Приложение 1
Министерство на икономиката
Цели на администрацията за 2019 г.
Дирекция „Икономическа политика“
1

2
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Цели за
2019 г.

Стратегически цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
(м.
2019г.)

Очакван
резултат

Повишаване
на
конкурентоспособн
остта
на
българските фирми
чрез прилагане на
ефективна
регулаторна рамка,
стимулиране
на
износа
и
увеличаване дела
на инвестициите в
НИРД.

Повишаване
на
потенциала
за
икономически растеж
и
подобряване
на
възможностите
за
участие
в
единния
европейски пазар.
Правителствена
програма

Съобщение на
ЕК
–
COM
/2012/ 0795

Тригодишна
бюджетна
прогноза

Тригодишна
бюджетна
прогноза

Изпълнение
на
Иновационната стратегия за
интелигентна
специализация 2014 – 2020
г.
реализиране
на
дейности в процеса на
предприемаческото
Януари
откритие.
декември
2019 г.
Извършване на междинна
оценка на ИСИС 2014-2020
Подготовка
за
новата
Иновационна стратегия за
интелигентна
специализация 2021 – 2027
Изпълнение на Плана за
действие
"Предприемачество 2020 България".

Последващ мониторинг и
отчитане на изпълнението
на 14 договора по проект
„Техностарт
2“
и
13
договора
по
проект
“Техностарт 3”.
Организиране
и
провеждане на събития в
областта на космическата
политика, в т.ч.:
Информационен ден
КОПЕРНИК

Януари
декември
2019 г.

Януари
декември
2019 г.

Януари
декември
2019 г.

Реализирани
дейности
изпълнение
Плана
действие
ИСИС за 2019

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор
Индикатор
за текущо
за целево
състояние
състояние
0
1
за
на
за
на
г.

Извършване на
междинна
оценка на ИСИС
2014 – 2020 г.

Изпълнени
мерки,
залегнали
Плана
действие.
Изготвяне
Отчет
изпълнението
2018 г.
Проведен
мониторинг
място

Организирани
мероприятия

0

1

0

1

0

1

в
за
на
за
за
на

-

Информационен ден
ЕКА
Организиране и участие на
заседания на Съвета на ЕС:
Работна
група
„Космос“;
Работна
група
„Интермодални
въпроси и мрежи ГАЛИЛЕО
1. Изготвяне на доклади и
становища в областта на
космическата политика.
2. Участие в срещи, събития
и мероприятия.

Тригодишна
бюджетна
прогноза

Януари
декември
2019 г.

Организирани
меропричтия

0

1

Януари
декември
2019 г.

Изготвени
доклади
и
становища.
Участие в срещи,
събития
и
мероприятия.
Одобрени
годишни
работни
програми
на
Комитета
по
PECS и Комитета
по МВ
Организирани
мероприятия

0

1

0

1

0

1

0

1

Януари
декември
2019 г.

Организирани
меропричтия

0

1

Януари
декември
2019 г.

Изготвени
доклади
и
становища.
Участие в срещи,
събития
и
мероприятия.
Одобрени
годишни
работни

0

1

0

1

0

1

Участия в Комитета по
Плана
за
европейските
коопериращи
държави
(PECS)
и
Комитета
по
международни
взаимоотношения на ЕКА.

Януари
декември
2019 г.

Организиране
и
провеждане на събития в
областта на космическата
политика, в т.ч.:
Информационен ден
КОПЕРНИК
Информационен ден
ЕКА
Организиране и участие на
заседания на Съвета на ЕС:
Работна
група
„Космос“;
Работна
група
„Интермодални
въпроси и мрежи ГАЛИЛЕО
1. Изготвяне на доклади и
становища в областта на
космическата политика.
2. Участие в срещи, събития
и мероприятия.

Януари
декември
2019 г.

Участия в Комитета по
Плана
за
европейските
коопериращи
държави

Януари
декември
2019 г.

2

(PECS)
и
Комитета
по
международни
взаимоотношения на ЕКА.

Прилагане
на
мерките
от
Годишната
програма
за
изпълнение
на
Националната
стратегия
за
насърчаване
на
МСП 2014-2020 /
Small Business Act

Подобряване
на
условията за правене
на
бизнес
и
регулаторна
среда,
насърчаване
и
подобряване
на
конкурентоспособност
та на МСП

Разработване
на Национална
програма
с
Пътна карта за
развитие
на
електрическата
мобилност
до
2025 г.

Разработване
на
Национална
програма
и
Пътна карта.

Декември
2019

Национална
стратегия
за
насърчаване на
МСП 2014-2020

Изпълнение на мерките от
Европейските
актове
и
решения на съвета за МСП

2019 г.

Дирекция „Насърчителни мерки и проекти“
1
2
3
Нарастване
на Повишаване
на Правителствен
инвестициите
в потенциала
за а програма
страната
и икономически растеж
подобряване
на и
подобряване
на Тригодишна
тяхната отраслова възможностите
за бюджетна
и
регионална участие
в
единния прогноза
структура
европейски пазар

4
• Прилагане
на
ЗНИ
и
ППЗНИ
• Насърчителни мерки за
сертифицирани проекти по
ЗНИ

5
Януари –
декември
2018

програми
на
Комитета
по
PECS и Комитета
по МВ
Разработени
документи.

Подобряване на
бизнес средата и
насърчаване на
конкурентоспосо
бността
на
малките
и
средните
предприятия

6
• Издадени
сертификати за
изпълнение
на
инвестиционни
проекти по ЗНИ
• Приложени
финансови
мерки по ЗНИ
• Нарастване на
инвестициите в
услуги,
високотехнологи
чни
производства и
работни места

0

1

Изпълнение
на
политиката
за МСП за
2018

Изпълнение
на
политиката
за МСП за
2019

7
• Брой
сертификат
и –22
• Обем
на
привлечени
те
инвестиции
по
сертифицир
ани проекти
–
418
млн.лв.
• Брой нови
работни
места
по
сертифицир
ани проекти
–
770
работни
места
• Увеличени
инвестиции
3

Подобряване
на
инвестиционния
климат
и
оптимизиране
на
инвестиционния
процес

Повишаване
на
потенциала
за
икономически растеж
и
подобряване
на
възможностите
за
участие
в
единния
европейски пазар

Правителствен
а програма

Повишаване
на
конкурентоспособн
остта
на
предприятията
работещи
в
сферата
на
сигурността
и
отбраната
и
приобщаването им
към
Европейската
отбранителна
технологична
и
индустриална база

Повишаване
на
потенциала за
Икономически растеж
и
подобряване
на
възможностите
за
участие в единния
европейски пазар

Tригодишна
бюджетна
прогноза

1.
Осъществена
защита
на
съществени
национални
интереси
в
областта
на
сигурността
и
отбраната;

Повишаване на
потенциала за
икономически
растеж и
подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар

2. Изпълнение на
проекти
целящи
запазване
и/или
развитие
на

Тригодишна
бюджетна
прогноза

Удостоверяване
извършени инвестиции
страната/заслуги
българската икономика
чужденци за получаване
право на пребиваване
българско гражданство

на
в
за
от
на
и

Януари –
декември
2019

Издадени
удостоверения/
предложения по
реда
на
ЗЧРБ/ЗБГ

1. Изготвяне на анализи и
предложения
относно
прилагането
на
индустриалното
сътрудничество (вкл. по чл.
346
от
ДФЕС)
при
реализацията
на
инвестиционни проекти в
областта на сигурността и
отбраната;

януаридекември
2019 г.

1. Осъществена
защита
на
съществени
национални
интереси
в
областта
на
сигурността
и
отбраната;

2.
Осъществяване
на
мониторинг и контрол по
изпълнението
на
Споразумения
за
индустриално
сътрудничество и Офсетни
споразумения.

Правителствен
а програма

Тригодишна
бюджетна
прогноза

Ефективно членство на
България в инициативата
ЕВРИКА
и
съвместната
програма
ЕВРОСТАРС
и
насърчаване
на
Януаримеждународното
Декември
коопериране
2019г.

2.
Изпълнение
на
проекти
целящи
запазване и/или
развитие
на
съществуващи
или
създаване
на нови ключови
способности
в
БОТИБ.
Участие
в
работни
срещи
на инициативата
и комуникации с
отговорните
и
заинтересовани
институции
и
организации.
Популяризиране
на инициативи и
резултати – брой
публикации

0

в
услуги,
високотехно
логични
производств
а и работни
места
Брой
издадени
удостоверен
ия/
предложени
я
по
ЗЧРБ/ЗБГ –
50
1

0

1

0

1

4

съществуващи или
създаване на нови
ключови
способности
в
БОТИБ.
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”
Цели по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020, Оперативна програма „Инициатива за малки и средни
предприятия“ 2014-2020 и по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”2007-2013
1
2
3
4
5
6
7
Устойчиво развитие на Оперативна
българската
програма
икономика
и „Иновации
и
конкурентоспособност
конкурентоспо
на
българските собност“ 2014предприятия
2020;
Оперативна
програма
„Инициатива за
МСП“
20142020;
Оперативна
програма
за
бизнеса
за
новия
програмен
период
20212027 г.

Подготовка и обявяване

Стартирани
 Стартира
1. Прилагане на ОП Повишаване
на Оперативна
януари –

Изпълне
на
процедури
за
процедури за
ни
"Иновации
и конкурентоспособност
програма
декември
на ИГРП
предоставяне на БФП
БФП съгласно
процеду
конкурентоспособн
та
на
българската „Иновации
и
2019 г.
за
съгласно ИГРП 2019 и
ИГРП за 2019
ри
за
ост" 2014-2020 и икономика
чрез конкурентоспо
2019г.;
подготовка на ИГРП за
г.;
БФП
подготовка
за интелигентен
и собност“ 2014

Приета
2020 г.;
съгласно
следващия
устойчив растеж
– 2020
от
ИГРП за
програмен период
СКУСЕС
2019;
2021-2027 г.
и от КН
 Изготвен
на ОПИК
вариант
2014на
2020 и
Индикат
на
ОП
ивна
ИМСП
годишна
2014
Прилагане на финансови
работна
2020
инструменти
и
програма
Индикат
осъществяване на контрол

Изпълнение
за 2020
ивна
върху дейността на "Фонд
на
г.;
годишна
мениджър на финансови
Инвестиционн
работна
инструменти в България”
ата стратегия
програм
5

ЕАД
подписаното
споразумение.

съгласно
Финансово



Мониторинг
на
финансови инструменти:
--Доклади за напредъка
и;
Извършване
на
проверки на място при
ФМФИБ



Извършване
на
анализи/оценки,
свързани с изпълнението
на ОПИК 2014-2020;



за прилагане
на финансови
инструменти
по ОПИК



Дейности по подготовка
за следващия програмен
период 2021-2027 г.





Организация
и
логистика, материали
(документи)
за
заседанията на КН на
ОПИК 2014-2020 и на
ОП ИМСП 2014-20201

Осигурена
функциониращ
а система за
мониторинг и
изпълнение на
финансовите
инструменти
по ОПИК 20142020;



Извършени
анализи/оценк
и, свързани с
изпълнението
на
ОПИК
2014-2020.



Изготвена
концепция за
оперативната
програма
за
периода 20212027 г.



Осигурена
добре

Изпълнение на подхода
Водено от общностите
местно развитие







Предст
авен от
ФМФИ
Б
проект
на
методо
логия
и
критер
ии за
подбор
на
операц
ии по
1
дългов
инстру
мент;
Предст
авени
от
ФМФИ
Б
технич
ески
специ
фикац
ии за
избор
на
посред
ници
по
1
дялов
и
1
дългов
инстру
менти;
Подаде
ни
доклад



а
за
2020 г.;
Одобрен
и от КН
на ОПИК
и
ОПИМСП
методол
огия
и
критери
и
за
подбор
на
операци
и по 1
дългов
инструм
ент;



Съгласу
вани
техниче
ски
специфи
кации за
избор на
финансо
ви
посредн
ици по 1
дялов и
1 дългов
инструм
енти;



Провере
ни
доклади
за
напредъ
ка,
подаден
и
от
ФМФИБ;

1

Съгласно § 5, ал. 1, т. 4 от Заключителните разпоредби на ПМС № 189 от 20.07.2015 г., за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за
наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.
6

функционира
ща система за
изпълнение на
ОПИК


Осигуряване
на
методическа
помощ
на
МИГ/МИРГ за
изпълнение на
многофондови
стратегии
за
местно
развитие

и
за
напред
ъка от
ФМФИ
Б;


Извър
шени
провер
ки на
място;

 Извърше
ни
анализи/
оценки,
свързани
с
изпълне
нието на
ОПИК;
 Изготвен
и
документ
и/станов
ища във
връзка с
подготов
ката
за
програмн
ия
период
20212027 г.

Провед
ени
заседа
ния на
КН
ОПИК
20142020 и
на ОП
ИМСП
20142020



Извърше
ни
проверк
и
на
място;



Проведе
на
междинн
а оценка
на ОПИК
20142020;



Изготве
на
концепц
ия
за
операти
вната
програм
а
за
периода
20212027 г.



Проведе
ни
заседан
ия на КН
ОПИК
20142020 и
на
ОП
ИМСП
20142020



Обявени
процеду
ри
по
подхода
ВОМР в
ИСУН
7



2. Прилагане на ОП
„Инициатива за
МСП“ 2014-2020

Повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

Оперативна
програма
„Инициатива за
МСП“ 2014 –
2020







3.1. Предоставяне
на безвъзмездна
финансова помощ и

Повишаване на
конкурентоспособност
та на българската

Оперативна
програма
„Иновации и



Наблюдение на
изпълнението на
Споразумението за
финансиране, подписано
с ЕИФ и Споразумението
между кредиторите,
подписано с ЕИБ, ЕИФ и
ЕС:
Доклади за
напредъка и
Заседания на
Инвестиционен Борд

Месец
януари –
декември
2019 г.

Изпълнение на
финансовия
инструмент/отпус
нати кредити на
МСП;

Осигурена добре
функционираща
система за
изпълнение на ОП
ИМСП 2014-2020.

Мониторинг на финансов
инструмент:
- Доклади за напредъка
и
- Заседания на
Инвестиционен Борд
Организация и
логистика, подготовка на
материали (документи)
за заседанията на КН на
ОП ИМСП 2014-2020.

Оценка на постъпилите
проектни предложения
по обявени процедури за
предоставяне на БФП



Месец
януари –
декември
2019 г.

 Оценени
проектни
предложения;
 Сключени

Изготв
ени
процед
ури в
изпълн
ение
на
ИГРП
по МИГ
Брой
доклад
и за
напред
ъка и
тримес
ечни
доклад
и за
държав
на
помощ
;



Брой
заседа
ния на
Инвест
иционе
н Борд



Провед
ени
заседа
ния на
КН на
ОПИК
20142020 и
на ОП
ИМСП
20142020
Оцене
ни
проект
ни





Брой
провере
ни
доклади
за
напредъ
ка и
тримесе
чни
доклади
за
държавн
а
помощ;



Брой
заседан
ия на
Инвести
ционен
Борд



Проведе
ни
заседан
ия на КН
ОПИК
2014 –
2020 и
на ОП
ИМСП
20142020
Брой
оценени
проектн
и



8

договаряне на
средствата по
Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспособн
ост“ 2014-2020

икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020



съгласно ИГРП 2019
Сключване на договори

договори





3.1.1. Предоставяне
на безвъзмездна

Повишаване на
конкурентоспособност

Оперативна
програма



Оценка на постъпилите
проектни предложения,

Месец
януари –



Оценени
проектни



предло
жения
по
обявен
и
процед
ури за
БФП
съглас
но
ИГРП
за
2019
Сключ
ени
догово
ри
Извър
шени
провер
ки за
спазва
не на
процед
урата
по
оценка
от МИГ

Брой
оценен









предлож
ения;
Брой
сключен
и
договор
и;
Брой
преоцен
ени
проектн
и
предлож
ения във
връзка с
извърше
ните
проверк
и за
спазван
е на
процеду
рата по
оценка
от МИГ;
Брой
проектн
и
предлож
ения, на
които не
е
потвърд
ена
оценкат
а,
дадена
от
Комисия
та за
подбор
на
проекти
те
назначе
на от
МИГ.
Брой
оценени
9

финансова помощ и
договаряне на
средствата по
Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспособн
ост“ 2014-2020

та на българската
икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

3.1.2. Предоставяне
на безвъзмездна
финансова помощ и
договаряне на
средствата по
Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспособн
ост“ 2014-2020

Повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

3.1.3. Предоставяне
на безвъзмездна
финансова помощ и
договаряне на
средствата по
Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспособн
ост“ 2014-2020

Повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

3.1.4. Предоставяне
на безвъзмездна
финансова помощ и
договаряне на
средствата по
Оперативна

Повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020







одобрение на
оценителния доклад от
Ръководителя на УО на
ОПИК и сключване на
административни
договори с одобрените
за финансиране
кандидати в рамките на
първия краен срок за
кандидатстване по
процедура
BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на
предприемачеството.
Оценка на постъпилите
проектни предложения,
одобрение на
оценителния доклад от
Ръководителя на УО на
ОПИК и сключване на
административни
договори с одобрените
за финансиране
кандидати в рамките на
втория краен срок за
кандидатстване по
процедура
BG16RFOP002-2.024
„Насърчаване на
предприемачеството.
Оценка на постъпилите
проектни предложения,
одобрение на
оценителния доклад от
Ръководителя на УО на
ОПИК и сключване на
административни
договори с одобрените
за финансиране
кандидати по процедура
- Развитие на
иновационни клъстери.

юни
2019 г.

Оценка на постъпилите
проектни предложения,
одобрение на
оценителния доклад от
Ръководителя на УО на
ОПИК и сключване на

Месец
юни –
декември
2019 г.



Месец
януари –
август
2019 г.





Месец
април –
октомври
2019 г.







предложения
–
януари - март
2019 г.
Сключени
договори –
април – юни
2019 г.



Оценени
проектни
предложения
–
януари - май
2019 г.
Сключени
договори –
юни – август
2019 г.



Оценени
проектни
предложения
–
април - юли
2019 г.
Сключени
договори –
август –
октомври 2019
г.



Оценени
проектни
предложения
–
юни октомври 2019







и
проект
ни
предло
жения;
Брой
сключе
ни
догово
ри.



Брой
оценен
и
проект
ни
предло
жения;
Брой
сключе
ни
догово
ри.



Брой
оценен
и
проект
ни
предло
жения;
Брой
сключе
ни
догово
ри.



Брой
оценен
и
проект
ни
предло







проектн
и
предлож
ения;
Брой
сключен
и
договор
и

Брой
оценени
проектн
и
предлож
ения;
Брой
сключен
и
договор
и.

Брой
оценени
проектн
и
предлож
ения;
Брой
сключен
и
договор
и.
Брой
оценени
проектн
и
предлож
ения;
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програма
„Иновации и
конкурентоспособн
ост“ 2014-2020

3.1.5. Предоставяне
на безвъзмездна
финансова помощ и
договаряне на
средствата по
Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспособн
ост“ 2014-2020

Повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

3.1.6. Предоставяне
на безвъзмездна
финансова помощ и
договаряне на
средствата по
Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспособн
ост“ 2014-2020

Повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020





административни
договори с одобрените
за финансиране
кандидати по процедура
BG16RFOP002-2.040
„Подобряване на
производствения
капацитет в малките и
средни предприятия“.
Оценка на постъпилото
проектно предложение с
рег.№ BG16RFOP0022.011-0002, одобрение
на оценителния доклад
от Ръководителя на УО
на ОПИК и сключване на
административен
договор с одобрения за
финансиране директен
бенефициент по
процедура чрез
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
Оценка на постъпило
трето проектно
предложение, одобрение
на оценителния доклад
от Ръководителя на УО
на ОПИК и сключване на
административен
договор с одобрения за
финансиране директен
бенефициент по
процедура чрез
директно предоставяне
BG16RFOP002-2.011
„Подобряване на бизнес
средата за българските
производители и
създаване на условия за
изпитване на



Месец
януари –
март
2019 г.





Месец
февруар
и – май
2019 г.





г.
Сключени
договори –
ноември –
декември
2019 г.



Оценени
проектни
предложения
–
януари 2019 г.
Сключени
договори –
февруари –
март 2019 г.



Оценени
проектни
предложения
–
февруари март 2019 г.
Сключени
договори –
април – май
2019 г.







жения;
Брой
сключе
ни
догово
ри.



Брой
сключен
и
договор
и.

Брой
оценен
и
проект
ни
предло
жения;
Брой
сключе
ни
догово
ри.



Брой
оценени
проектн
и
предлож
ения;
Брой
сключен
и
договор
и.

