавно участие в
капитала, в т.ч. преструктуриране и управление на тези дружества, раздържавяване на
държавното участие в тях, контрол върху изпълнението на поетите от купувачите по
приватизационни сделки ангажименти и защита на държавния интерес, удовлетворяване на
реституционни претенции, осъществяване на диалог с отрасловите работодателски и
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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 може да се каже, че в преобладаващата си част заложените цели са
постигнати, което се илюстрира от отчетените стойности по показателите, които
характеризират дейностите свързани с преструктурирането, мониторинга и управлението на
търговските дружества, както и тези, характеризиращи дейностите по управление на
проекти за отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от добива и преработката
на природни ресурси и на следприватизационния контрол. Неблагоприятните фактори,
които са затруднили постигането на целите в дейността по приватизация са:
 промяната на нормативната уредба, съгласно която, възлагането на правни
анализи, приватизационни оценки и информационни меморандуми следва да се извършва
по реда на ЗОП;
 взетото от Министерски съвет решение през м. май 2017 г. за изменение на ЗПСК,
съгласно което се предвиждаше да бъде спряна приватизацията на акции и дялове,
собственост на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, както и на
акции и дялове, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала в други дружества, а продажбата на обособени части да се извършва
след решение на Народното събрание, в резултат на което на практика от средата на 2017
г. приватизационния процес спря;
 недостатъчен инвеститорски интерес към предлаганите за продажба имоти-частна
държавна собственост и липса на инвеститорски интерес към предлаганите за продажба на
ЦПТ миноритарни пакети, останали след приключила дългата процедура по обезщетяване
на реституционните претенции.

Бюджетна програма – 2000.01.09 „Защита на потребителите”
Заложените по Програма „Защита на потребителите” четири основни цели 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 техните икономически и правни
интереси на потребителите, ефективно прилагане на изискванията за безопасност на
стоките и услугите и обезпечаване безопасността на стоките, предлагани на българския
пазар, подобряване функционирането на системата за надзор на пазара и на системата за
обмен на информация за опасни стоки са изпълнени в определените за това срокове.
Отчета по програмата съдържа информация за предоставените продукти/услуги през
2017 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; защитата на основните
права на потребителите; подпомагане на сдруженията на потребителите; осъществяване на
проверки за контрол на пазара; работа по системата за бърз обмен на информация за
опасни стоки; услугите, предоставени от Европейски потребителски център – България и
дейностите по информиране на бизнеса за неговите задължения във връзка със
законодателството за защита на потребителите. Изпълнението на предвидените дейности и
мерки е отчетено чрез конкретно посочените в отчета стойности и показатели.
Видно от предоставената в отчета информация, през 2017 г. по заложените в
програма „Защита на потребителите” цели и дейности, са изпълнени в определените за това
срокове и параметри. Планираните целеви стойности заложени по продукти/услуги на
програмата са постигнати и преизпълнени.

Бюджетна програма – 2000.02.01 „Реализация на експортния потенциал и
участие в търговската политика на Европейския съюз”
През 2017 г. са осъществени множество мероприятия за разширяване на
международното търговско–икономическо сътрудничество, подписани са и са съгласувани
споразумения, меморандуми и други договори за търговско-икономическо сътрудничество.
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Организирани са и 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.
За периода 1 януари – 31 декември 2017 г. са реализирани редица дейности,
насочени към повишаване конкурентоспособността на българските фирми и насърчаване на
техния експортен потенциал.
През 2017 г. 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. 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,
изпълнението на решенията на 10-та Министерска конференция, преговорите пост-Найроби,
подготовката и провеждането на 11-та Министерска конференция на СТО.
През м. февруари 2017 г. влезе в сила Споразумението в СТО за улесняване на
търговията. През м. декември 2017 г. се проведе 11-та Министерска конференция на СТО.
Република България стриктно спазва своите задължения по сключените двустранни,
плурилатерални и многостранни споразумения и участва в процеса на съгласуване на
позиции в рамките на ЕС и провеждане на преговори за свободна търговия между ЕС и
търговските му партньори, в т. ч. Япония, МЕРКОСУР, Мексико, Чили, страните от АСЕАН,
Източното партньорство, Евро-Средиземноморския регион, в преговорите за споразумения
за икономическо партньорство между ЕС и страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския
басейн (АКТБ), преговорите за инвестиционни споразумения с Китай и Мианмар.
Разработени са анализи и оценки за прилагане на инструментите на търговската
защита в Европейския съюз.
На национално ниво са реализирани и редица дейности, свързани с повишаване
конкурентоспособността на българските фирми и насърчаване на техния експортен
потенциал.
През 2017 г. „Българската агенция за експортно застраховане” ЕАД изпълнява
заложените в Закона за експортно застраховане функции, като предоставя експортно
застраховане както за своя сметка, така и за сметка на държавата.

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