Брой
оценен
и
проект
ни
предло
жения;
Брой
сключе
ни
догово
ри.







Брой
оценени
проектн
и
предлож
ения;
Брой
сключен
и
договор
и.
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3.1.7. Предоставяне
на безвъзмездна
финансова помощ и
договаряне на
средствата по
Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспособн
ост“ 2014-2020
3.1.8. Предоставяне
на безвъзмездна
финансова помощ и
договаряне на
средствата по
Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспособн
ост“ 2014-2020
3.1.9. Предоставяне
на безвъзмездна
финансова помощ и
договаряне на
средствата по
Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспособн
ост“ 2014-2020

Повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020



Повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020



Повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020



3.1.10.
Предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ и
договаряне на
средствата по
Оперативна
програма
„Иновации и

Повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020



съоръжения чрез
подкрепа за дейността
на Български институт
по метрология“.
Оценка на постъпилите
проектни предложения
по процедура Стимулиране
внедряването на
иновации от
съществуващи
предприятия.

Месец
септемвр
и–
декември
2019 г.



Оценени
проектни
предложения
– септември –
декември
2019 г.



Брой
оценен
и
проект
ни
предло
жения.



Брой
оценени
проектн
и
предлож
ения.

Оценка на постъпилите
проектни предложения
по процедура - Развитие
на регионални
иновационни центрове.

Месец
септемвр
и–
декември
2019 г.



Оценени
проектни
предложения
– септември –
декември
2019 г.



Брой
оценен
и
проект
ни
предло
жения.



Брой
оценени
проектн
и
предлож
ения.

Оценка на постъпило
проектно предложение,
одобрение на
оценителния доклад от
Ръководителя на УО на
ОПИК и сключване на
административен
договор с одобрения за
финансиране директен
бенефициент по
процедура чрез
директно предоставяне Надграждане и развитие
на научно-технологичен
парк „София Тех Парк“.
Оценка на постъпило
проектно предложение,
одобрение на
оценителния доклад от
Ръководителя на УО на
ОПИК и сключване на
административен
договор с одобрения за
финансиране директен

Месец
септемвр
и–
декември
2019 г.



Оценени
проектни
предложения
–
септември октомври 2019
г.
Сключени
договори –
ноември –
декември2019
г.



Брой
оценен
и
проект
ни
предло
жения;
Брой
сключе
ни
догово
ри.



Брой
оценени
проектн
и
предлож
ения;
Брой
сключен
и
договор
и.

Оценени
проектни
предложения
–
юни – август
2019 г.
Сключени
договори –
септември –



Брой
оценен
и
проект
ни
предло
жения;
Брой
сключе





Месец
юни –
октомври
2019 г.













Брой
оценени
проектн
и
предлож
ения;
Брой
сключен
и
12

конкурентоспособн
ост“ 2014-2020

3.1.11.
Предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ и
договаряне на
средствата по
Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспособн
ост“ 2014-2020
3.1.12.
Предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ и
договаряне на
средствата по
Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспособн
ост“ 2014-2020
3.1.13.
Предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ и
договаряне на
средствата по
Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспособн
ост“ 2014-2020
3.1.14.
Предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ и
договаряне на
средствата по

Повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020



Повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020



Повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020



Повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020



бенефициент по
процедура чрез
директно предоставяне Реализация на мерки за
интернационализация на
българските малки и
средни предприятия
чрез подкрепа дейността
на ИАНМСП.
Сключване на
административни
договори с одобрените
за финансиране
кандидати по процедура
BG16RFOP002-1.005
„Разработване на
продуктови и
производствени
иновации“.

октомври 2019
г.

ни
догово
ри.

договор
и.

Месец
януари –
март
2019 г.



Сключени
договори –
януари – март
2019 г.



Брой
сключе
ни
догово
ри.



Брой
сключен
и
договор
и.

Сключване на
административни
договори с одобрените
за финансиране
кандидати по процедура
BG16RFOP002-3.004
„Подкрепа за пилотни и
демонстрационни
инициативи за
ефективно използване
на ресурсите“.
Сключване на
административни
договори с одобрените
за финансиране
кандидати по
процедурите за подбор
на проекти във връзка с
изпълнението на
подхода ВОМР

Месец
януари –
март
2019 г.



Сключени
договори –
януари – март
2019 г.



Брой
сключе
ни
догово
ри.



Брой
сключен
и
договор
и.

Месец
януари –
декември
2019 г.



Сключени
договори –
януари –
декември
2019 г.



Брой
сключе
ни
догово
ри.



Брой
сключен
и
договор
и.

Извършване на проверка
по чл.47, ал.1 от ПМС
161/2016 г. за спазване
на процедурата за
подбор на проекти от
Комисиите за подбор на

Месец
януари –
декември
2019 г.

 Доклади от
извършените
проверки за
спазване на
процедурата за
оценка по



Извър
шени
проверк
и за
спазване
на



Брой
преоценен
и
проектни
предложе
ния;
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Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспособн
ост“ 2014-2020

3.2. Предварителен
контрол на
процедурите по
оценка и
договаряне по
Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспособн
ост“ 2014-2020

проекти, назначени от
МИГ във връзка с
изпълнението на
подхода ВОМР

Повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика чрез
интелигентен и
устойчив растеж

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020



Предварителен контрол
на документация от
оценка и договаряне

обявени
процедури за
БФП от МИГ.

Месец
януаридекември
2019 г.

 Доклади от
предварителен
контрол по
процедури за
оценка и
договаряне по
обявени
процедури за
БФП;

 Подобряване
качеството на
процедури за
оценка и
договаряне



Разглеждане и отговор
на жалби и възражения
по процедури за оценка
и договаряне

процеду
рата по
оценка.



Извър
шен
предвар
ителен
контрол



Извър
шен
предвар
ителен
контрол
на
договори
за БФП
преди
подписва
нето им



Разгле
ждане на
възраже
ния по



Брой
проектни
предложе
ния, на
които не е
потвърден
а
оценката,
дадена от
Комисията
за подбор
на
проектите
назначена
от МИГ.

Брой
преоценен
и
проектни
предложе
ния

Брой
проектни
предложе
ния, на
които не е
потвърден
а
оценката,
дадена от
оценителн
ата
комисия.


Брой
договори,
на които е
извършен
предварит
елен
контрол

Брой
проекти
на
решения
за отказ

14

процеду
ри за
предоста
вяне на
БФП





4. Осъществяване
на ефективен
последващ контрол
по отношение на
дълготрайността на
проектите по
изпълнените
процедури за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ в
рамките на
ОПИК

Предоставяне на
инвестиционна и
фокусирана подкрепа
за развитие на
икономика базирана
на знанието и
иновационни
дейности, повишаване
ефективността на
предприятията и
развитие на
благоприятна бизнес
средата, финансови
ресурси за развитие
на предприятията,
укрепване на
международните
пазарни позиции на
българската
икономика,
техническа помощ

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност” 20142020



Проследяване на
устойчивостта/дълготрай
ността на постигнатите
резултати по проектите.

5. Осъществяване
на ефективен
контрол текущ по
отношение на
проектите по
финансираните
процедури за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ в
рамките на
ОПИК 2014-2020

Предоставяне на
инвестиционна и
фокусирана подкрепа
за технологично
развитие и иновации,
предприемачество и
капацитет за растеж
на МСП, енергийна и
ресурсна ефективност
на предприятията,
премахване на
пречките в областта
на сигурността на
доставките на газ и
техническа помощ

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020

 Отчитане от страна на
бенефициентите и
верифициране на
междинни/окончателни
отчети от страна на УО,
вкл.включените в тях
процедури за избор на
изпълнител;
 Проверки на място на
сключените договори от
страна на УО.

Месец
януари –
декември
2019 г.

Успешно
изпълнение на
проекти
финансирани от
ЕС.

Извършени 
проверки
на място
(530 броя
кумулатив
но до края
на 2019 г.)

Месец
Януари –
Декември
2019

Успешно
изпълнение на
проекти
финансирани от
ЕСИФ

Верифици 
рани и
изплатени
авансови
искания за
плащане и
междинни/
окончател
ни отчети
администр
ативна/док
ументална
проверка
(592 бр.

Брой
разгледа
ни
възраже
ния
Брой
върнати
в оценка
проектн
и
предлож
ения
Брой
извърше
ни
проверки
на място

Брой
верифиц
ирани
междинн
и/финалн
и отчети
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6. Ефективно
администриране на
сигнали за
нередност и на
нередности

7. Нормативни и
вътрешноведомстве
ни актове,
свързани с
дейността на УО

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020
Оперативна
програма“Иниц
иатива за
малки и средни
предприятия"

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020
Оперативна
програма“Иниц
иатива за
малки и средни
предприятия"





Администриране на
сигнали за нередности и
нередности

изготвяне и/или
съгласуване на проекти
на нормативни и
вътрешноведомствени
актове, свързани с
дейността на УО

Месец
Януари –
Декември
2019

Месец
Януари –
Декември
2019 г.

Подобряване на
процеса по
разкриване на
нередности, както
и превенция на
нередности.



Подобряване
на качеството
на изготвените
и/или
съгласуваните
нормативни и
вътрешноведомс
твени актове,
свързани с
дейността на УО

верифицир
ани и
изплатени
искания
междинни/
финални
плащания
и 120 бр.
авансови

плащания
кумулатив
но до края
на 2019 г.)

Брой
извърше
ни
проверки
на място

Извършени
проверки
на място
(441 броя
кумулатив
но до края
на 2019 г.)
 Админи 
стрира
не на
сигнал
и за
нередн
ости

бр.
приключ
ени
сигнали
за
нереднос
т



Регистр
иране

на
нередн
ости



Изготвя 
не
и/или
съгласу
ване на
проект
и на
нормат
ивни
актове
свърза
ни с
дейност
та на


бр.
регистри
рани
нереднос
ти
Брой
изготвен
и и/или
съгласув
ани
проекти
на
норматив
ни актове
свързани
с
дейностт
а на УО ;
Брой
16

УО ;
Изготвя
не
и/или
съгласу
ване на
проект
и на
вътреш
новедо
мствен
и
актове,
свърза
ни с
дейност
та на
УО
 Ефективно и
 Одобрена
ефикасно
и в процес
управление,
на
изпълнение и
изпълнени
отчитане в
е
ИСУН2-2020 от
бюджетна
екипа в отдел
линия
КПТП на ГДЕФК
BG16RFOP
на бюджетната
002линия от
5.005приоритетна ос
0001:
5 «Техническа
Подкрепа
помощ» на
за
ОПИК 2014ефективно
2020;
и
 Предоставена
ефикасно
подкрепа на
изпълнени
Управляващия
е на
орган за
дейностит
ефективно и
е,
ефикасно
свързани с
изпълнение на
програмир
дейностите,
ането,
свързани с
управлени
програмирането, ето,
управлението,
наблюден
наблюдението,
ието,
оценката и
оценката
контрола на
и
ОПИК и
контрола
ОПИМСП;
на ОПИК

изготвен
и и/или
съгласув
ани
проекти
на
вътрешно
ведомств
ени
актове,
свързани
с
дейностт
а на УО



8.1. Ефективно и
ефикасно
управление,
изпълнение и
отчитане на
заложените
дейности в
бюджетна линия
«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 ОПИК в
периода 20182020г.

 Ефективно и
ефикасно изпълнение
в ГДЕФК като
Управляващ орган на
дейностите, свързани
с програмирането,
управлението,
наблюдението,
оценката и контрола
на ОПИК съгласно
действащото
законодателство и
съществуващите добри
практики;

 Повишаване на
административния
капацитет на
Управляващия орган
на ОПИК 2014-2020 и

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 2014
– 2020;
Приоритетна ос
5 „Техническа
помощ“





Обща координация на
дейностите по
подготовка на
документация,
провеждане на
процедури за избор на
изпълнители, сключване
на договори с избраните
външни изпълнители,
контрол на
изпълнението и
отчитането им в отдел
КПТП на ГДЕФК ;

Организиране и
провеждане на
обучения, свързани с
управление на
средствата от ЕСИФ на

Януаридекември
2019



Брой
проведен
и
процедур
и за
избор на
изпълнит
ел ;



Брой
сключени
договори
с външен
изпълнит
ел



Брой
изготвен
и отчети
за
изпълнен
ие на
бюджетн
ите
линии
Брой
верифиц
ирани
междинн
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на бенефициентите

служителите на
Управляващия орган на
ОПИК в страната и
чужбина и на обучения
на бенефициентите за
ефективно изпълнение
на договорите за
предоставяне на БФП по
ОПИК 2014-2020г.

 Повишен
административе
н капацитет на
Управляващия
орган на ОПИК
2014-2020 и на
бенефициентите

и ОПИМСП
съгласно
действащо
то
законодат
елство и
съществув
ащите
добри

практики





8. 2. Комуникация
и публичност в
процеса на
изпълнение на
ОПИК 2014-2020

Предоставяне на
адекватна и
навременна
информация на
обществото относно
възможностите за
финансиране по
ОПИК, критериите,
правилата и
процедурите за

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност” 20142020;

1.Организиране на публични
и информационни събития –
информационни кампании,
семинари,
за
популяризиране на ОПИК;
2
Актуализиране
и
поддръжка
на
интернет
страница
като
ключов

Януаридекември
2019

Осигуряване на
публичност и
прозрачност на
дейностите по
ОПИК
Ефективно и
ефикасно
управление,
изпълнение и

Одобрена

и в процес
на
изпълнени
е
бюджетна
линия
BG16RFOP
002-5.005- 
0002

и отчети;

Бр.
проведен
и
обучения
,
свързани
с
управлен
ие на
средстват
а от
ЕСИФ на
служител
ите на УО
по ОПИК
в
страната
и
чужбина;
Брой
обучени
служител
и на УО
на ОПИК;
Брой
проведен
и
обучения
на
бенефиц
иенти.
Брой
проведен
и
процедур
и за
избор на
изпълнит
ел;
Брой
сключени
18

участие и нейното
изпълнение

комуникационен канал;
3. Популяризиране на ОПИК
в електронни медии

отчитане от екипа
в отдел КПТП на
ГДЕФК на
бюджетната
линия от
приоритетна ос 5
«Техническа
помощ» на ОПИК
2014-2020.

„Предостав
договори
яне на
с външен
адекватна
изпълнит
и
ел
навременн 
Брой
а
изготвен
информац
и отчети
ия на
за
обществот
изпълнен
о относно
ие на
възможнос
бюджетн
тите за
ите
финансира
линии
не по

Брой
ОПИК,
верифиц
критериит
ирани
е,
междинн
правилата
и отчети
и
1. Брой
процедури организиран
те за
ии
участие и
проведени
нейното
публични и
изпълнени информацио
е“ по
нни събития
Приоритет
по ОПИК;
на ос 5
2.
Техническ
Публикуван
а помощ
а актуална
на ОПИК
информация
2014-2020
за
изпълнениет
о на ОПИК;
3. Брой
излъчени
рекламни
материали/р
епортажи
или клипове
за ОПИК

Цели по управление на рециклирания ресурс получен от изпълнението на операциите в рамките на инициативата JEREMIE по Приоритетна
ос 3 на ОПРКБИ
1
2
3
4
5
6
7
1. Финансови
Подобряване на
Инвестиционна 
Структуриране на
Месец

Изпълнение
 Проверени  Извърше
инструменти с
достъпа до
та стратегия за
финансови инструменти
Януари –
на финансови
доклади
ни
рециклиран ресурс, финансиране на
рециклиран
в съответствие с
Декември
инструменти
за
инвестиц
получен от
микро-, малки и
ресурс получен
Инвестиционната
2018 г.

Осигурена
напредъка
ии от
19

изпълнението на
операциите в
рамките на
инициативата
JEREMIE по
Приоритетна ос 3
„Финансови
ресурси за
развитие на
предприятията” на
ОПРКБИ, съгласно
Рамковото и
Финансово
споразумения
между РБ и ЕИФ

средни предприятия
чрез използване на
инструментите на
финансовия
инженеринг

от
изпълнението
на операциите
по
инициативата
JEREMIE,
приета от
Инвестиционни
я борд на
ДЖЕРЕМИ
България, като
съставна част
от
Инвестиционна
та стратегия на
ДЖЕРЕМИ
Холдингов
Фонд





стратегия за
рециклирания ресурс
Мониторинг на
напредъка по
изпълнението на
оперативните
споразумения и на
инвестиционната
политика като част от
инвестиционната
стратегия за
рециклирания ресурс;
Верификация на
извършените
трансакции.




функционира
ща система за
мониторинг на
изпълнението
на
финансовите
инструменти
Извършени
проверки
Регулярни
заседания на
Инвестиционн
ия борд.

,
изготвени
от ЕИФ;
 Брой
проверки
на място
при
Холдингов
ия фонд и
при
финансов
ите
посредниц
и
 Брой
заседания
на
Инвестици
онния
борд.

финансо
вите
посредни
ци (бр.)
 Брой
провере
ни
доклади
за
напредъ
ка,
изготвен
и от ЕИФ
 Брой
проверк
и на
място
при
Холдинго
вия фонд
и при
финансо
вите
посредни
ци
 Брой
заседани
я на
Инвестиц
ионния
борд.

Цели по Програма ОПРКБИ, ОПИК и ФАР
1
Цели за 2016 г.

1. Ускоряване
процеса по
възстановяване на
средства от
бенефициенти,
констатирани като
нередности

2
Стратегически цели

Ускоряване процеса по
възстановяване на
средства от
бенефициенти,
констатирани като
нередности

3
Стратегическ
и документ

4
Дейности

Сътрудничество с НАП за
принудително събиране на
вземанията от
бенефициенти-длъжници

5
Срок
/месец
през
2018 г./

6
Очакван
резултат

Месец
януари –
декември
2018г.

Намаляване
броя на
длъжниците по
договори, за
които е
регистрирана

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор
за текущо
състояние

Индикатор
за целево
състояние

Бр.
договори и
възстановен
и средства
по тях

Предаване
на всички
длъжници
своевреме
нно на
НАП за
принудите
20

нередност

Дирекция „Външноикономическo сътрудничество“
1
2
3
1. Разширяване на
Подобряване на
 Програма на
икономическото
експортния потенциал
правителството
сътрудничество на
;
България с други
 Национална
страни на
програма за
държавно и
развитие:
институционално
България 2020.
равнище
 Програмен
бюджет на
министерството
.
2.
Подобряване на
 Програма на
Усъвършенстване
експортния потенциал
правителството
на двустранната
;
договорно-правна
 Национална
база
програма за
развитие:
България 2020.
 Програмен
бюджет на
министерството
3. Разширяване на
Подобряване на
 Програма на
икономическото
експортния потенциал
правителството
сътрудничество на
;
България с други
 Национална
страни на
програма за
държавно и
развитие:
институционално
България 2020.
ниво
 Програмен
бюджет на
министерството
4. Разширяване на
Подобряване на
 Програма на
икономическото
експортния потенциал
правителството
сътрудничество на
;
България с други
 Национална
страни на
програма за
държавно и
развитие:
институционално
България 2020.
ниво
 Програмен
бюджет на
министерството
5. Разширяване на
Подобряване на
 Програма на

4
Провеждане на сесии на
междуправителствени
комисии

5
01.01.2019
г. –
31.12.2019
г.

6
Насърчаване на
двустранното
икономическо
сътрудничество.

Съгласуване и подготовка
за подписване на
спогодби, договори,
меморандуми

01.01.2019
г. –
31.12.2019
г.

Осъществяване на
официални и работни
посещения в чужбина и
срещи с представители на
правителства и институции

лно
събиране.

7

8

0

12

Актуализиране на
договорноправната база в
търговскоикономическата
сфера.

0

3

01.01.2019
г. –
31.12.2019
г.

Насърчаване на
двустранното
икономическо
сътрудничество.

0

30

Осъществяване на
официални и работни
посещения в България и
срещи с представители на
министерството

01.01.2019
г. –
31.12.2019
г.

Насърчаване на
двустранното
икономическо
сътрудничество и
сътрудничество
със страните от
ЕС.

0

25

Оказване на съдействие

01.01.2019

Подпомагане и

0

22
21

пазарното
присъствие и
инвестиционна
активност на
институционално и
бизнес ниво.
Подпомагане на
българските
производители

експортния потенциал

6. Разширяване на
икономическото
сътрудничество на
България с други
страни на бизнес
ниво. Подпомагане
на българските
производители

Подобряване на
експортния потенциал

правителството
;
 Национална
програма за
развитие:
България 2020.
 Програмен
бюджет на
министерството
.
 Програма на
правителството
;
 Национална
програма за
развитие:
България 2020.
 Програмен
бюджет на
министерството

Дирекция „Външноикономическа политика“
1
2
3
1. Подобряване на  Подобряване
на  Програма на
условията
за
експортния
правителдостъп на стоки и
потенциал
ството
услуги до чужди
пазари в рамките
на водените от ЕС
 Програмен
търговски
бюджет
на
преговори
министерството
Формулиране
на
национални
позиции и активно
участие в процеса
на
вземане
на
решения от Съвета
на ЕС по въпросите
на
търговската
политика,
при
отчитане
на
националните
интереси

при организирането и
провеждането на бизнес
форуми, насърчаване и
оказване на съдействие на
български фирми за
участие в представителни
международни панаири и
изложения

г. –
31.12.2019
г.

стимулиране на
българския
бизнес за
активизиране на
сътрудничеството
с чуждестранни
партньори.

Изготвяне на анализи на
външни пазари и
развитието на отрасли на
националните икономики
на страните на
пребиваване на СТИВ

01.01.2019
г. –
31.12.2019
г.

Ефективно
информиране на
българския
бизнес за
социалноикономическото
развитие на
отделните страни.

0

110

4
 Изготвяне, съгласуване и
представяне на позиции,
становища,
указания,
анализи при подготовката
на мандати на ЕК за
водене
на
търговски
преговори
на
ЕС,
формулиране
и
представяне
на
национални позиции и
участие в подготовката и
процеса на провеждане
на
преговори
по
преференциални
търговски споразумения
на ЕС с приоритетни
трети страни и региони, в
т. ч. Меркосур, Мексико,
Чили, АСЕАН, АКТБ, Евросредиземноморския
регион,
страните от
Източното партньорство,
Западните Балкани и др.;
 Дейности по договаряне

5
01.01.2019
–
31.12.2019
г.

6
 Създаване
на
благоприятни
условия
за
търговия с трети
страни
чрез
сключване
на
търговски
споразумения
при отчитане на
националните
интереси

7
 10 %

8
 100 %
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от ЕС на споразумения за
защита на инвестициите и
по
прилагане
на
Регламента
за
установяване
на
преходни
разпоредби
относно
двустранните
инвестиционни
споразумения
между
държавите-членки
и
трети страни, прилагане
на
Регламента
за
финансовата отговорност
при спорове "инвеститордържава", правилата за
прозрачност
при
инвестиционни
спорове
на УНСИТРАЛ;
 Дейности
свързани
с
хоризонталната
координация
по
въпросите
на
Европейската асоциация
за
свободна
търговия
(ЕАСТ), изпълнението на
Договора за Европейското
икономическо
пространство (ЕИП);
 Следене
на
законодателството
и
въпросите в областта на
експортното застраховане
и експортните кредити в
рамките на обсъжданията
в РГ "Експортни кредити"
към
Съвета
на
ЕС,
изготвяне
на
предложения за позиции
по въпроси от интерес за
България;
 Дейности,
свързани
с
търговските аспекти на
Политиката на развитие
на ЕС.
 Дейности
свързани
с
търговските аспекти на
закрилата
на
интелектуалната
собственост – изготвяне
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2. Активно участие
в
процеса
на
взимане
на
решения от Съвета
на
ЕС
относно
разработване,

 Подобряване
експортния
потенциал

на

 Програма на
правителствот
о
 Програмен
бюджет
на
министерствот

на становища и позиции
във връзка със защитата
на
български
ГО
в
рамките на самостоятелни
споразумения за защита
на ГО или на ССТ между
ЕС
и
трети
страни,
участие
в
Постоянна
междуведомствена
консултативна комисия по
географски означения и
храни
с
традиционно
специфичен характер
 Съгласно
възложените
задачи на Работна група
25
”Търговска
и
външноикономическа
политика”
разработване,
съгласуване и одобряване
от Съвета по европейски
въпроси
на
рамкови
позиции по въпросите от
компетентността
на
дирекцията.
 Участие
в
работните
групи към СЕВ, които
разглеждат
мерки,
свързани
с
външната
търговия – РГ3 "Право на
установяване и свободно
предоставяне на услуги",
РГ 24 „Митнически съюз и
митническо
сътрудничество",
РГ
7
„Земеделие”,
РГ
8
"Рибарство",
РГ
31
"Европа
2020,
РГ34
"Интелектуална
собственост", РГ 37 по
въпросите на Брекзит и
други междуведомствени
работни групи.
Обезпечаване на активно
участие
във
всички
провеждани заседания на
работни групи и комитети
към Съвета на ЕС и към
Европейската комисия - в

01.01.2019
–
31.12.2019
г.

 Формулиране
и
заявяване
на
национални
позиции
и
приоритети
 Участие
в

0%

 100 %
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приемане
и
прилагане
на
общата
търговска
политика на ЕС при
отчитане
на
българските
интереси

3. Подобряване на
условията
за
достъп на стоки и
услуги до чужди
пазари в рамките
на водените от ЕС
търговски
преговори.

о

 Подобряване
експортния
потенциал

на

 Програма на
правителствот
о
 Програмен
бюджет
на
министерствот
о

обхвата на възложените
компетенции:

Съвет
на
ЕС
Външни работи (Търговия)
- 4 заседания

Комитет
по
търговска политика
към
Съвета на ЕС (титуляри;
заместници,
услуги
и
инвестиции, СТИС) - около
65 заседания

РГ
„ЕАСТ”
на
Съвета на ЕС - около 25
заседания

РГ „Схема за общи
тарифни преференции” на
Съвета на ЕС - около 5
заседания

РГ по експортните
кредити на Съвета на ЕС около 15 заседания и
експертни срещи

Работна група по
търговските въпроси към
Съвета на ЕС – около 17
заседания.

Работна група по
продуктовите
споразумения към Съвета
на
ЕС
–
около
10
заседания.

Комитет
по
инструментите
за
търговска защита към ЕК около 12 заседания

Комитет по достъпа
до пазара към ЕК – 11
заседания.
Изготвяне
на
информационни
материали,
анализи,
мнения,
отговори
на
зададени
въпроси,
предназначени
за
ведомства,
институции,
бизнеса и гражданското
общество.
Провеждане
на
обществени допитвания.

обсъждането на
въпросите
от
дневния ред на
общата
търговска
политика на ЕС,
идентифициране
на
приоритетните
въпроси
и
формулиране на
общи позиции на
ЕС.
 Заявяване
на
национални
позиции
и
приоритети.

01.01.2019
–
31.12.2019
г.

 Осигуряване на
прозрачност във
връзка
с
провежданата
многостранна
търговска
политика
и
преговори
за
ССТ с водещи
партньори на ЕС.
Повишаване на

0 %

 100 %
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4. Подпомагане на
българските
производители
и
износители

Подобряване
на
експортния потенциал

Програма
на
правителството
;
Програмен
бюджет
на
министерството
.

5.
Защита
на
производителите от
ЕС (и в частност –
българските
производители) от
нелоялни търговски
практики
и
подобряване
на
условията
за
достъп до пазара
на трети страни.

Подобряване
на
експортния потенциал

Програма
на
правителството
;
Програмен
бюджет
на
министерството
.

Дейности,
свързани
с
актуализиране на интернет
страница на МИ, рубрики
"Обща търговска политика"
и "В помощ на бизнеса",
съдържащи
информация
относно
търговските
преговори на ЕС с трети
страни,
търговските
споразумения на ЕС с
трети
страни,
многостранната търговска
политика,
инструментите
за
търговска
защита,
информационни
ресурси
на ЕК, предназначени за
икономическите оператори
и др.
Осигуряване на активно
участие в работата на
Комитета по инструментите
за търговска защита изготвяне
на
анализи,
оценки, съгласуване със
заинтересованите лица и
формулиране на позиции
на Република България във
връзка с провеждани от
Европейската
комисия
процедури по разследване
на дъмпингов и субсидиран
внос.
Участие в работата
Комитета по достъп

на
до

01.01.2019
–
31.12.2019
г..

01.01.2019
–
31.12.2019
г.

информираностт
а на бизнеса и
гражданското
общество
по
въпросите
на
търговската
политика на ЕС,
вкл.
за
основните ползи
и
очаквания
икономически
ефект
от
сключваните
споразумения.
Повишаване
на
информираността
на
бизнеса
и
гражданското
общество
по
въпросите
на
търговската
политика на ЕС.

Защита
на
интересите
на
българското
производство
от
нелоялни
търговски
практики при внос
в ЕС.

50%

100%

0%

100%

Защита
на
търговските
интереси
на
бизнеса в трети
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6.
Ефективно
участие,
при
отчитане
на
българските
интереси,
в
процеса
на
изработване,
приемане
и
прилагане на ОТП
на ЕС

7. Подпомагане на
българските
производители
и
износители

8.
Ефективно
участие,
при
отчитане
на
българските
интереси,
в
процеса
на
изработване,
приемане
и
прилагане
на
общата
търговска
политика на ЕС. //

Подобряване
на
експортния потенциал

Програма
на
правителството
;
Програмен
бюджет
на
министерството
.

Подобряване
на
експортния потенциал

Подобряване
на
експортния потенциал

Програма
на
правителството
;
Програмен
бюджет
на
министерството
Програма
на
правителството
;
Програмен
бюджет
на
министерството
.

пазара към ЕК.
Съгласуване с българските
производители,
координиране
с
ЕК
и
подготовка на анализи и
предложения във връзка с
въвеждане от страни извън
ЕС на мерки за търговска
защита.
Подготовка на рамкови
позиции/указания
по
всички
въпроси,
обсъждани от Работната
група
по
търговски
въпроси към Съвета на ЕС,
съгласуване
на
позициите/указанията със
Съвета
по
европейски
въпроси и представяне на
заседанията на работната
група.
Участие
в
диалога
с
неправителствени
организации и бизнеса в
процеса на въвеждане и
прилагане на европейското
законодателство, касаещо
въпроси на търговията и
външноикономическото
развитие.
Регулация в сектора на
производството
и
търговията с тютюневи и
свързани с тях изделия.

Осигуряване на участието
на Република България,
като
член
на
ЕС,
в
подготовката
и
провеждането
на
двустранни,
плурилатерални
и
многостранни
търговски
преговори, в изпълнението
на
решенията
на
министерските

страни.

01.01.2019
–
31.12.2019
г.

Формиране
на
позицията
на
България.
Осигуряване
на
активно участие в
работната група в
обхвата
на
възложените
компетентности.
По-добра
информираност на
бизнеса
и
съгласувани
практики.

0%

100%

01.01.2019
–
31.12.2019
г.

Усъвършенстване
на нормативната
уредба.

0%

100%

01.01.2019
–
31.12.2019
г.

Постигане
на
резултати
и
решения от полза
за развитието на
търговскоикономическите
отношения
на
България,
подобряване
на
достъпа
на
български стоки и

0%

100%
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Осигуряване
на
участието
на
българската страна
в преговорите по
Програмата
за
развитие от Доха

конференции на СТО и
заложената
Работна
програма и в процеса на
модернизация
на
СТО.
Участие в заседанията на
органите за преговори на
СТО в Женева. Подготовка
за 12-та
Министерската
конференция на СТО

услуги до пазара
в трети страни и
на
сътрудничеството
на многостранна и
двустранна
основа.
Активен
принос
към
формирането
на
единна
позиция
на
ЕС
по
въпросите
от
дневния ред на
преговорите
в
СТО.

Активно
участие
в
проучвателната работа и
преговорите по търговията
с
услуги
(електронна
търговия,
вътрешно
регулиране, и др.)

Определяне
и
защита
интересите
на
България
в
преговорите
по
услугите,
съгласно
Програмата
за
развитите от Доха
и
съвместните
плурилатерални
инициативи от 11та МК на СТО по
вътрешното
регулиране
и
електронната
търговия.

Изготвяне на съгласувана
позиция и активно участие
в по-нататъшната работа и
преговорите
по
субсидиите
в
рибарството.

Определяне
и
защита
интересите
на
България
в
преговорите
по
субсидиите
за
рибарството,
съгласно
Програмата
за
развитие от Доха
и Решението на
11-та МК на СТО.
Подготовка за 12та сесия на МК на
СТО.
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Активно участие в понататъшната
работа
и
преговорите по търговията
със
селскостопански
стоки.

Определяне
и
защита
интересите
на
България
в
работата
по
изпълнение
на
декларациите
и
решенията на 10та и 11-та МК на
СТО
и
преговорите
по
останалите
въпроси
от
Програмата
за
развитие от Доха
в
областта
на
селското
стопанство.
Подготовка за 12та сесия на МК на
СТО.

Активно участие в понататъшните преговори по
търговия и развитие и в
работата по търсенето на
нови
подходи
към
гъвкавостите
за
развиващите се страни.

Осигуряване
на
съответствие
с
политиката
на
развитие на ЕС и
защита
на
интересите
на
България
при
функционирането
на механизма за
мониторинг
по
прилагане
на
разпоредбите
за
специално
и
диференцирано
третиране
и
в
преговорите
по
въпросите
на
развитието
и
специалното
и
диференцирано
третиране
от
Програмата
за
развитие от Доха.

Активно

Определяне

участие

в

по-

и
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нататъшната
работа
и
преговори в други области
на Програмата за развитие
от
Доха
и
други
плурилатерални
инициативи.

защита
интересите
на
България
в
преговорите
от
Програмата
за
развитие от Доха
и
по
плурилатералните
инициативи
по
улесняване
на
инвестициите и по
МСП.

Активно
участие
в
изготвяне на съгласувана
позиция
на
ЕС
в
преговорите по чл. ХХІV и
чл. ХХVІІІ на ГАТТ (1994) и
по чл. V и чл. ХХІ на ГАТС.

Определяне
и
защита
интересите
на
България
в
преговорите
по
чл. ХХІV и член
ХХVІІІ на ГАТТ
(1994), и по чл. V
и чл. ХХІ на ГАТС.
Определяне
и
защита
на
интересите
на
България
в
работата
по
изпълнението на
работните
програми
на
Комитета
по
държавните
поръчки
(одобрени
по
време
на
преговорите
за
ревизиране
на
СДП, приключили
през 2012г.) и
преговорите
по
присъединяване
на Китай, Русия,
Киргизстан,
Таджикистан,
Македония и др.
страни към СДП.
Осигуряване
на
пълноценно
участие
на

Изготвяне на анализи и
позиции във връзка с
развитията
по
плурилатералното
Споразумение
по
държавните поръчки (СДП)
и присъединяването на
нови страни към него.

9.
Ефективно
участие,
при
отчитане
на

Подобряване
на
експортния потенциал

Програма
на
правителството
;

Обща
координация
изпълнението
задълженията

на
на
на

01.01.2019
–
31.12.2019

0%

100%
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българските
интереси,
в
процеса
на
изработване,
приемане
и
прилагане
на
общата
търговска
политика на ЕС.
//Осигуряване
на
участието
на
българската страна
в
регулярната
дейност на СТО и в
преговорите
в
рамките на СТО,
водени от ЕС с
присъединяващи се
към СТО страни –
Босна
и
Херцеговина,
Сърбия,
Беларус,
Азербайджан,
Узбекистан, Либия,
Ливан,
Судан,
Иран, Ирак и др.

Програмен
бюджет
на
министерството
.

Република България в СТО
и участието в заседанията
на работните органи на
СТО.

г.

България
в
дейността на СТО.
Активен
принос
към формирането
на
единна
позиция на ЕС по
въпросите
от
дневния ред на
СТО. Осигуряване
на по-предвидими
условия
на
търговия,
потясно
взаимодействие и
сътрудничество в
областта
на
многостранните
търговски
отношения.

Подготовка и представяне
на
дължимите
годишни
нотификации от ЕС в СТО:
по селското стопанство;
ГАТС; чл. XVI от ГАТТ и
чл.25 от Споразумението
по
субсидиите
и
изравнителните мерки на
СТО по чл. 66.2 и чл. 67 от
ТРИПС; други секторни
споразумения.

Изпълнени
ангажименти
по
представяне
на
дължимите
годишни
нотификации
от
ЕС
в
СТО:
селското
стопанство; ГАТС;
чл. XVI от ГАТТ и
чл.
25
от
Споразумението
по субсидиите и
изравнителните
мерки на СТО по
чл. 66.2 и чл. 67
от ТРИПС; други
секторни
споразумения.

Активно
участие
във
формулирането
на
позицията
на
ЕС
и
работата
по
присъединяването на нови
страни към СТО. Анализ на
докладите на РГ и други
документи
по
присъединяването
на

Положителен
ефект
върху
търговските
отношения
на
България
със
съответната
присъединяваща
се
страна.
Осигуряване
на
31

съответната
страна,
участие в процеса на
верификация
на
консолидираните проекти
на
списъци
със
задължения
на
присъединяващите
се
страни по търговията със
стоки и услуги.
10.
Ефективно
участие,
при
отчитане
на
българските
интереси,
в
процеса
на
изработване,
приемане
и
прилагане на ОТП
на ЕС. // Активно
участие в процеса
на
вземане
на
решения от Съвета
на ЕС по въпросите
на
търговската
политика,
при
отчитане
на
националните
интереси.

Подобряване
на
експортния потенциал

11. Поддържане на
устойчиво
и
проактивно участие
на
България
в
многостранната
търговска система
и международните
икономически
организации.//Пълн
оценно участие на
България
в
дейността
на
международни
икономически
организации
(ОИСР,
УНКТАД,

Подобряване
на
експортния потенциал

Програма
на
правителството
;
Програмен
бюджет
на
министерството
.

Програма
на
правителството
;
Програмен
бюджет
на
министерството
.

Подготовка на доклади до
МС, рамкови позиции за
СЕВ, информации, опорни
точки и др. за заседанията
на Съвета на ЕС по
Външни работи/Търговия,
позиции за Съвета на ЕС,
позиции и указания за
КОРЕПЕР,
указания
и
информации за темите,
обсъждани
в
КТП
(Титуляри),
КТП
(Заместници), КТП (Услуги
и
инвестиции),
КТП
(СТИС), РГ по търговски
въпроси, РГ по Общата
схема от преференции,
Комитет по ответни мерки.
Участие в заседанията на
работните
органи
към
Съвета
на
ЕС
и
в
експертни срещи с ЕК.
Координация на дейността
в МИ по изпълнението на
РМС 789 от 20.12.2017г. за
създаване
на
координационен
механизъм
за
присъединяване
на
България към ОИСР и
одобряване на пътна карта
по
присъединяването.
Предприемане на действия
по осигуряване на участие
в работните органи на
организацията
и
подготовката
за
присъединяване
на

01.01.2019
–
31.12.2019
г.

01.01.2019
–
31.12.2019
г.

максимална
точност
при
транспониране на
двустранните
договорености
в
консолидираните
оферти
на
присъединяващит
е се страни по
търговията
със
стоки и услуги.
Ефективно
участие
на
България
в
заседанията
на
СЕС, Съвета на ЕС
по
Външни
работи/Търговия,
КОРЕПЕР, КТП в
различните
му
формати
и
др.
чрез
своевременно
изготвени
доклади до МС,
позиции за СЕВ,
информации,
опорни точки и
др.

Подготовка
на
участието
на
България
в
работата
на
Комитета
по
стомана
и
Комитета
по
търговия
към
ОИСР,
в
инициативи
на
организацията със
страни, които не
членуват в нея.
Подготовка
за
присъединяване
на България към

0%

100%

0%

100%
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ЮНИДО,
ИКЕ,
ИКОСОС,
УНСИТРАЛ, МТЦ и
ОССЕ) по въпроси,
свързани
с
многостранната
търговскоикономическа
политика.

12.
Ефективно
участие,
при
отчитане
на
българските
интереси,
в
процеса
на
изработване,
приемане
и
прилагане
на
общата
търговска
политика на ЕС.//
Подготовка
за
оттеглянето
на
Обединеното
кралство от ЕС.
13.
Eфективно
участие,
при

Подобряване
на
експортния потенциал

Програма
на
правителството
;
Програмен
бюджет
на
министерството
.

Подобряване
на
експортния потенциал

Програма
на
правителството

България
към
правни
инструменти
на
ОИСР,
които са в компетенциите
на
дирекция
"ВП".

правни
инструменти
на
ОИСР.
Съдействие
за
провеждане
на
Икономически
преглед
на
България от ОИСР
в периода март
2019 - март 2021.
Координация
на
участието
на
компетентните
български
ведомства.

Принос към участието в
работата и подготовката на
участието на България във
форуми
на
УНКТАД,
ЮНИДО, ИКЕ, ИКОСОС,
УНСИТРАЛ, МТЦ и ОССЕ.

Осигуряване
на
активното участие
на България във
форуми
на
УНКТАД, ЮНИДО,
ИКЕ,
ИКОСОС,
УНСИТРАЛ, МТЦ и
ОССЕ.
Затвърждаване
ролята
на
България
като
надежден
партньор
в
международните
икономически
отношения.
Изготвени
анализи,
информации
и
позиции
във
връзка
с
преговорите
по
Брекзит

Принос към изготвянето на
анализи и формулирането
на позицията на България
и
ЕС
във
връзка
с
оттеглянето на ОК от ЕС.
Подготовка и участие в
технически и други срещи
в Брюксел и Женева в
областта на търговската
политика,
засягащи
бъдещите договорености с
ОК. Ad hoc участие в
работата
на
междувемоствената
РГ
"Брекзит"
Изготвяне
на
позиции,
анализи
и
съгласувани

01.01.2019
–
31.12.2019
г.

01.01.2019
–

Изготвени
анализи

0%

100%

0%

100%

и
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отчитане
на
българските
интереси,
в
процеса
на
изработване,
приемане
и
прилагане
на
общата
търговска
политика на ЕС.//

Подобряване
на
условията
за
достъп до чужди
пазари в рамките
на водените от ЕС
търговски
преговори с трети
страни
и
отстояване на

националните
интереси
в
областта
на
търговията
с
услуги, държавните
поръчки,
улесняването
на
митническите
и
транзитни
формалности,
мерките
за
търговска защита,
НПТ, правата върху

;
Програмен
бюджет
на
министерството
.

коментари на България по
водените от ЕС преговори
за
сключване
на
преференциални
двустранни
или
регионални споразумения
с
трети
страни,
като
МЕРКОСУР, Мексико, Чили,
Китай, Индия, Малайзия,
Филипини
и
др.
по
въпроси,
свързани
с
търговията
с
услуги,
държавни
поръчки,
улесняване на търговията,
мерки
за
търговска
защита,
нетарифни
пречки,
регламенти,
стандарти, санитарни и
фитосанитарни
въпроси,
права върху ИС и др.
Обща
координация
на
работата във връзка със
сътрудничеството
между
ЕС и САЩ на двустранна
основа и в рамките на СТО,
Г-20 и други инициативи
по въпроси на търговската
политика. Подготовка за
започване на преговори по
търговско
споразумение
между
ЕС
и
САЩ.
Изготвяне
на
анализи,
позиции,
указания,
доклади,
становища,
информации и др.
Принос към изготвянето на
информация за закрилата
на
интелектуалната
собственост в България
във връзка с прегледа на
Офиса
на
търговския
представител на САЩ по
Раздел
«Специален
301»
от
Търговския
закон на САЩ от 1974 г.
относно закрилата на
правата върху ИС в
трети страни.

31.12.2019
г.

позиции,
отчитащи
националните
офанзивни
и
дефанзивни
интереси
по
проектотекстовете
на
споразуменията,
офертите
по
търговията
с
услуги и др.

Определяне
и
защита
на
българските
интереси
в
преговорите на ЕС
със САЩ.

Представяне
в
рамките
на
прегледа
по
Раздел
«Специален 301»
на
обобщен
доклад
от
МИ
относно закрилата
на правата върху
интелектуалната
собственост
в
България.
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интелектуална
собственост, както
и
по
т.
нар.
хоризонтални
въпроси
в
търговските
споразумения.

14. Своевременно
съгласуване
на
нормативни актове

Принос
и
съдействие
за
успешното
завършване
на
вътрешноправнит
е
процедури.
Съдействие
за
запознаване
на
икономическите
оператори
с
новите условия на
търговия с Канада
и
разпространяване
на информация за
ползите
от
споразумението.

Ратифициране от България
на
Всеобхватното
икономическо и търговско
споразумение
СЕТА
с
Канада.
Съдействие
за
адекватното информиране
на бизнеса - със специално
внимание върху малките и
средните предприятия - за
възможностите,
които
бъдещото
споразумение
ще
предостави
пред
търговията с Канада.

Подобряване
на
експортния потенциал

Програма
на
правителството
;

Влизане
в
сила
на
Споразумението
за
икономическо
партньорство между ЕС и
Япония.

Съдействие
на
компетентните
български органи
и
при
необходимост,
икономическите
оператори,
във
връзка
с
прилагането
на
споразумението.
Популяризиране
на информация за
новите условия на
търговия с Япония
и
изгодите
от
споразумението.

Обща
координация
и
изготвяне
на
анализи,
позиции,
указания,
доклади,
становища,
информации
и
др.
материали по преговорите
за
двустранни
ССТ
с
Австралия
и
Нова
Зеландия.

Определяне
и
защита
на
българските
интереси
в
преговорите
с
Австралия и Нова
Зеландия.
Формулиране
на
национални
позиции
и
приоритети
Постигнато
съответствие
с
поетите в СТО,

Преглед на съответствието
на
проектите
на
нормативни
актове
с

01.01.2019
–
31.12.2019

0%

100%
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и
програмни
документи.

Програмен
бюджет
на
министерството
.

Дирекция "Индустриални отношения и управление
1
2
3
1. Ефективно
Ефективно
Тригодишна
управление на
управление на
бюджетна
търговските
търговските дружества прогноза
дружества с
с държавно участие в
държавно участие в капитала
капитала от
системата на
министерството

поетите в СТО, други МИО,
и
двустранните
или
регионални договорености
ангажименти
на
ЕС
и
България.

на държавното участие"
4

г.

други
МИО
и
двустранните или
регионални
договорености
ангажименти
на
ЕС и България.
Изпълнение
на
изискванията на
Устройствения
правилник на МС
и
на
неговата
администрация.

5

6
произнасяне на
министъра по
приемането на
ГФО
произнасяне на
министъра по
приемане,
актуализация и
изпълнение на
утвърдените
показатели

• Анализи на ГФО на ЕТД и
на тези с над 50% държавно
участие

м. юли

• Приемане на нови Бизнеспрограми, актуализация на
утвърдени и анализи на
изпълнението на
показателите на Бизнеспрограмите на ЕТД

м. юли

• Избор на одитори на ЕТД и
на тези с над 50% държавно
участие

м.
декемвр
и

избрани одитори

• Осъществяване на 3месечен мониторинг и
контрол по отношение
образуването на СРЗ и
формиране възнагражденията
на органите за управление и
контрол в ТД с над 50 на сто
държавно участие

м.
април за IV и I
тримесе
чие
м. юли за II
тримесе
чие
м.
октомвр
и - за
III
тримесе
чие

изготвени
тримесечни
анализи и
информации

7
0%

100%

0%

100%

0%

100%

0

4
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• Изготвяне на актове на
министъра, като орган,
упражняващ правата на
държавата в ТД с държавно
участие в капитала (в т.ч.
разрешения за извършване
на разпоредителни сделки )
• Изготвяне проекти на
актове на Министерски съвет
във връзка с търговските
дружества с държавно
участие в капитала

2.
Преструктуриране
на търговските
дружества от
системата на
министерството

Ефективно
управление на
търговските дружества
с държавно участие в
капитала

Тригодишна
бюджетна
прогноза

● Осъществяване на
тримесечен мониторинг за
прилагането от страна на
ТДДУК на Правилата за избор
на изпълнител за
предоставяне на финансови
услуги от кредитни или
финансови институции
• Подготовка на решенията
на едноличния собственик за
преструктуриране на
дружества, за апортиране на
имоти, за увеличение и/или
намаление на капитала
• Мониторинг на процедурата
по ликвидация от
прекратяването до
заличаването на ЕТД от
системата на министерството

3. Отстраняване и
недопускане на
щети на околната
среда от добива и
преработката на
подземни богатства

Ефективно
управление на
търговските дружества
с държавно участие в
капитала

Тригодишна
бюджетна
прогноза

• Мониторинг на
производството по
несъстоятелност на ТД от
системата на министерството
• Подготовка на заседанията
на Междуведомствените
експертни съвети и
Консултативния съвет за
разглеждане и приемане на
проекти, внасяни от
дружествата по ПМС
140/1992г., ПМС 74/1998г. и
ПМС 195/2000г.

м.
декемвр
и

издадени актове
на министъра

0%

100%

м.
декемвр
и

подготвени
проекти на
доклади,
решения,
разпореждания и
постановления

0%

100%

м.
декемвр
и

събрана,
обобщена,
публикувана и
представена на
МФ информация
за прилагането
на Правилата

0

4

м.
декемвр
и

издадени актове
на министъра

0

3

м.
декемвр
и

ЕТД с прекратена
процедура по
ликвидация

0

2

м.
декемвр
и

ТД с приключило
производство по
несъстоятелност

0

3

м.
декемвр
и

организирани и
проведени
заседания на МЕС
и КС

0%

100%
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4. Създаване на
благоприятна среда
за инвестиционна
дейност чрез
изграждане на
индустриални зони
и технологични
паркове

Създаване на
благоприятна среда за
инвестиционна
дейност

5. Финализиране на
процедури по
реституция и
обезщетяване

Ефективно
управление на
търговските дружества
с държавно участие в
капитала

6. Осигуряване на
ефективен диалог
със социалните
партньори по
стратегическите
приоритети в
развитието на
икономиката с
оглед осигуряване
на еднопосочност и
устойчивост при
реализацията на
приоритетите

Постигане на
консенсус със
социалните партньори
по стратегическите
приоритети в
развитието на
икономиката с оглед
осигуряване на
еднопосочност и
устойчивост при
реализацията на
приоритетите

м.
декемвр
и

проведени
заседания на
съответните
комисии и
извършени
проверки

0%

100%

• Изготвяне на документи в
изпълнение на изискванията
на ЗНИ и ТЗ

м.
декемвр
и

изготвени
документи

0%

100%

• Оказване на оперативно и
методическо съдействие на
НКИЗ ЕАД и "София Тех Парк"
АД

м.
декемвр
и

0%

100%

• Приключване на преписки
по постъпили заявления с
реституционни претенции

м.
декемвр
и

• Издаване на компенсаторни
записи, получаване и
предоставяне при поискване
на удостоверителните
документи на техните
притежатели

м.
декемвр
и

предоставени
удостоверител-ни
документи на
заявители

0%

100%

• Удостоверяване наличието
или липсата на
реституционни претенции

м.
декемвр
и

удовлетворени
искания за
издаване на
удостоверение

0%

100%

0

100%

м.
декемвр
и

проведени
заседания за
постигане на
консенсусни
решения за
преодоляване на
проблеми в
отделни
предприятия и
браншове
предприети мерки
за подпомагане
дейността по
осигуряване на
ЗБУТ в
предприятията

0%

100%

• Контрол за изпълнението на
приетите от МЕС и КС проекти
чрез проверка на месечните
отчети на дружествата и на
място за хода на работата
Програма на
правителството
/2017-2021/
Тригодишна
бюджетна
прогноза
Тригодишна
бюджетна
прогноза

Тригодишна
бюджетна
прогноза

• Организиране и провеждане
на заседания на ОСТС и
ОСУТ, конституирани към МИ

изготвени
становища и
дадени
консултации по
текущи проблеми
търговски
дружества с
финализирани
реституционни
процедури

0
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• Административно
осигуряване дейността на
НИС

7. Улесняване на
достъпа до
информацията
създадена във
връзка с дейността
на дирекцията

Премахване на
административната
тежест за бизнеса

Програма на
правителството
/2017-2021/

осигуряване на
кворум;
изготвяне,
публикуване и
съхраняване на
протоколите от
заседанията

0%

100%

● Осигуряване на актуално
състояние на поддържаните
вътрешни регистри и
публикуваната на интернет страницата информация

м.
декемвр
и

актуалност на
информацията,
публикувани
обяви и
информация

0%

100%

● Предоставяне информация
по ЗПКОНПИ за извършени
промени в органите за
управление и контрол на ТД с
държавно участие и по чл.21,
ал.2 от ЗДРДОПБГДСРСБНА за
членовете на органите за
управление и контрол на ТД с
държавно участие, вкл. в
дъщерните им дружества, в
които притежават 50 и повече
на сто от капитала

м.
декемвр
и

актуалност на
информацията

0%

100%

• Оповестяване на сайта на
МИ и МП на обявите на
синдиците за продажба на
активи

м.
декемвр
и

публикувани
обяви

0%

100%

•Оповестяване на сайта на
МИ на обявите за продажба,
замяна и наем на активи и за
застраховане на имуществото
на ТД с ДУ (съгласно
ПРУПДТДДУК)

м.
декемвр
и

публикувани
обяви

0%

100%

● Изготвяне на проекти на
отговори на парламентарни
въпроси и питания

м.
декемвр
и

изготвени проекти
отговори

0%

100%

39

● Изготвяне на отговори на
журналистически въпроси по
актуални теми, свързани с
управлението на ТД

м.
декемвр
и

изготвени
отговори

● Създаване на обобщена
електронна база данни за
всички постъпили заявления
по реституционните закони;
за имуществата за които се
отнасят; за получените
обезщетения; за
архивираните преписки; за
издадените актове за въвод
във владение на
възстановени имоти и др.

м.
декемвр
и

● Съхранение на договорите
и документите по сключени
приватизационни сделки за
търговски дружества от
секторите промишленост и
търговия, осигуряване
опазването и текущото
ползване от заинтересовани
лица
● Дигитализиране на
договорите и документите,
съдържащи се в
приватизационната
документация
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
1
2
3
4

0%

100%

въведени данни за
постъпилите
заявления

17 691
записа

18 600
записа

м.
декемвр
и

осигурена и
предоставена
информация на
всички заявители

0%

100%

м.
декемвр
и

осугурени
дигитални копия

98 235
страници

108 000
страници

5

6

7
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1. Изпълнение на
ангажиментите на
Р България в
областта на
експортния
контрол на
продукти,
свързани с
отбраната, и
изделия и
технологии с
двойна употреба и
неразпространение
то на оръжията за
масово
унищожение в
рамките на ЕС и
международните
организации и
режими за
експортен контрол
и
неразпространение
на оръжията за
масово
унищожение (ОМУ)
2. Хармонизиране
на
законодателството на Р България в
областта на
експортния
контрол

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар

Програмен
бюджет на МИ
за 2019 г.

- Осъществяване на
ефективен контрол за
недопускане на
нерегламентирани
външнотърговски дейности с
продукти, свързани с
отбраната, и изделия и
технологии с двойна
употреба;
- Участие в дейността на
работните органи на ЕС и
международните организации
и информационен обмен
между Р България и ЕС и
международните
организации;
- Организиране на инспекции
съвместно с Организацията за
забрана на химическото
оръжие.

януаридекемв
ри

Оптимизирано и
усъвършенствано
прилагане на
експортния
контрол и контрол
за
неразпространени
ето на оръжия за
масово
унищожение.
Повишено
доверие и
доказано
надеждно и
предсказуемо
партньорство чрез
ефективно
национално
представителство
в дейността на
органите на ЕС.

0%

100 %

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар

Програмен
бюджет на МИ
за 2019 г.

Участие в изготвянето на
анализи и разработването на
проекти на нормативни
актове

съгласн
о
конкрет
ния
проект

0%

100 %

3. Отчетност и
прозрачност на
дейността

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на

Програмен
бюджет на МИ
за 2019 г.

1. Изготвяне на необходимите
нотификации, декларации и
доклади по линия на ЕС,
Васенаарската договореност,

Първо
шестме
сечие
на 2019

Провеждане на
отговорна
национална
политика във
връзка с
изпълнение на
поетите
ангажименти по
линия на
членството на
Р.България в
международни
организации и
интегриране в
структурите на
ЕС;
Принос за
подобряване на
бизнес климата
Поддържане на
авторитета на
България като
надежден

Бр. – 0

Бр. – 10
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възможностите за
участие в единния
европейски пазар

Организация за забрана на
химическите оръжия, ОССЕ,
ООН и Комитета „Цангер”

2. Изготвяне на отговори и
справки по искане на
Комитети по санкциите към
СС на ООН, неправителствени
организации и други
международни организации и
режими за експортен контрол.
3. Изготвяне на национални
доклади съгласно Закона за
експортния контрол на
продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и
технологии с двойна употреба
и Закона за забрана на
химическото оръжие и
Годишен доклад за 2018 г. в
изпълнение на задълженията
на Р. България съгласно
Регламент на Съвета (ЕС) №
1236/2005 относно
търговията с някои стоки,
които биха могли да бъдат
използвани с цел прилагане
на смъртно наказание,
изтезания или други форми
на жестоко, нечовешко или
унизително отнасяне или
наказание.

4. Пълноценно
използване на

Повишаване на
потенциала за

Програмен
бюджет на МИ

4. Организиране и
провеждане на семинари,
конференции,
информационни дни и
работни срещи с
представители на бизнес
средите, браншови и
неправителствени
организации.
1. Осигуряване на ефективно
национално представителство

г.
м.
декемв
ри

партньор в
ЕС, международни
те режими за
експортен
контрол и
организации за
неразпространени
е на ОМУ

0%

100 %

Бр. – 0

Бр. – 3

0%

100 %

0%

100 %

януаридекемв
ри

30 юни
2019 г.

януаридекемв
ри

февруа
ри

Повишена
информираност на
субектите в
бизнеса;
Прозрачност в
работата на
институциите.

Изпълнение на
ангажиментите и
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възможностите за
индустриално
сътрудничество в
сферата на
сигурността и
отбраната в
рамките на НАТО и
ЕС, както и в
двустранните
отношения.

икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни.

за 2019 г.

и българско участие в
работата и инициативите на
органи и структури на НАТО и
ЕС в областта на
икономическите аспекти на
сигурността и отбраната.
2. Повишаване на
националния капацитет
(механизми, законодателство,
структури) за сътрудничество
в рамките на НАТО и в
европейските програми и
инициативи за сигурност и
отбрана.

3. Организиране и
разширяване на участието на
българския бизнес и на
научноизследователските
организации в:
- международни процедури на
НАТО
- в проекти и програми за
индустриално сътрудничество
в областта на сигурността и
отбраната.
4. Представяне на МИ и
българския бизнес в
двустранното индустриално
сътрудничество в областта на
сигурността и отбраната

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”
1
2
3
1. Предоставяне на
Повишаване на
Бюджет за
лесно достъпни и
потенциала за
2018г. в
качествени
икономически растеж
програмен
административни
и подобряване на
формат на

4
Осъществяване на
административно регулиране
и контрол върху
юридическите лица,

март
май
октомвр
и
ноемвр
и

януаридекемв
ри

януаридекемв
ри

януаридекемв
ри

5
Постоян
ен

утвърждаване на
страната като
пълноправен член
на НАТО и ЕС в
сферата на
сигурността и
отбраната
Прилагане на
принципите,
опита и добрите
практики на
национално ниво
за създаване на
ефективни
механизми,
нормативна база,
структури
Оптимизиране и
ефективно
функциониране
на утвърдените
механизми,
разкриване на
нови перспективи
пред бизнеса

0%

100 %

Бр. – 0

Бр. – 20

Бр. – 0

Бр. – 3

Бр. – 0

Бр. – 3

Укрепване на
традиционните
позиции на
българската
отбранителна
индустрия и
разширяване на
възможностите за
излизане на нови
пазари

6
Недопускане на
несъответствия
между
фактическото

7
47
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1
услуги и ефективно
административно
обслужване на
бизнеса и
гражданите

2. Ефективен
контрол върху
законната употреба
на химическите
веществапрекурсори на
наркотични
вещества

2
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

3
Министерствот
о на
икономиката

Бюджет за
2018 г. в
програмен
формат на
Министерствот
о на
икономиката

4
извършващи стопанска
дейност в областите на
производство на спирт,
дестилати и спиртни напитки,
оптични носители и легална
употреба на прекурсори на
наркотични вещества

5

Осъществяване на
документален контрол върху
юридическите лица,
извършващи стопанска
дейност в областите на
производство на спирт,
дестилати и спиртни напитки,
оптични носители и легална
употреба на прекурсори на
наркотични вещества
Обслужени
заявители
във
връзка с административните
услуги, предоставяни от ДРЛК

Постоян
ен

Брой издадени разрешения за
внос и износ на прекурсори

Постоян
ен

Унищожени прекурсори

Постоян

Постоян
ен

6
състояние и
изискванията,
произтичащи от
законодателствот
о в съответните
области, с цел
осигуряване на
защита на
общественото
здраве,
превенция от
отклоняване на
химически
субстанции от
легалното към
нелегалното
производство на
наркотични
вещества
Информираност за
текущото
състояние и
проследяемост на
процесите.
Осигуряване на
прозрачност за
осъществяваната
дейност.
Ефективно
административно
обслужване
на
бизнеса

7

200 бр.

4500

90 бр.

Национална
стратегия за
борба с
наркотиците
(2014 -2018)
Недопускане на

1000 кг.
44

1

2

3

4

5
ен

3. Международно
сътрудничество в
областта на
контрол на
прекурсорите на
наркотични
вещества и в
борбата срещу
нелегалната
употреба на
наркотични
вещества и техните
прекурсори

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

Бюджет за
2017 г. в
програмен
формат на
Министерствот
о на
икономиката
Национална
стратегия за
борба с
наркотиците
(2014 -2018)

Бюджет за
2018 г. в
програмен
формат на
Министерствот
о на
икономиката
4.Изпълнение на
ангажиментите на Р
България в
областта на
защитата на
интелектуалната
собственост,
произтичащи от
международни
договори и
споразумения.

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

План за
изпълнение на
Програмата на
правителството
за стабилно
развитие на
Република
България за
периода 20142018 г.

Изготвяне и изпращане до
Международния съвет за
контрол на наркотиците към
ООН и попълнен в
Европейската база данни на
годишен доклад, форма-Д,
съдържащ информация за
вещества, използвани в
нелегалното производство на
наркотици и психотропни
субстанции в България

30 май
2018 г.

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.
Изготвяне на обобщен
доклад, съдържащ
информация и
доказателствени материали за
напредъка в защитата на
интелектуалната собственост
в България през 2016 г.,
който се предоставя на
посолството на САЩ в София,
както и на българското
посолство в САЩ за

Постоян
ен

13
февруа
ри 2018
г.

6
отклоняване на
прекурсори на
наркотични
вещества към
нелегално
производство
Изпълнение на
ангажиментите на
Р България,
произтичащи от
Конвенцията на
обединените
нации за борба
срещу незаконния
трафик на
упойващи и
психотропни
вещества от 1988
г. и
законодателствот
о на ЕС в областта
на прекурсорите
на наркотични
вещества
Защитена позиция
и национален
интерес на Р
България пред
Международни
организации и
институции в
областта на
прекурсори на
наркотични
вещества
Изключване на Р
България от
Списъка по
Раздел
„Специален 301“
от Търговския
закон на САЩ

7

0 бр.

1 бр.

0

10 бр.

1 бр.
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1

2

3

4
предоставяне в Офиса на
Търговския представител на
САЩ (USTR’s Office).
Предварителен, документален
и последващ административен
контрол;
Брой анализи на спиртни
напитки по ЗВСН

5.Подобряване на
качеството на
контролните
дейности в
областта на
производството на
спиртни напитки

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

Бюджет за
2018 г. в
програмен
формат на
Министерствот
о на
икономиката

6. Прилагане на
политиката на ЕС в
областта на
нетарифните
мерки, които се
прилагат при внос
на определени
митнически
категории
стоманени и
текстилни изделия,
с произход трети
страни
7. Прилагане на
унифицираните
правила на ЕС за
внос на електронни
цигари и
контейнери за
многократно
пълнене

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

Бюджет за
2018 г. в
програмен
формат на
Министерствот
о на
икономиката

Брой издадени документи за
внос

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

Бюджет за
2018 г. в
програмен
формат на
Министерствот
о на
икономиката

Брой регистрирани
уведомления за внос на
електронни цигари и
контейнери за многократно
пълнене

5

6

Постоян
ен

Опазването на
здравето на
гражданите в
Република
България;
Недопускане на
несъответствия
между
фактическото
състояние и
изискванията,
произтичащи от
законодателствот
о в областта на
спиртните
напитки
Осъществяване на
предварително
наблюдение върху
вноса на стомана,
с произход трети
страни.

15 бр.

Повишаване
информираността
на потребителите,
ограничаване на
вредите от
употребата на
електронни
цигари и
контейнери за
многократно
пълнене,
опазване на
човешкото здраве

5 бр.

Четири
години,
считано
от
15 май
2016 г.

7

4000 бр.
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1
8.Провеждане на
Председателството
на Република
България на Съвета
на ЕС

2
Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

3
Програма за
управление на
правителството
на Република
България -2017
-2021 г.;
Бюджет за
2018 г. в
програмен
формат на
Министерствот
о на
икономиката

4
Участие на номинираните
служители от ДРЛК в ролята
на заместник- председатели
на срещите на РГ "Вино и
алкохол"към Съвета на ЕС;
Изпълнение на задачи ad hoc,
свързани с провеждането на
заседанията на
"Хоризонтална работна група
по наркотиците" към Съвета
на ЕС и официалните срещи
по време на българското
Председателство

Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”
1
2
3
4
1. Ефективна
Повишаване на
Програма на
Организация и ръководство
защита на
потенциала за
правителството на дейността на Работна
националните
икономически растеж
на Република
група 1 „Свободно движение
интереси в процеса
и подобряване на
България;
на стоки”, създадена с ПМС №
на развитие на
възможностите за
85/2007 г. и участие в
законодателството
участие в единния
Тригодишна
работата на Съвета по
на ЕС в областта на европейски пазар и
бюджетна
европейски въпроси.
свободното
пазарите на трети
прогноза за
движение на стоки
страни
периода 2018и услуги. Активно
2020 на МИ;
търсене и отчитане
на мнението на
Годишна
бизнеса при
програма за
формулирането на
участие на
националните
Република
позиции при
България в
развитие на
процеса на
Във връзка с актове в обхвата
европейското
вземане на
на РГ 1 „Свободно движение
законодателство в
решения на
на стоки”, приемани по
разглежданите
Европейския
обикновена законодателна
области
съюз;
процедура съгласно ДФЕС:
- изготвяне и съгласуване на
План за
рамкови позиции, указания и
действие за
писмени коментари за
2018 г. с
заседания на РГ към Съвета и
мерките,
на Корепер;
произтичащи
- участие в заседания на РГ
от членството
към Съвета;
на Република
- изготвяне на позиции за
България в
заседания на съответния

5
30.06.2
018

6

7
12

Успешно
проведено
Българско
председателство
на Съвета на ЕС
през 2018 г.

5
Постоян
ен

6
Изпълнение на
задачите,
предвидени в ПМС
№ 85/2007 г.

Постоян
ен

Изпълнение на
задачите,
предвидени в ПМС
№ 85/2007 г.
Активно участие в
процеса на
вземане на
решения в ЕС и
ефективна защита
на националните
интереси.

7
100%

100%

100%

100%
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Европейския
съюз.

формат на Съвета на ЕС;
- изготвяне на лингвистични и
терминологични редакции на
съответните актове.
Изготвяне и съгласуване на
рамкови позиции, указания,
писмени коментари и други
документи, изготвяне на
лингвистични и
терминологични редакции на
делегирани актове и проекти
на актове на ЕК и участие в
заседания на работни групи и
комитети към ЕК по всички
сектори в обхвата на РГ 1
„Свободно движение на
стоки”.

Съгласн
о
работни
я план
на ЕК

Изпълнение на
задачите,
предвидени в ПМС
№ 85/2007 г.
Активно участие в
процеса на
вземане на
решения в ЕС и
ефективна защита
на националните
интереси.

Поддържане на комуникация
с бизнеса с оглед отчитане на
неговите интереси при
формулирането на
националните позиции във
връзка с приемането на ново
европейско законодателство.

Постоян
ен

Организация и ръководство
на дейността на Работна
група №3 „Право на
установяване и свободно
предоставяне на услуги”,
създадена с ПМС № 85/2007
г. и участие в работата на
Съвета по европейски
въпроси

Постоян
ен

Участие в заседания на
работни групи и комитети към
Съвета на ЕС и към ЕК по

Постоян
ен

Поддържане на
контакти с
представителни
организации на
бизнеса на
национално ниво
и на ниво ЕС по
въпроси от
ключова важност.
Анализ на
получената от
представители на
браншовите
асоциации и
бизнес средите
информация с
оглед отчитане на
техните интереси.
Изпълнение на
задачите,
предвидени в ПМС
№ 85/2007 г.
Активно участие в
процеса на
вземане на
решения в ЕС на
основата на
изготвените
Активно участие в
обсъжданията на
ниво ЕС и

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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всички сектори в обхвата на
РГ 3 „Право на установяване
и свободно предоставяне на
услуги“.

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

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

Програма на
правителството
на Република
България;
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 на МИ;
Годишна
програма за
участие на
Република
България в
процеса на
вземане на
решения на
Европейския
съюз;
План за
действие за
2018 г. с
мерките,
произтичащи
от членството
на Република
България в
Европейския

Изпълнение на ангажименти,
произтичащи от членството на
България в ЕС в областта на
свободното движение на
стоки, в т.ч.
- изпълнение на План за
действие с мерките,
произтичащи от членството на
Република България в ЕС;
- проследяване на
измененията на европейското
и националното
законодателство и
изпълнение на възникналите
нови ангажименти.

Постоян
ен

Подготовка и изпращане на
отговори по запитвания от ЕК
и позиции по процедури за
нарушения, получени чрез
системата EU Pilot в обхвата
на РГ 1 „Свободно движение
на стоки”.
Осъществяване на
взаимодействие с

Постоян
ен

Постоян
ен

ефективна защита
на националните
интереси.
Изготвяне и
съгласуване на
рамкови позиции,
указания,
писмени
коментари и други
документи,
предоставяне на
информация,
попълване на
въпросници,
участие в
обществени
консултации на
ЕК
Изпълнение в
срок на задачите
от Плана за
действие за 2018
г. в обхвата на РГ
1 “Свободно
движение на
стоки”.
Осигуряване
ефективното
прилагането на
европейското
законодателство в
областта на
свободното
движение на
стоките.
Недопускане на
предпоставки за
наказателни
процедури от
страна на ЕК.
Изготвени и
изпратени на ЕК
отговори и
позиции на
България.
Осигуряване на
необходимите

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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съюз.

националните институции в
областта на
стандартизацията,
метрологията, акредитацията
и надзора на пазара.

Изпълнение на
ангажиментите като:
- контактно и координиращо
звено на МИ относно
участието в техническите
комитети към БИС и участие в
ТК на БИС;
- контактна точка във връзка
със задълженията на БИС за
информиране относно
проекти на европейски
стандарти на етап обществено
допитване, както и
информиране за
нотификациите на
национални стандарти,
получени от държавите
членки на ЕС и WTO в
различни сектори на
икономиката;
- звено за контакт относно
продукти съгласно Регламент
764/2008;
- информационен център за
технически регламенти,
съгласно ПМС 165/2004 г.;
- национален информационен
център по Споразумението за
технически пречки пред
търговията към
Споразумението за СТО;
- контактна точка по
Регламент 2679/98;
- секретариат на Съвета за
координация и обмен на
информация между органите,
осъществяващи контрол на
пазара на стоки.

Постоян
ен

условия за
правилно
функциониране
на
инфраструктурата
по качество и на
системата за
надзор на пазара.
Активно участие в
ТК на БИС с цел
осигуряване на
ефективно
прилагане на
законодателствот
о, подкрепено от
стандарти.
Повишаване на
информираността
относно работата
по
стандартизация
на европейско
ниво.
Отговор на всички
основателни
запитвания за
предоставяне на
информация.
Своевременно
извършен обмен
на информация за
национални
проекти на
технически
регламенти
Своевременно
извършен обмен
на информация за
национални
проекти на
нормативни
актове
Своевременно
извършен обмен
на информация
Функционираща
платформа за
сътрудничество на
държавните

100%

100%

50

Изпълнение на
ангажиментите, произтичащи
от членството на България в
ЕС в областта на правото на
установяване и свободното
предоставяне на услуги.

Постоян
ен

Осъществяване на
взаимодействие с Патентно
ведомство на Република
България във връзка с
постигане на съответствие на
националното
законодателство в областта
на индустриалната
собственост с европейските
изисквания.

Постоян
ен

Осъществяване на
взаимодействие с Агенцията
по приватизация и
следприватизационен контрол
по отношение дейността на
независимите оценители в
България.

Постоян
ен

Осигуряване на ефективното

Постоян

органи,
извършващи
контролни и
надзорни
функции върху
предлаганите на
пазара стоки
Осигуряване
ефективното
прилагането на
европейското
законодателство в
областта на
правото на
установяване и
свободното
предоставяне на
услуги.
Изготвени и
изпратени на ЕК
отговори и
позиции на
България по
запитвания и
процедури за
нарушения,
получени чрез
системата EU Pilot.
Изменение на
нормативната
уредба за
дейността на
патентните
представители;
Изменение на
нормативната
уредба в областта
на географските
означения.
Изменение на
нормативната
уредба
регламентираща
дейността на
независимите
оценители в
България.
Поддържане и

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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функциониране на Единно
звено за контакт (ЕЗК) в
съответствие с изискванията
на Директива 2006/123/ЕО.

ен

Изпълнение на
ангажиментите и
отговорностите по
използването на
Информационната система на
вътрешния пазар (ИСВП) в
областта на услугите.

Постоян
ен

актуализиране на
информационното
съдържание на
портала на ЕЗК.
Оказване на
съдействие и
изготвяне на
отговори по
постъпили от
граждани и фирми
от България или
от други ДЧ
запитвания
свързани с
дейности
попадащи в
обхвата на
Директивата за
услугите.
Изпълнение на
функциите на
делегиран
координатор по
ИСВП за услугите
- взаимодействие
с компетентните
органи на ДЧ и
изготвяне на
отговори по
постъпили чрез
ИСВП запитвания.
Изготвяне и
изпращане чрез
системата ИСВП
на уведомления
за нотифициране
на нови
национални
изисквания към
доставчиците на
услуги.
Преглед на
постъпилите
нотификации от
ДЧ относно
приети или
планирани нови
изисквания в
областта на

100%

100%
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Участие в дейността на
работни групи, създадени с
ПМС № 85/2007 и на други
междуведомствени работни
групи; участие в
разработването и/или
междуведомственото
съгласуване на проекти на
нормативни актове, стратегии
и други документи.

Постоян
ен

Повишаване на
информираността на бизнес
средите за произтичащите за
тях задължения от
действащото и новоприетото
европейско законодателство в
областта на свободното
движение на стоки и услуги и
за развитието на европейски
политики и инициативи.

Постоян
ен

услугите.
Стриктно
спазване на
сроковете и
коректност при
транспониране и
прилагане на
европейско
законодателство.
Качествено и в
срок изготвени
становища по
проектите на
нормативни
актове, стратегии
и други
документи.
Информиране на
бизнеса за
ползите и
възможностите на
Единния пазар на
ЕС и за
задълженията,
произтичащи от
европейското
законодателство.
Участие в и
организиране и
провеждане на
информационни
кампании,
семинари, срещи
и др.

100%

100%

100%

100%

53

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
конкурентоспособн
остта на
българските
продукти и
осигуряване на
безопасността на
стоките,
предлагани на
пазара

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

Програма на
правителството
на Република
България;
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 на МИ;
Годишна
програма за
участие на
Република
България в
процеса на
вземане на
решения на
Европейския
съюз;
План за
действие за
2018 г. с
мерките,
произтичащи
от членството
на Република
България в
Европейския
съюз.

Координация на изготвянето
и внасянето в МС на позиция
на България и съответно на
отчетен доклад за заседания
на Съвета на ЕС по
конкуренто-способност.
Организация и координация
на участието на делегацията
на България от страна на МИ
в Съвета по конкурентоспособност.

Постоян
ен,
съгласн
о
работни
я план
на
съответ
ното
председ
ателств
о

Приети РМС за
одобрени позиции
за и резултати от
участие на
българската
делегация в
заседанията на
Съвета.
Организирани
участия на
делегацията на
България от
страна на МИ в
Съвета.
Изготвени
позиции,
изказвания,
писма,
информации и
указания.

100%

100%

Подготовка на позиции и
други документи, свързани с
участието на български
представители в заседанията
на Европейския съвет и на
различни формати на Съвета
на ЕС: Конкурентоспособност, Общи въпроси,
Икономически и финансови
въпроси и др.
Организация и координация
на дейностите в изпълнение
на ангажиментите на
България и МИ по
стратегически и програмни
европейски и национални
документи, в рамките на
компетентността на
дирекцията: Европа 2020,
Национална програма за
реформи, Програма на ЕК за
пригодност и резултатност на
регулаторната рамка (REFIT),
Стратегията за Единния пазар
и др.
Организация на работата по
изпълнение на
ангажиментите, произтичащи
от Програмата на ЕС за
намаляване на
административната тежест:
изпълнение и отчитане на
трите Плана за действие за
намаляване на
административната тежест –

Постоян
ен

100%

100%

Постоян
ен

Участие в срещи;
изготвени
обобщени за МИ
позиции,
информации,
писма, становища
и отчети в
съответствие с
компетенциите на
МИ.

100%

100%

Постоян
ен

Изготвени и
приети от МС
обобщени отчети
за изпълнението
на трите Плана за
действие за
намаляване на
административнат
а тежест:
2010-2012 г.,

100%

100%
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2010-2012, 2012-2014 и
2015-2018 г.
Участие в подготовка на
материали и позиции,
свързани с дейността на
Групата на високо равнище
по въпросите на конкурентоспособността и растежа (HLG)
и работната група към нея, и
в срещи на групата.

Съгласн
о
работни
я план
на ЕК

Участие в подготовка на
материали и позиции,
свързани с дейността на
платформата REFIT и групата
на високо равнище от
национални експерти в
областта на по-доброто
регулиране (HLGNRE), и в
срещи на групата.

Съгласн
о
работни
я план
на ЕК

Участие в подготовка на
материали и позиции,
свързани с дейността на
Консултативния комитет по
вътрешния пазар (IMAC) и
работната група към него, и в
срещи на комитета и групата.

Съгласн
о
работни
я план
на ЕК

Участие в подготовка на
материали и позиции,
свързани с дейността на
ръководната група по
прилагането на модела на
стандартните разходи (SCM),
и в срещи на групата.

Съгласн
о
работни
я план
на
групата

2012-2014 г. и
2015-2018 г.
Изготвени
позиции,
информации,
отговори на
въпроси и др.
Участие в срещи
на групата и
изготвени
доклади.
Координация и
изготвени
позиции,
становища, писма,
информации,
отговори на
въпросници и др.
Участие в срещи
на групата и
изготвени
доклади.
Изготвени
позиции,
информации,
писма, отговори
на въпросници и
др. Участие в
срещи на групата
и изготвени
доклади.
Изготвени
позиции,
информации,
отговори на
въпросници и др.
Участие в срещи
на групата и
изготвени
доклади.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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4. Изпълнение на
ангажиментите,
свързани с
председателството
на България на
Съвета ЕС през
2018 г.

Изпълнение на
дейностите по
ротационното
Председателство на
Съвета на ЕС през
2018 г. от Република
България.

Програма на
правителството
на Република
България;

Участие в дейностите по
ротационното
Председателство на Съвета на
ЕС през 2018 г. от Република
България

Постоян
ен,
съгласн
о Плана
на
ротацио
нното
председ
ателство
през
2018
г.на
Републи
ка
Българи
я

Изпълнени задачи
в съответствие с
Годишната
работна програма
за 2018 г. към
Плана на
председателствот
о.

Организация и ръководство
на дейността на РГ 21 „ЗП“ и
участие в работата на Съвета
по европейски въпроси

Януаридекемв
ри
2018 г.

Изпълнение на
задачите,
предвидени в ПМС
85/2007 г.

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 на МИ;
Годишна
програма за
участие на
Република
България в
процеса на
вземане на
решения на
Европейския
съюз;

5. Ефективна
защита на
потребителите

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

План за
действие за
2018 г. с
мерките,
произтичащи
от членството
на Република
България в
Европейския
съюз.
Програма на
правителството
;

100%

100%

100%

100%

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 г. на МИ;
План за
действие за
2018 г. РГ 21
„ЗП“ към СЕВ
на МС за
изпълнение на
мерките,
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произтичащи
от членството
на РБ в ЕС
Програма на
правителството
;
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 г. на МИ;
План за
действие за
2018 г. РГ 21
„ЗП“ към СЕВ
на МС за
изпълнение на
мерките,
произтичащи
от членството
на РБ в ЕС;

Програма на
правителството
;
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 г. на МИ;
План за
действие за

Изпълнение на дейности,
свързани с координация и
ръководство на ротационното
Председателство на Съвета на
ЕС в частта „ЗП“:
- ръководство при
обсъжданията на досиетата,
разглеждани в РГ „ЗП и
информация“ на Съвета;
- ръководство при
обсъжданията на досиетата
разглеждани в РГ
„Гражданско-правни въпроси
– договорно право“;
- поддържане на диалог с
председателствата от триото
по въпросите на ЗП;
- провеждане на срещи с
Председателствата,
Генералния секретариат на
Съвета и ЕК;
- подготовка и организация
по провеждането на
Конференция в областта на
ЗП;
- участие в мероприятия
свързани с БГ
Председателство и
представяне а приоритетите в
областта на ЗП.

Януаридекемв
ри 2018
г.

Подготовка, провеждане и
ръководство на
обсъжданията на досиетата,
включени в обхвата на РГ 21
„ЗП“, приемани по
обикновена законодателна
процедура, съгласно ДФЕС,
както и участие на
национален делегат в
срещите на РГ :
- постигане на напредък по
досиетата, включени в

Януаридекемв
ри 2018
г.

Осъществена
координация и
кореспонденция
със съответните
структури на ЕК и
Съвета.
Предоставяне на
информация,
обезпечаваща
активното участие
на РБ в работата
на институциите
на ЕС в областта
на ЗП.
Участие в
заседания и
срещи в рамките
на компетенциите
с представители
на други ПП,
експерти на други
държави-членки,
на бизнес
организации и на
НПО;
Постигане на
заложените в
Плана на РБ цели
в частта ЗП при
провеждане на
ротационното
Председателство
на Съвета на ЕС
през 2018 г.
Изготвени
текстове на
актове,
предложения,
съобщения и
комуникации, РП,
информации,
становища,
доклади от
заседанията,
указания и
анализи по

100%

100%

100%

100%
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2018 г. РГ 21
„ЗП“ към СЕВ
на МС за
изпълнение на
мерките,
произтичащи
от членството
на РБ в ЕС;

5. Ефективна
защита на
потребителите

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

Програма на
правителството
;
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 г. на МИ;
План за
действие за
2018 г. РГ 21
„ЗП“ към СЕВ
на МС за
изпълнение на
мерките,
произтичащи
от членството
на РБ в ЕС;

дневния ред на
председателството;
- защита на националните
интереси при изготвянето на
ново европейско
законодателство за ЗП;
- подготовка и съгласуване
на рамкови позиции указания
и писмени коментари за
заседания на РГ към Съвета и
на КОРЕПЕР;
- участие и водене на
заседания на РГ към Съвета;
- изготвяне на позиции и
изказвания за заседания на
съответния формат на Съвета
на ЕС.
Защита на националните
интереси при изготвянето на
ново европейско
законодателство за ЗП от
страна на ЕК: делегирани
актове и актове за
изпълнение на ЕК:
- подготовка на рамкови
позиции, Указания,
информация и други
документи, предназначени за
ЕК и
- участие в заседания на
работни групи и комитети
потребителите към ЕК по
всички въпроси, включени в
обхвата на РГ 21 „ЗП”.

досиетата,
включени в
работната
програма на ЕК и
Съвета на ЕС.
Постигане
заложените цели
за напредък по
съответните
досиета.

Януаридекемв
ри 2018
г.

Активно участие в
процеса на
вземане на
решения в ЕС и
участие в
заседанията на
следните работни
органи към ЕК:
- Комитет за
административно
сътрудничество;
- Комитет по
Директива за
обща
безопасност;
- Комитет за
финансова
потребителска
програма 20152020 г.;
- РГ Политика за
потребителите
/високо
равнище/;
- Експертна РГ по
потребителски
пазари;
- Мрежа за
безопасност на
потребителите;
- Комитет по
онлайн решаване

100%

100%
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на спорове;
- „Мрежа на
Европейските
потребителски
центрове“.

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

Ефективна защита
на потребителите

Ефективна защита
на потребителите

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

Повишаване на
потенциала за

Програма на
правителството
;
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 г. на МИ;
План за
действие за
2018 г. РГ 21
„ЗП“ към СЕВ
на МС за
изпълнение на
мерките,
произтичащи
от членството
на РБ в ЕС;
Програма на
правителството

Разглеждане на постъпили
заявления във връзка с:
- признаване на органите за
алтернативно решаване на
потребителски спорове в РБ,
отговарящи на изискванията
на Директива 2013/11/ЕС и на
ЗЗП и нотифициране им пред
ЕК;
- признаване на сдружения на
потребителите за
представителни сдружения на
потребителите по чл. 170 от
ЗЗП ;
-включване на сдружения на
потребителите в списъка по
чл. 164, ал. 1, т.7 от ЗЗП.

Януаридекемв
ри 2018
г.

Анализ на
постъпилите
заявления и
документи и
изготвяне на
мотивирани
предложения до
министъра на
икономиката.
Издаване на
заповеди и
нотифициране
пред ЕК, където е
необходимо.

100%

100%

Подготовка и изпращане на
отговори по запитвания на ЕК
и позиции по процедури за
нарушения, получени чрез
системата EU Pilot в обхвата
на РГ 21 „ЗП“

Януаридекемв
ри 2018
г.

Изготвени и
изпратени на ЕК
отговори и
позиции на
България

100 %

100 %

Подготовка на становища и
участие в заседания на

Януаридекемв

Изготвяне на
становища и

100 %

100 %
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икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

Ефективна защита
на потребителите

Ефективна защита
на потребителите

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

;
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 г. на МИ;
План за
действие за
2018 г. РГ 21
„ЗП“ към СЕВ
на МС за
изпълнение на
мерките,
произтичащи
от членството
на РБ в ЕС
Програма на
правителството
;
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 г. на МИ;
План за
действие за
2018 г. РГ 21
„ЗП“ към СЕВ
на МС за
изпълнение на
мерките,
произтичащи
от членството
на РБ в ЕС
Програма на
правителството
;
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 г. на МИ;
План за

междуправителствени
експерти за ЗП към следните
организации:
- РГ III „Онлайн решаване на
спорове“, към Комисията на
ООН
по
международно
търговско право (UNCITRAL);
- Комисията на ООН за
търговия и развитие /УНКТАД/
за приемане на основните
насоки на ООН за ЗП и
- Комитет за ЗП на ОИСР

ри 2018
г.

позиции за
заседанията,
доклади от
участието в
заседанията.

Изготвяне и предоставяне на
звената за превод към ЕК и
Съвета на терминологична и
лингвистична редакция на
проекти на европейски
нормативни актове и при
необходимост участие в
заседания на РГ „Юристлингвисти“ към Съвета на ЕС.

Януаридекемв
ри 2018
г.

Изготвяне на
лингвистична
редакция на
проекти на
европейски
нормативни
актове.
Нотифициране на
всички
национални
прилагащи мерки
в официалната
база данни на ЕС.

100 %

100 %

Планиране и отчитане
изпълнението на програмния
бюджет по програма 10 „ЗП” в
рамките на програмния и
ориентиран към резултатите
бюджет на МИ. Изготвяне на
актуализирана средносрочна
прогноза за Програма 10
„ЗП”.

Януаридекемв
ри 2018
г.

Изготвяне на план
и шестмесечен и
годишен отчет на
програмния
бюджет на
Програма 10 „ЗП”
Изготвяне на
актуализирана
средносрочна
прогноза за
Програма 10 „ЗП“

100%

100%
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Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

Повишаване на

действие за
2018 г. РГ 21
„ЗП“ към СЕВ
на МС за
изпълнение на
мерките,
произтичащи
от членството
на РБ в ЕС
Програма на
правителството
;

Провеждане на процедура за
предоставяне на финансови
средства на представителните
сдружения на потребителите
за 2018 г. и на процедура по
отчитане на средствата за
2017 г.

Януаридекемв
ри 2018
г.

100%

100%

План за
действие за
2018 г. РГ 21
„ЗП“ към СЕВ
на МС за
изпълнение на
мерките,
произтичащи
от членството
на РБ в ЕС
Програма на
правителството
;

Провеждане на
процедурата по
предоставяне на
средствата за
2018 г., отчитане
на
предоставените
средства и
изготвяне на
мотивирани
предложения до
министъра на
икономиката на
база анализ на
постъпилите
документи.

Провеждане на заседания и
осигуряване на работата на
Националния съвет за ЗП.

Януаридекемв
ри 2018
г.

100%

100%

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 г. на МИ;
План за
действие за
2018 г. РГ 21
„ЗП“ към СЕВ
на МС за
изпълнение на
мерките,
произтичащи
от членството
на РБ в ЕС
Програма на

Проведени
заседания,
изготвяне на
протоколи,
становища по
теми, разгледани
от Националния
съвет

Осъществяване на

Януари-

Поддържане на

100%

100%

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 г. на МИ;
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потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

правителството
;

координация с КЗП по
отношение прилагането на
законодателството за ЗП.

декемв
ри 2018
г.

контакти с
експертите на КЗП
и получаване
обратна
информация
относно
състоянието на
пазара и
правоприлагането
.
Участие в
съвместни
инициативи.

Участие в работата на
Координационния съвет за
подготовка на Република
България за членство в
еврозоната.

Януаридекемв
ри 2018
г.

Съобразно
предвиденото в
Годишната
работна програма
за 2018г. на
Националния
план за
въвеждане на
еврото в
Република
България.

100%

100%

Становища по проекти на
нормативни актове или
въпроси, предоставени за
бележки и съгласуване в
областта на ЗП.
Отговор на потребителски
жалби, сигнали и запитвания.

Януаридекемв
ри 2018
г.

Изготвени
становища по
проекти на
нормативни
актове или
въпроси,
предоставени за
бележки и
съгласуване в
областта на ЗП.

100%

100%

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 г. на МИ;
План за
действие за
2018 г. РГ 21
„ЗП“ към СЕВ
на МС за
изпълнение на
мерките,
произтичащи
от членството
на РБ в ЕС
Програма на
правителството
;
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 г. на МИ;
План за
действие за
2018 г. РГ 21
„ЗП“ към СЕВ
на МС за
изпълнение на
мерките,
произтичащи
от членството
на РБ в ЕС
Програма на
правителството
;
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 г. на МИ;
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6.

Други

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и подобряване на
възможностите за
участие в единния
европейски пазар и
пазарите на трети
страни

План за
действие за
2018 г. РГ 21
„ЗП“ към СЕВ
на МС за
изпълнение на
мерките,
произтичащи
от членството
на РБ в ЕС
Програма на
правителството
на Република
България;

Изготвени
отговори до
потребители
и/или препращане
на получените
сигнали или
жалби до
компетентните
органи.
Допълнителни дейности от
административен или друг
характер произтичащи от
дейността на МИ.

постоян
ен

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 на МИ;

Изготвяне на
планове,
стратегии,
отчетни
документи,
дейности
свързани с
обявяване на
конкурсни
процедури и др.

100%

100%

Годишна
програма за
участие на
Република
България в
процеса на
вземане на
решения на
Европейския
съюз;
План за
действие за
2018 г. с
мерките,
произтичащи
от членството
на Република
България в ЕС
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
1
2
3
 Успешно
приключване на
приватизационни
проекти, при които
няма съществени

Реализиране на
ефективен
приватизационен
процес и
следприватизационен

План за работа
на АПСК през
2018 г.;
Бюджетна

4

 Набиране и/или
актуализиране на правната
и финансовата информация
за подлежащите на
приватизация обекти;

5

6

От
януари
до
декемвр
и

Реализиране на
приватизационни
продажби на
обектите,
включени в Плана

7
25 бр.
приватиз
и-рани
обекти
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проблеми,
възпрепятстващи
продажбата;

контрол

 Провеждане на
активен маркетинг
по региони, с цел
привличане на
инвеститорски
интерес.

програма –
2000.01.08
“Преструктурир
ане и
ефективно
управление на
държавната
собственост” от
Програмния
бюджет на МИ
за 2018 г.;
Закон за
приватизация и
следприватизационен
контрол

 Успешно
приключване на
приватизационни
проекти, при които
няма съществени
проблеми,
възпрепятстващи
продажбата;
 Провеждане на
активен маркетинг
по региони, с цел
привличане на
инвеститорски
интерес.

Реализиране на
ефективен
приватизационен
процес и
следприватизационен
контрол

План за работа
на АПСК през
2018 г.;
Бюджетна
програма –
2000.01.08
“Преструктурир
ане и
ефективно
управление на
държавната
собственост” от
Програмния
бюджет на МИ
за 2018 г.;

 Определяне на
възможностите за
осъществяване на
приватизационни процедури
за обектите, подлежащи на
приватизация;
 Разрешаване на
проблеми, зависещи от
действията на други
държавни ведомства и
институции;
 Съгласуване на
приватизационните
процедури за имоти частнадържавна собственост с МФ;
 Възлагане на външни
изпълнители изготвянето
или актуализацията на
анализи на правното
състояние, приватизационни оценки,
информационни
меморандуми за съответните
обекти;
 Осъществяване на
приватизационни проекти;
 Определяне на метод за
приватизация;
 Провеждане на
маркетингови мероприятия.
 Определяне на метода
на продажба;
 Провеждане на
маркетингови мероприятия.

за работа на АПСК
през 2018 г.

От
януари
до
декемвр
и

Постигане на
планираните
плащания в
парични средства
от дейността по
приватизация
съгласно План за
работа на АПСК
през 2018 г.

Договоре
ни
плащани
я по
приватизацион
ни
продажб
ив
размер
на
6 582
хил.лв.

Закон за
приватизация и
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следприватизационен
контрол

 Осъществяване
на ефективен,
навременен и
ефикасен контрол
на задължения,
поети с
приватизационни
договори;
 Повишаване на
ефективността и
ефикасността на
дейността по
процесуалната
защита на АПСК,
вкл. по правно
осигуряване на
следприватизационния контрол в
хода на исково и
изпълнително
производство.

Реализиране на
ефективен
приватизационен
процес и
следприватизационен
контрол

План за работа
на АПСК през
2018 г.;
Бюджетна
програма –
2000.01.08
“Преструктурир
ане и
ефективно
управление на
държавната
собственост” от
Програмния
бюджет на МИ
за 2018 г.;
Закон за
приватизация и
следприватизационен
контрол

 Изготвяне на годишен
План за осъществяване на
проверки на място в
приватизираните
дружества;
 Изготвяне на
уведомления до купувачите
по приватизационните
договори за предоставяне на
всички отчетни документи,
необходими за доказване на
изпълнението на поетите с
договорите задължения за
2017 г.;
 Събиране на писмена
информация от
компетентните държавни
институции, доказваща
изпълнението/неизпълнение
то на задълженията от
страна на купувачите по
приватизационните договори
- НОИ, ЦРОЗ, Централен
депозитар, Агенция по
вписванията, РИОСВ, ДА “ДР
и ВВЗ”, КЕВР и др.;
 Приключване с
констатации на
следприватизационния
контрол по изпълнение на
изискуемите задължения по
приватизационните
договори;
 Предложения за
начисляване на неустойки;
 Издаване на
удостоверения по чл. 22б от
ЗПСК за изплатена цена и
при поискване за
изпълнение на други
задължения;

От
януари
до
декември

 Приключване с
констатации на
следприватизацио
нния контрол по
изпълнението,
респ.
неизпълнението
на изискуемите
до 2017 г.
задължения по
контролираните
договори до края
на 2018 г.;

70 бр.
дружеств
ас
извърше
н
следприв
атизацион
ен
контрол;

Следва да се има
предвид, че по
отношение на 16
дружества,
купувачите по
договорите не са
пререгистрирани
и предвид
разпоредбите на
Закона за
Търговския
регистър,
предстои
уточняване
сроковете за
контрол по
договорите с тези
купувачи.
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 Осъществяване
на ефективен,
навременен и
ефикасен контрол
на задължения,
поети с
приватизационни
договори;
 Повишаване на
ефективността и
ефикасността на
дейността по
процесуалната
защита на АПСК,
вкл. по правно
осигуряване на
следприватизационния контрол в
хода на исково и
изпълнително
производство.

Реализиране на
ефективен
приватизационен
процес и
следприватизационен
контрол

План за работа
на АПСК през
2018 г.;
Бюджетна
програма –
2000.01.08
“Преструктурир
ане и
ефективно
управление на
държавната
собственост” от
Програмния
бюджет на МИ
за 2018 г.;
Закон за
приватизация и
следприватизационен
контрол

 Издаване на
удостоверения по чл. 78,
ал. 2 от Закона за
държавната собственост за
липса на задължения,
произтичащи от
неизпълнение на договор за
приватизационна продажба.
 Осигуряване на
активност при образуването
на изпълнителни дела, както
и в рамките на вече
започналите изпълнителни
производства чрез
своевременното и
ефективно използване на
принудителните способи за
изпълнение, като се
стимулира използването на
всички законови
възможности за събиране на
вземанията на Агенцията,
вкл. чрез сключване на
спогодби за изплащане на
дълга.
 Своевременно
предявяване на вземанията
на АПСК в производство по
несъстоятелност или
ликвидация на купувачите
по приватизационните
договори, както и по
отношение на
приватизирани дружества в
случаите на вписано
обезпечение;
 Своевременно събиране
на съдебни книжа, вписване
на обезпечителни заповеди,
издадени по молби от АПСК,
снабдяване с изпълнителни
листа в полза на АПСК и
предприемане на действия
за образуване на
изпълнително производство;
 Осъществяване на
навременни действия по
предявяване по съдебен ред
на претенциите на

От
януари
до
декември

Осигуряване на
планираните
постъпления от
дейността по
следприватизационен контрол
съгласно Плана за
работа на АПСК
през 2018 г.

Постъпле
-ния от
следприв
атизацион
ен
контрол
не помалко от
1 450
хил.лв.
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Агенцията в случаите на
констатирано неизпълнение
на задълженията по
приватизационни договори,
както и тяхното
обезпечаване. Изготвяне на
молби за издаване на
заповеди за незабавно
изпълнение за вземанията,
представляващи
неизплатени вноски от
цената по
приватизационните
договори и своевременно
предприемане на действия
за обезпечаването им в
нормативно изискуемите
срокове и в съответствие с
действащите вътрешни
правила.
Българска агенция за инвестиции
1
2
1. Нарастване на
Повишаване темпа на
инвестициите в
растеж на българската
производства и
икономика, нейната
услуги с висока
конкурентоспособност
добавена стойност
и устойчиво развитие
за създаване на
нови работни места
за високо
образовани и
квалифицирани
кадри;
2. Нарастване на
инвестициите в
страната и
подобряване на
тяхната отраслова
и регионална
структура,
създаващи нови
работни места
3.Подобряване на
инвестиционния
образ и рейтинг на
България

3
Бюджетна
прогноза по
политики и
програми на
БАИ за
периода 2017г
-2019г- в
програмен
формат на
Министерство
на
икономиката
Програма № 8
„Привличане и
насърчаване
на
инвестициите”

4
Сертифициране на
инвестиционни проекти

Информационно обслужване
на потенциални инвеститори

Проучване за инвестиционен
проект (стартиращи)

Слединвестиционно
обслужване

Обслужване заявления по
ЗЧРБ и ЗБГр

5
І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ
І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ
І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ
І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ
І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ

6
Начало на
реализация на
нови
инвестиционни
проекти
Обслужени
потенциални
инвестиционни
проекти
Обслужени
потенциални
инвестиционни
проекти
Оказване на
подкрепа след
осъществяване на
инвестиционните
проекти
Разрешения за
постоянно
пребиваване във
връзка с
направени
инвестиции в

7
5
5
4
6

бр.
бр.
бр.
бр.

50 бр.
55 бр.
50 бр.
55 бр.
8 бр.
9 бр.
5 бр.
8 бр.
10 бр.
11 бр.
12 бр.
9 бр.
15
14
15
15
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бр.
бр.
бр.
бр.

4. Открояване на
целеви пазари и
осъществяване на
директен маркетинг
към потенциални
инвеститори
5. Повишаване на
инвестиционната
активност за
създаване на нови
предприятия, или
разширение на
съществуващи с
нови продукти и
технологии;
6. Насърчаване на
„интелигентно
инвестиране”,
предприемачествот
о, научните
изследвания и
иновациите

Български институт по метрология
1
2
Обвързване на
Цел: Повишаване на
стратегията на БИМ конкурентоспособност
с принципа на
та
на
българската
социалната
икономика
чрез
отговорност провеждане
на
въвеждане на
политика в подкрепа
последователен
на малките и средните
подход за
предприятия
прилагането му.
Стратегическа цел 1:
Усъвършенстване
на
стратегическата
и
законодателната
рамка,
както
и
сътрудничеството
в
областта
на
измерванията,
отговаряща
на
изискванията
на

І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ

България
Потвърждение на
спазени условия
за допустимост на
помощта

3
0
0
3

бр.
бр.
бр.
бр.

І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ

Разпространяване
на информация за
инвестиционния
климат у нас

3
2
2
3

бр.
бр.
бр.
бр.

І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ

Разпространяване
на информация за
инвестиционния
климат у нас

16
20
12
12

І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ

Разпространяване
на информация за
инвестиционния
климат у нас

3501
4501
5501
6501

І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ

Разпространяване
на информация за
инвестиционния
климат у нас

6
7
5
6

4
Въвеждане на социална рамка
в Стратегията на БИМ.

5
април

6
Актуализирана
Стратегия на БИМ

Актуализиране на Вътрешни
правила за управление на
цикъла
на
обществените
поръчки
в
БИМ,
с
цел
въвеждане
на
изисквания
свързани
с
опазване
на
околната среда и вземане под
внимание
социално
отговорния профил при избор
на доставчици.

март

Актуализирани
правила

Обслужване заявления по
ЗКПО

Организиране на
инвестиционни форуми,
семинари
и конференции в страната и
чужбина
Участие в инвестиционни
форуми, семинари и
конференции, организирани
от други институции
Изработване и
разпространение на инф.
материали: презентации,
брошури, дипляни, инф.
бюлетин на БАИ
Публикации с икономическа
насоченост и интервюта в
медии

3
 Програма
на
правителството
за
стабилно
развитие
на
Република
България
за
периода 2014 –
2018 г.

 Стратегия
на
БИМ
за
периода 20162020 г.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

бр.
бр.
бр.
бр.

7
0

100 %

0

100 %
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1

Законодателни
инициативи за
оптимизиране на
законодателството
в областта на
измерванията.

2
националното
и
международно
законодателство
Цел: Повишаване на
конкурентоспособност
та
на
българската
икономика
чрез
провеждане
на
политика в подкрепа
на малките и средните
предприятия
Стратегическа цел
Усъвършенстване
стратегическата
законодателната
рамка,
както
сътрудничеството
областта
измерванията,
отговаряща
изискванията
националното
международно
законодателство

Взаимодействие на
международно и
национално ниво

 Програма
на
правителството
за
стабилно
развитие
на
Република
България
за
периода 2014 –
2018 г.

1:
на
и
и
в
на

 Стратегия
на
БИМ
за
периода 20162020 г.

на
на
и

Цел: Повишаване на
конкурентоспособност
та
на
българската
икономика
чрез
провеждане
на
политика в подкрепа
на малките и средните
предприятия
Стратегическа цел
Усъвършенстване
стратегическата
законодателната
рамка,
както
сътрудничеството
областта
измерванията,
отговаряща
изискванията
националното
международно
законодателство

3

 Програма
на
правителството
за
стабилно
развитие
на
Република
България
за
периода 2014 –
2018 г.

1:
на
и
и
в
на
на
на
и

 Стратегия
на
БИМ
за
периода 20162020 г.

4
Популяризиране на
инициативи в социалните
мрежи
Актуализация на проекта на
ЗИД на ЗИ
Разработване на проект/-и на
наредби
за
СИ,
които
подлежат на метрологичен
контрол

Разработване на проект на УП
на БИМ с ясно разграничение
на функциите на дирекциите
в него

Разработване на проект на
Дългосрочна
програма
за
развитие на националните
еталони нa Р България за
периода 2018-2025 г..

Участие
в
техническите
комитети
на
EURAMET
в
работните групи на WELMEC и
NoBoMet
и
в
други
международни
срещи,
конференции и др. в областта
на научната и законовата
метрология.

Подготовка
и
участие
в
тържественото честване на
Международния
ден
на
метрологията, 20 май, с мото
„
“Постоянно
развитие
на
международната система от
единици SI”.

5
постоян
ен

6
Публикувана
информация

0

7
3

декемв
ри
декемв
ри

Приет ЗИД на ЗИ

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

Изготвен проект/и

декемв
ри
Изготвен проект

декемв
ри
Изготвен проект

Съгласн
о
„План
за
участие
на
експерт
и
от
БИМ в
междун
ародни
прояви
през
2018 г.“
май

0

20

0

100%

Активно
участие
на експерти от
БИМ в работата на
международните
организации,
повишена
информираност.

Изпълнени
дейности
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1

Подобряване на
вътрешната
комуникация,
работната среда и
доверието на
служителите.

Повишаване на
мотивацията и
удовлетвореността
на служителите от
работата в БИМ.

Повишаване на
компетентността на
служителите

2

Цел: Повишаване на
конкурентоспособност
та
на
българската
икономика
чрез
провеждане
на
политика в подкрепа
на малките и средните
предприятия
Стратегическа цел 2:
Инвестиция
в
повишаване
на
компетентността
и
мотивацията
на
персонала.
Цел: Повишаване на
конкурентоспособност
та
на
българската
икономика
чрез
провеждане
на
политика в подкрепа
на малките и средните
предприятия
Стратегическа цел
2: Инвестиция в
повишаване на
компетентността и
мотивацията на
персонала.
Цел: Повишаване на
конкурентоспособност
та
на
българската
икономика
чрез
провеждане
на
политика в подкрепа
на малките и средните
предприятия

3

 Програма
на
правителствот
о за стабилно
развитие
на
Република
България
за
периода 2014 –
2018 г.

 Стратегия
на
БИМ
за
периода 20162020 г.
 Програма
на
правителството
за
стабилно
развитие
на
Република
България
за
периода 2014 –
2018 г.

 Стратегия
на
БИМ
за
периода 20162020 г.

4
Тържествено отбелязване на
130-годишнината
от
приемането на първият Закон
за мерките и теглилките в
страната.
Участие
с
доклади
във
форуми,
симпозиуми
и
конференции на национално
ниво.
създаване
на
вътрешна
информационна
система/форум с достъп до
всички служители на БИМ

Разработване на правила за
подобряване
на
координацията
и
взаимодействието
между
дирекциите
и
между
служителите.

Актуализиране на правилата
за управление на човешките
ресурси.

Актуализиране на вътрешните
правила за заплатите на
служителите в БИМ

Разработване на план за
обучение през 2018 г. в т. ч.
обучения
във
външни
организации, в УЦ на БИМ и
др.
Разработване на План за
развитие и приемственост на
човешкия ресурс в БИМ

5
ноемвр
и

постоян
ен
юни

март

май

април

март

Юни

6

7
0

100%

0

5

Изпълнени
дейности
Изготвени
представени
доклади

и

Създаден форум

Разработени
утвърдени
правила

0

100 %

0

1

0

1

0

1

0

100%

0

100 %

и

Актуализирани
вътрешни правила
за управление на
човешките
ресурси
Актуализирани
вътрешните
правила за
заплатите на
служителите в
БИМ
Изготвен план за
обучение за 2018
г.
Проведени
обучения
Уутвърден план за
развитие
и
приемственост

70

1

2
Стратегическа цел
2: Инвестиция в
повишаване на
компетентността и
мотивацията на
персонала.

3

4

5

Изготвяне на информация със
специализираните
компетентности за БИМ и
служителите,
които
ги
притежават.
Създаване
на
електронна
библиотека за споделяне на
информация.
Провеждане
на
вътрешни
обучения,
практически
обучения на новоназначени
служители и семинари по
видове измервания, СУ.
Да се направи оценка на
въздействието на обучението
и програмите за развитие на
работното
място
по
отношение на разходите за
извършените дейности чрез
наблюдение и анализ на
разходи/ползи,
чрез
разработване
на
анкети,
тестове за компетентност и
др.

Повишаване
ефективността на
процеса при
набиране на
персонал

Осигуряване на
проследимост на
измерванията до
единици SI

Цел: Повишаване на
конкурентоспособност
та
на
българската
икономика
чрез
провеждане
на
политика в подкрепа
на малките и средните
предприятия
Стратегическа цел
2: Инвестиция в
повишаване на
компетентността и
мотивацията на
персонала.

 Програма
на
правителството
за
стабилно
развитие
на
Република
България
за
периода 2014 –
2018 г.

Цел: Повишаване на
конкурентоспособност
та
на
българската
икономика
чрез
провеждане
на
политика в подкрепа

 Програма
на
правителствот
о за стабилно
развитие
на
Република

Анализ за състоянието
човешкия ресурс в БИМ.

Май

постоян
но

Декемв
ри

6
Определени
специализираните
компетентности за
БИМ
и
служителите,
които
ги
притежават

7
0

100 %

0

100 %

0

100 %

0

100 %

0

30

Създадена
електронна
библиотека
Споделен опит

Направена оценка
на въздействието
на обучението и
програмите
за
развитие
на
работното място.

на
Март

Извършен анализ

постоян
ен

Изготвени и
представени
доклади за
състоянието на
националните и
изходните

 Стратегия
на
БИМ
за
периода 20162020 г.
Изследване, поддържане и
усъвършенстване на
националните еталони,
съгласно етапите от
Дългосрочната програма за
развитие на националните

71

1

Разпространение на
единиците за
измерване от
националните
еталони към
еталоните от пониски нива на
точност и средства
за измерване в
страната.

Организиране на
национални

2
на малките и средните
предприятия
Стратегическа цел 3:
Подобряване
на
бизнес
средата,
насърчаване
на
предприемачеството и
защита
на
потребителите
чрез
предоставяне
на
надеждни, проследими
и
сравними
измервания
и
ефективен
метрологичен контрол.

Цел: Повишаване на
конкурентоспособност
та
на
българската
икономика
чрез
провеждане
на
политика в подкрепа
на малките и средните
предприятия
Стратегическа цел 3:
Подобряване на
бизнес средата,
насърчаване на
предприемачеството и
защита на
потребителите чрез
предоставяне на
надеждни, проследими
и сравними
измервания и
ефективен
метрологичен контрол.
Цел: Повишаване на
конкурентоспособност

3
България
за
периода 2014 –
2018 г.

 Стратегия
на
БИМ
за
периода 20162020 г.

4
еталони на Р България;

Участие в международни
сравнения за доказване
степента на еквивалентност
на еталоните и валидиране на
методи за измерване:

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
Поддържане и представяне на
нови/модифицирани
възможности за измерване и
калибриране (СМС) на
еталонните лаборатории по
видове измерване и защитата
им на международно ниво
 Програма
на
правителствот
о за стабилно
развитие
на
Република
България
за
периода 2014 –
2018 г.

 Стратегия
на
БИМ
за
периода 20162020 г.

 Програма
на

Калибриране на еталони и
средства за измерване за
клиенти;

5

постоян
ен

постоян
ен

6
еталони на
величините
Доказана
международна
еквивалентност
на еталоните в
съответствие с
изискванията на
Споразумението
за взаимно
признаване CIPM
– MRA.
Призната
от
EURAMET
системата
за
управление на ГД
НЦМ.

постоян
ен

Международно
признатите СМС

постоян
ен

Осигурена
метрологична
проследимост на
СИ в страната

постоян
ен

0%

100 %

100%

100%

226

226

0

4100

0

35

0

5

Осигурена
метрологична
проследимост на
СИ в страната

Охарактеризиране и
сертифициране на
референтни материали

Организиране и провеждане
на междулабораторни

7

постоян
ен

Доказана
компетентност на

72

1
междулабораторни
сравнения за
различни видове
измервания

Осъществяване на
надежден и
навременен
метрологичен
контрол на
средства за
измерване

Осигуряване на
ефективен контрол
на ефективността
на системите за
улавяне на
бензинови пари,

2
та
на
българската
икономика
чрез
провеждане
на
политика в подкрепа
на малките и средните
предприятия
Стратегическа цел 3:
Подобряване на
бизнес средата,
насърчаване на
предприемачеството и
защита на
потребителите чрез
предоставяне на
надеждни, проследими
и сравними
измервания и
ефективен
метрологичен контрол.
Цел: Повишаване на
конкурентоспособност
та
на
българската
икономика
чрез
провеждане
на
политика в подкрепа
на малките и средните
предприятия
Стратегическа цел 3:
Подобряване на
бизнес средата,
насърчаване на
предприемачеството и
защита на
потребителите чрез
предоставяне на
надеждни, проследими
и сравними
измервания и
ефективен
метрологичен контрол.

3
правителствот
о за стабилно
развитие
на
Република
България
за
периода 2014 –
2018 г.

Цел: Повишаване на
конкурентоспособност
та
на
българската
икономика
чрез
провеждане
на
политика в подкрепа

 Програма
на
правителствот
о за стабилно
развитие
на
Република

4
сравнения по видове
измервания и изпитвания за
пригодност в съответствие с
изискванията БДС ISO/IEC 17
043

5

Изпълнение на дейностите по
одобряване
на
типа
на
средства за измерване /СИ/.

постоян
ен

6
лабораториите

7

 Стратегия
на
БИМ
за
периода 20162020 г.

 Програма
на
правителствот
о за стабилно
развитие
на
Република
България
за
периода 2014 –
2018 г.

 Стратегия
на
БИМ
за
периода 20162020 г.

Първоначални
СИ,

проверки

на

Последващи проверки на СИ

Метрологична експертиза на
СИ

Осъществяване на контрол на
ефективността на улавяне на
бензиновите
пари
при
експлоатация на системите,
съответстващи на Етап II на

постоян
ен

постоян
ен

постоян
ен

постоян
ен

Одобрени типове
СИ,
съгласно
плановете на Д
ИСИУС и ГД МИУ
Извършени
първоначални
проверки на СИ,
съгласно
плановете на Д
ИСИУС и ГД МИУ
Извършени
последващи
проверки на СИ,
съгласно
плановете на Д
ИСИУС и ГД МИУ
Извършени
метрологични
експертизи на СИ,
съгласно
плановете на Д
ИСИУС и ГД МИУ
Извършен контрол
на ефективността
на
улавяне
на
бензиновите пари
при експлоатация
на
системите,

0

8

0

8000

0

140 000

0

7000

0

100

73

1
съответстващи на
Етап II на УБП

Контрол на
фискални
устройства,
изпитване на
игрално
оборудване/комуни
кационен софтуер,
изпитване на
продукти и
оценяване на
съответствието

2
на малките и средните
предприятия
Стратегическа цел 3:
Подобряване на
бизнес средата,
насърчаване на
предприемачеството и
защита на
потребителите чрез
предоставяне на
надеждни, проследими
и сравними
измервания и
ефективен
метрологичен контрол.

3
България
за
периода 2014 –
2018 г.

 Стратегия
на
БИМ
за
периода 20162020 г.

Извършване на дейности по
оправомощаване на лица за
проверка на ефективността
на улавяне на бензиновите
пари при експлоатация на
системите, съответстващи на
Етап II на УБП и надзор на
оправомощените лица.

Цел: Повишаване на
конкурентоспособност
та
на
българската
икономика
чрез
провеждане
на
политика в подкрепа
на малките и средните
предприятия
Стратегическа цел 3:
Подобряване на
бизнес средата,
насърчаване на
предприемачеството и
защита на
потребителите чрез
предоставяне на
надеждни, проследими
и сравними
измервания и
ефективен
метрологичен контрол.

 Програма
на
правителствот
о за стабилно
развитие
на
Република
България
за
периода 2014 –
2018 г.

Изпитване
на
игрално
оборудване
и
комуникационен софтуер

постоян
ен

Изпитване и одобряване на
типа на фискални устройства
и експертиза на фискални
устройства;

постоян
ен

Първоначална и последваща
проверка
на
електронни
системи с фискална памет,
използвани
в
търговските
обекти за продажба на течни
горива;

постоян
ен

 Стратегия
на
БИМ
за
периода 20162020 г.

4

5

УБП
постоян
ен

Регистрация
на
фирми,
извършващи ремонт и сервиз
на фискални устройства.

Извършване на изпитване на
продукти за електромагнитна
съвместимост
(ЕМС)
и
въздействие
на
околната

постоян
ен

постоян
ен

6
съответстващи на
Етап II на УБП
Оправомощени
нови
лица
и
извършен надзор
на
лицата,
оправомощени за
контрол
на
ефективността на
улавяне
на
бензиновите пари
при експлоатация
на
системите,
съответстващи на
Етап II на УБП за
съответствието на
извършените
от
тях дейности с
нормативните
изисквания.
Осъществен
ефективен
контрол
върху
хазартните игри.
Осъществен
ефективен
контрол
върху
данъчната
политика.

7

0/0

0/5

0

50

0

40

0

130

0

100

0

90

Осъществен
ефективен
контрол
върху
данъчната
политика.
Ефективни
дейности
по
регистрацията на
фирми,
извършващи
ремонт и сервиз
на ФУ/ИАСУТД.
Ефективни
дейности
по
изпитване
на
продукти,

74

1

2

3

4

5

среда (ВОС).

Извършване на дейности по
оценяване на съответствие на
ВНД и СИ от Нотифицирания
орган
Подобряване на
качеството на
измерванията в
БИМ

Цел: Повишаване на
конкурентоспособност
та
на
българската
икономика
чрез
провеждане
на
политика в подкрепа
на малките и средните
предприятия
Стратегическа цел 3:
Подобряване на
бизнес средата,
насърчаване на
предприемачеството и
защита на
потребителите чрез
предоставяне на
надеждни, проследими
и сравними
измервания и
ефективен
метрологичен контрол.

 Програма
на
правителствот
о за стабилно
развитие
на
Република
България
за
периода 2014 –
2018 г.

 Стратегия
на
БИМ
за
периода 20162020 г.

постоян
ен

6
съгласно плана за
дейността на Д
ИСИУС
Ефективни
дейности
по
оценяване
на
съответствието,
съгласно
плановете на Д
ИСИУС и ГД МИУ

7

0

21

100%
Поддържане и развиване на
работата на Учебния център
/УЦ/ на БИМ, чрез:

Актуализиране
на
правилата за работа на
Учебния център на БИМ

Разработване на Учебна
програма и публикуване в
сайта на БИМ.

Подготовка на лекционни
материали и провеждане
на обучения в УЦ на БИМ.

Февруа
ри

Март

Съгласн
о
програм
ата на
УЦ
на
БИМ

Провеждане на партньорски
оценки с други страни
постоян
ен

Поддържане на акредитация
на лабораториите на БИМ
Поддържане
усъвършенстване
внедрените
СУ
специализираната
администрация
Поддържане

и
на
в

и

Съгласн
о плана
на
ИА
БСА
постоян
ен

постоян

Актуализирани
правила за работа
на УЦ
Утвърдена
и
оповестена
учебна програма

Изготвени
материали
проведени
обучения
съгласно
програмата

0

100%
0

и

100%
0%

Поддържане
на
международно
признатите
възможности
за
измерване
и
калибриране
на
БИМ.
Проведени
надзорни оценки
от ИА БСА

0

1

100%

100 %

100%

100 %

100%

100 %

Актуални
и
работещи системи
за управление
Съответствие

на

75

1

2

3

4
усъвършенстване на СК на
нотифицирания
орган,
провеждане на ВО, преглед от
ръководство, изпълнение на
решения
от
прегледа,
надзорни одити.

Изпълнение на дейностите по
проекти
на
Европейската
метрологична програма за
иновации
и
изследвания
EMPIR
Изпълнение на дейностите,
предвидени в „Стратегия за
развитие на БИМ за периода
2016
–
2020
г.“,
чрез
изготвяне и кандидатстване с
проектни
предложения
по
ОПИК
по
процедура
„Подобряване
на
бизнес
средата
за
българските
производители и създаване
на условия за изпитване на
съоръжения чрез подкрепа за
дейността на БИМ“
Пилотен проект за въвеждане
на електронно попълване и
пренос на данни от проверки
на измервателни системи за
течности, различни от вода

Подобряване
на
работна
среда в лабораториите и офис
помещения на БИМ

Поддържане и надграждане
на информационните системи
в БИМ

5
ен

Съгласн
о
срокове
те,
предви
дени в
проекти
те
Съгласн
о
срокове
те
определ
ени ОП
„Иновац
ии
и
конкуре
нтоспос
обност“

6
СК с целите и
политиката
по
качеството
и
изискванията на
приложимите
стандарти
и
нормативни
документи.
Успешно
изпълнение
на
дейностите

7

2

2

Подготвени
проектни
предложения
и
сключен договор с
УО
и
успешно
изпълнявани
дейности

0

1

м. юни

Въведено
електронно
попълване
и
пренос на данни
от проверките

0

1

м.
декемв
ри

Осигурена
безопасна среда в
лабораториите и
нормални условия
на околната среда
за изпълнение на
дейностите в БИМ
Работещи системи

0

100 %

2

1

постоян
ен
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1

2

3

4
Обновяване
на
информационната
и
компютърна техника в БИМ

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
1
2
3
4
Ефективен надзор за Конкурентоспособна
Програма за
1. Тематични проверки на
безопасността на
българска икономика
управление на
групи продукти продуктите, пуснати
правителството електрически съоръжения;
на пазара и в
на Република
лични предпазни средства;
действие, на
България за
играчки; машини; строителни
качеството на
периода 2017 - продукти; газови уреди;
течните горива,
2021 г.
радиосъоръжения; продукти
пресичане на
по екодизайн; продукти в
Бюджет за 2018
нечестната
обхвата на RoHS;
г. и
конкуренция и
транспортируемо оборудване
актуализирана
защита на живота и
под налягане; продукти в
бюджетна
здравето на хората,
обхвата на ATEX
прогноза за
безопасността на
2. Кампанийни проверки в
2019 и 2020 г.
домашните животни,
търговски обекти:
на МИ в
интересите на
Кампания за деня на
програмен
потребителите и
потребителя 2018,
формат
опазването на
Безопасно лято 2018,
околната среда и
Безопасна Коледа 2018
вещите
3. Проверки по сигнали и
жалби на граждани
(електрически съоръжения,
строителни продукти,
играчки, лични предпазни
средства, машини, средства
за измерване и др.)

5
м.
декемв
ри

6
Осъвременена
ИКТ техника

5
целогод
ишно

6
Открити
несъответстващи
продукти и
предприети
действия за
привеждането им
в съответствие
със съществените
изисквания

7
16 тематични
проверки

март,
септемв
ри
ноемвр
и,
декемв
ри
целогод
ишно

Открити
несъответстващи
продукти

3 кампании

3
проведен
и
кампании

Открити
несъответстващи
продукти и
предприети
действия за
привеждането им
в съответствие
със съществените
изисквания
Открити
несъответстващи
продукти и
предприети
съответни
действия

Според броя
на
подадените
сигнали и
жалби

Брой
отработе
ни
сигнали
и жалби

Съобразно
получените
нотификации
и откритите
продукти

Открити
несъответстващи
продукти и

В зависимост
от броя на
уведомленият

Брой
получени
нотифика
ции
Брой
открити и
унищоже
ни
продукти
Брой
несъотве
тстващи

4. Реакции и нотификации по
и към RAPEX

целогод
ишно

5. Съвместни проверки с
Агенция „Митници”

целогод
ишно

7
0

30 %

16
тематичн
и
проверки
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предприети
съответни
действия

а

вида
продукти
по брой
получени
уведомле
ния
Брой
откритит
е групи
продукти
с
несъотве
тствия,
извън
плана
Брой
откритит
е групи
продукти
с
несъотве
тствия,
извън
плана
3 бр.

6. Извънпланови проверки на
продукти

целогод
ишно

Открити
несъответстващи
продукти и
предприети
съответни
действия

Съобразно
откритите
групи
продукти с
несъответств
ия, извън
планираните
групи

7. Съвместни проверки с
други контролни органи

целогод
ишно

Открити
несъответстващи
продукти и
предприети
съответни
действия

Съобразно
откритите
групи
продукти с
несъответств
ия, извън
планираните
групи

8. Информационни блокове
към потребители,
икономически оператори,
неправителствени
организации, държавни
институции и власти на
местното самоуправление
9. Надзор на пазара на СИ:
- везни с неавтоматично
действие;
- измервателни системи за
течности различни от вода;
- разходомери за газ;
- водомери;

целогод
ишно

разработване на
съвети и
инструкции

10 бр.

Изпълнен план.
Открити
несъответстващи
СИ и предприети
действия за
привеждането им
в съответствие
със съществените
изисквания

4663 бр. СИ

4000
бр.СИ

Изпълнен план.
Изготвени
предписания. При
нарушения изготвени актове
и наказателни

474 бр. СПО

1000 бр.
СПО

- електромери.
10.Надзор на пазара на
съоръжения с повишена
опасност (СПО) и машини,
които не се пускат директно в
търговската мрежа

Целогод
ишно
I-ІІ
трим.
І-III
трим.
ІV трим.
целогод
ишно
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постановления

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
Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура по
качеството

1 план

1 план

Изготвени
предложения от
работна група
за промяна в
ЗЧАВ

-

първо
тримесе
чие

Изготвени
предложения от
работна група
за промяна в
ЗЕВИ

-

3. Изготвяне на предложения
за промяна на Наредбата за
изискванията за качеството
на течните горива, условията,
реда и начина за техния
контрол

първо
тримесе
чие

Изготвени
предложения от
работна група
за промяна в
Наредба

-

4. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
устройството, безопасната
експлоатация и техническия

четвърт
о
тримесе
чие

Внесен в МИ
проект за
изменение и
допълнение на

-

Представ
ени
предложе
ния до
ръководс
твото на
ДАМТН
Представ
ени
предложе
ния до
ръководс
твото на
ДАМТН
Представ
ени
предложе
ния до
ръководс
твото на
ДАМТН
1 проект

Конкурентоспособна
българска икономика

Програма за
управление на
правителството
на Република
България за
периода 2017 2021 г.
Бюджет за 2018
г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 и 2020 г.
на МИ в
програмен
формат

Участие в подготовката на
секторна програма по надзора
на пазара на продукти

четвърт
о
тримесе
чие

Изготвен план по
надзор на пазара
като елемент от
секторната
програма по
надзор на пазара
в рамките на
компетенциите на
ДАМТН

Конкурентоспособна
българска икономика

Програма за
управление на
правителството
на Република
България за
периода 2017 2021 г.
Бюджет за 2018
г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 и 2020 г.
на МИ в
програмен
формат

1. Изготвяне на предложения
за промяна на Закон за
чистотата на атмосферния
въздух

първо
тримесе
чие

2. Изготвяне на предложения
за промяна на Закон за
енергията от възобновяеми
източници
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надзор на съоръжения под
налягане.
5. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
устройството, безопасната
експлоатация и техническия
надзор на газови съоръжения
и инсталации за втечнени
въглеводородни газове
6. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
устройството и безопасната
експлоатация на преносните и
разпределителните
газопроводи и на
съоръженията, инсталациите
и уредите за природен газ.
7. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
безопасната експлоатация и
техническия надзор на
повдигателни съоръжения.
8. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
безопасната експлоатация и
техническия надзор на
асансьори.
9. Проект за изменение и
допълнение на Наредбата за
условията и реда за
получаване на лицензии за
осъществяване на технически
надзор на съоръжения с
повишена опасност и за реда
за водене на регистър на
съоръженията.
10. Съгласуване на проект за
изменение и допълнение на
Наредбата № 1 за условията и
реда за придобиване и
признаване на
правоспособност за
упражняване на професии по
управление на товароподемни
кранове и подвижни работни
площадки.
11. Съгласуване на проект за
изменение и допълнение на

наредбата
четвърт
о
тримесе
чие

Внесен в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

четвърт
о
тримесе
чие

Внесен в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

Четвърт
о
тримесе
чие

Внасяне в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
наредбата
Внасяне в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
наредбата
Внасяне в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

-

1 проект

-

1 проект

четвърт
о
тримесе
чие

Внасяне в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

четвърт
о

Внасяне в МИ
проект за

-

1 проект

първо
тримесе
чие
четвърт
о
тримесе
чие
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Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура по
качеството

Конкурентоспособна
българска икономика

Програма за
управление на
правителството
на Република
България за
периода 2017 2021 г.
Бюджет за
2018 г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 и 2020 г.
на МИ в
програмен
формат

Наредбата № 2 за условията и
реда за придобиване и
признаване на
правоспособност за
упражняване на професия по
обслужване на парни и
водогрейни котли.
12. Съгласуване на проект за
изменение и допълнение на
Наредбата № 3 за условията и
реда за придобиване на
правоспособност за
упражняване на професия
“монтьор по монтиране,
поддържане и ремонтиране на
асансьори”.
1. Оправомощаване на лица
за проверка на СИ

тримесе
чие

изменение и
допълнение на
наредбата

четвърт
о
тримесе
чие

Внасяне в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
наредбата

2. Публикуване на данни за
оправомощените лица в уебстраницата на ДАМТН.

ежемес
ечно до
10-то
число

Публикувани
24 вписвания
актуални данни в
уеб-страницата
брой вписвания

В
зависимо
ст от
заявенит
е
админист
ративни
услуги

3. Надзор на лица,
оправомощени за проверка на
СИ (по приложен График за
извършване на надзорни
проверки на оправомощените
лица през 2018 г.)

целогод
ишно

Изпълнен план.
Осъществен
надзор на всички
оправомощени
лица – действащи
лаборатории.
Изготвени
предписания и

55
проверки

целогод Заповеди за
ишно
оправомощаване,
за изменение и
допълнение на
заповеди за
оправомощаване,
за отказ за
оправомощаване,
отнето
оправомощаването

-

1 проект

8 за
оправомощав
ане;
15 за изм. и
доп.;
1 за
отнемане;

Брой
издадени
заповеди
в
зависимо
ст от
заявенит
е АУ и
резултат
ите от
надзора
на
оправомо
щените
лица

57 проверки
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Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура по
качеството

Конкурентоспособна
българска икономика

Програма за
управление на
правителството
на Република
България за
периода 2017 2021 г.
Бюджет за
2018 г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 и 2020 г.
на МИ в
програмен
формат

1. Метрологичен надзор на
лица, които използват СИ
1.1. оператори, които
доставят до крайните
потребители:
- газ;
- вода;
- електрическа енергия;

І-II
трим.
ІІ-III
трим.
ІV трим.

1.2. Везни:
- в търговската мрежа;
- на пазари и борси

Целогод
ишно

1.3. СИ при продажба на
горива на краен потребител

Целогод
ишно

1.4. СИ в здравеопазването –
болнични заведения
1.5. СИ по ЗАДС – съвместни
проверки с АМ

І трим.

1.6. СИ, обект на извънредни
надзорни проверка

9748 обекта с
17512 СИ

8500
обекта с
15500 СИ

224 проверки

200
Проверки

Целогод
ишно
при
уведом
ление
целогод
ишно

2. Метрологичен надзор на
лица, които произвеждат,
внасят и предлагат за
продажба ПОКП, вкл.
тематични проверки по
продукти:
2.1. Наблюдение и контрол в
търговската мрежа на нетните
количества на пуснатите на
пазара ПОКП:
- мляко и млечни продукти,
вкл. тематична проверка на
кисело мляко;
- месни и млечни продукти с

заповеди за
отнемане
Изпълнен план.
Дадени
предписания.
При нарушения съставени актове
и издадени
наказателни
постановления

Целогод
ишно

Изпълнен план.
Дадени
предписания за
отстраняване на
несъответствия и
спиране на
несъответстващи
ПОКП и партиди.
При нарушения съставени актове
и издадени
наказателни
постановления

830
Партиди
1754 ПОКП с
различни
количества

800
Партиди
1700
ПОКП с
различни
количест
ва

Целогод
82

еднакви и различни
количества;
- пакетирани биохрани зърнени, семена и сурови ядки
- тематична проверка;
2.2. Надзорни проверки на
производители на ПОКП в
зависимост от резултатите от
контрола в търговската мрежа
и оценка на риска

Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура по
качеството

Повишаване на
сигурността и
безопасността на
транспортния сектор

Програма за
управление на
правителството
на Република
България за
периода 2017 2021 г.
Бюджет за 2018
г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 и 2020 г.
на МИ в
програмен
формат

Ефективен надзор
за безопасността на
продуктите,
пуснати на пазара

Конкурентоспособна
българска икономика

Програма за
управление на
правителството
на Република

ишно
І трим.
Целогод
ишно

2.3. ПОКП, обект на
извънредни проверки

Целогод
ишно

3. Надзорни проверки по
сигнали и жалби

целогод
ишно

1. Регистриране на сервизи за
тахографи

целогод
ишно

2. Публикуване на данни за
регистрираните сервизи за
монтаж, проверка и ремонт на
тахографи на уеб-страницата
на ДАМТН

Ежемес
ечно до
10-то
число

Публикувани
актуални данни,
брой вписвания

50
публикации

3. Последващ контрол на
регистрирани сервизи (по
приложен График за
извършване на надзорни
проверки на регистрираните
сервизи за тахографи през
2018 г.)
1.Извършване на периодични
технически прегледи на
съоръжения с повишена
опасност (СПО) – съоръжения

целогод
ишно

Изпълнен план за
проверките

160 бр.

150 бр.

целого
дишно

Осъществен
контрол върху
експлоатирането
на СПО за да се

прегледи на
19 541 бр.
СПО

прегледи
на
19 500
бр. СПО

Открити
несъответстващи
СИ и ПОКП и
предприети
действия за
спирането им и
привеждане в
съответствие
Удостоверения за
регистрация/изме
нение и
допълнение,
заповеди за
прекратяване и
временно спиране

304 бр.

45 бр.
удостоверени
я, 5 бр.
заповеди за
прекратяване, временно
спиране и
възобновяване

Брой
отработе
ни
сигнали
и жалби

Брой
издадени
удостове
рения в
зависимо
ст от
реалния
брой
заявлени
я
В
зависимо
ст от
заявенит
е АУ

83

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)

Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура по
качеството

България за
периода 2017 2021 г.

Бюджет за 2018
г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 и 2020 г.
на МИ в
програмен
формат

Конкурентоспособна
българска икономика

Програма за
управление на
правителството
на Република
България за
периода 2017 2021 г.

под налягане, газови
съоръжения и инсталации,
повдигателни съоръжения,
асансьори и др.

2. Извършване на периодични
технически прегледи на
съоръжения с повишена
опасност (СПО) –газопроводи,
нефтопродукто-проводи,
въжени линии и др.

Целогод
ишно

3. Извършване на проверки
на обекти, в които
функционират СПО

Целого
дишно

Извършване на проверки на
лица, получили лицензия за
осъществяване на технически
надзор на СПО.

целого
дишно

1. Извършване на проверки
на вписани в регистъра на
ДАМТН лица, извършващи
дейности по поддържане,
ремонтиране и преустройване

Целогод
ишно

Бюджет за 2018
г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 и 2020 г.
на МИ в
програмен
формат
Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура по
качеството

Конкурентоспособна
българска икономика

Програма за
управление на
правителството
на Република
България за

гарантира, че
отговарят на
нормативноустано
вените
изисквания за
безопасна
експлоатация.
Осъществен
контрол върху
експлоатирането
на СПО за да се
гарантира, че
отоговарят на
нормативноустано
вените
изисквания за
безопасна
експлоатация.
Контрол върху
спазване от
ползвателите на
нормативноустанов
ените изисквания
за безопасна
експлоатация на
съоръженията.
Контрол върху
спазване на
нормативноустанов
ените изисквания
от лицата и върху
ефективното
изпълнение на
задълженията им.

прегледи на
4 563,26 км

прегледи
на
4 100 км

проверки на
2 368 обекта

проверки
на
2 500
обекта

проверка
на 105 лица

проверка
на 195
лица

Контрол върху
проверка на
693 лица
спазване на
нормативноустанов
ените изисквания
от лицата и върху

проверки
на 1200
лица
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периода 2017 2021 г.
Бюджет за 2018
г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 и 2020 г.
на МИ в
програмен
формат

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

Подобряване
качеството на
атмосферния въздух в
населените места.
Разширяване на
комплекса от мерки за
опазване чистотата на
атмосферния въздух.
Разработване на
национална програма
за качеството на
атмосферния въздух.

Програма за
управление на
правителството
на Република
България за
периода 2017 2021 г.

Бюджет за 2018
г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 и 2020 г.
на МИ в
програмен
формат

на СПО

ефективното
изпълнение на
задълженията им.

2. Поддържане на електронен
регистъра на СПО
2.1.Попълване на
информация за фирмите в
регистъра на СПО
2.2. Даване на код и пароли
на на фирмите за електронен
достъп до регистъра на СПО
2.3. Контрол върху
попълването на данни в
регистъра на СПО от фирмите
1.Извършване на планови
проверки на обекти,
разпространяващи течни
горива във връзка с
мониторинговата система за
контрол на качество на
течните горива

Целогод
ишно
1-во
трим.

Текущо
през
цялата
година

2. Извършване на проверки
по ЗЧАВ, ЗЕВИ, сигнали на
граждани и други държавни
институции

Текущо
през
цялата
година

Поддържане на
електронния
регистър актуален

-

1
електрон
ен
регистър

Извършени
проверки

131 бр.
извършени
проверки

120 бр.

Извършени
проверки

734 бр.
извършени
проверки

750
проверки

2-ро
тримесе
чие
целогод
ишно

3. Изпитване на проби от
течни горива в подвижни и
стационарна лаборатории.

Текущо
през
цялата
година

4. Провеждане на арбитражни
изпитвания и издаване на
експертизи за съответствие на
горивата с изискванията за
качество след арбитражни
изпитвания.

Текущо
през
цялата
година

Издадени
протоколи от
изпитване от
подвижни
лаборатории и
стационарна
лаборатория
Проведени
арбитражни
изпитвания и
издадени
експертизи след
арбитражни
изпитвания.

182бр.
проверки
завършили с
доклад
1716 бр. ПИ

35 изпитани
арбитражни
проби

1400 бр.
ПИ

В
зависимо
ст от
постъпил
ите
искания
за
85

5. Участие в работата на ТК
67 на БИС.

6. Обобщаване на данните за
качеството на течните горива
през 2017 г. за изготвяне на
годишния доклад до
Европейската комисия
7. Актуализация на
вътрешните правила,
инструкции, процедури и
други документи, свързани с
дейността по контрола на
качеството на течните горива

арбитраж
ни
изпитван
ия
Според
броя на
заседани
ята

При
свикван
е на
заседан
ие
трето
тримесе
чие

Осъществени
участия в
работата на ТК

2 участия

Изготвен доклад

1 доклад

1 доклад

постоян
ен

Актуализирани
документи

Документи - 5
бр.

Според
потребно
стта

Формуляри –
20 бр.

8. Обучение на:
а. новопостъпилите
инспектори за вземане на
проби от течни горива,
прилагане изискванията на
нормативните документи за
контрола на качеството на
течните горива и ЗАНН
б. служители от ИГСМП с цел
повишаване на
квалификацията в методите
за изпитване на течни горива.

Текущо

Обучени
инспектори

Текущо

Повишаване
квалификацията
на служители

43 обучения
на служители

Проведени
обучения по
отдели

в. Вътрешни обучения за
повишаване на
професионалната
компетентност и поддържане
на квалификацията на
персонала

Целогод
ишно

Провеждане на
обучения

г. Професионално,
компютърно и чуждоезиково

Целогод
ишно

Участие в курсове
за обучение

4 обучени
служители

Участие на 20
служители в
различни
курсове

Според
броя на
новопост
ъпилите
служител
и

Според
потребно
стите

Проведен
и
обучения

Според
утвърден
ите
86

обучение

курсове
6 сравнения

9. Поддържане на
акредитацията на
лабораторията и разширяване
на техническите й
възможности:

В
рамките
на
годинат
а

Приложени
стандартизирани
методи за
изпитване на
течни горива

Издаден
сертифик
ат от 4
участия

а. Участие е
междулабораторни
сравнителни изпитвания
б. Разширение на
акредитацията по нови
показатели

в. Организиране и
провеждане на Вътрешен
одит на СУ и планов надзор
от ИА БСА

В
рамките
на
годинат
а

Разширяване на
акредитацията

Проведени одити

4 разширения

доклади от
одити

Второ и
трето
тримесе
чие

Разширяв
ане на
акредита
цията по
4
показате
ля
доклади
от одити

4 бр.
10. Kомплексни проверки с
участие на подвижна
лаборатория в района на
контрол на качеството на
горивата
11. Разработване на
технически спецификации
за доставка на
сертифицирани сравнителни
материали (ССМ), реагенти
и консумативи необходими
за изпитвателната дейност
на отдела
12. Пускане в действие на
нова апаратурата и
обучение на персонала
13. Оценка на служителите
в ГД ККТГ
14. Закупуване и доставка

Проверени обекти
целогод
ишно

Целогод
ишно

4 бр.

Разработени
спецификации

6 бр.
спецификаци
и
Съгласно
утвърден
план за
обществе
ни
поръчки
5 бр. апарати

Пуснати апарати
Целогод
ишно
Първо и
трето
тримесе
чие

Проведени
междинни срещи
и атестация

Проведени
междинни
срещи и
атестация

Пускане
на 6 бр.
нови
апарати

1 договор за
съдове и 1
87

на съдове за еднократна
употреба за вземане на
проби от течни горива и
еднократни пломби
15. Актуализиране на
системата от обекти,
подлежащи на контрол по
отношение на качеството на
течните горива
16. Извършване на
експертизи и изготвяне на
Експертни заключения,
Констативни протоколи за
установяване съответствието
на течните горива с
изискванията за качество и
съдържание на биогориво в
течните горива, след
изпитване

трето/
четвърт
о
тримесе
чие
Постоян
но

Сключени
договори за
доставка

Актуализиран
а система
Актуална система
с база данни за
обектите
Изготвени
3022 бр.
Изготвени
заключения

Целогод
ишно

17. Изготвяне на проекти на
наказателни постановления

Изготвени
проекти на НП
Целогод
ишно

18. Изготвяне на
становища/експертизи,
възложени от съдебните
органи и МВР или за
качеството на смазочни
материали въз основа на
постъпили искания от фирми,
ведомства и граждани
19. Изготвяне на отчети за
работата на ГД ККТГ и
представянето им на
председателя на ДАМТН
20. Поддържане на база
данни за резултатите от
проведените проверки

договор за
пломби

Изготвени
документи

Изготвени
115 бр.
проекти на
НП
Изготвени
становища по
всички
постъпили
искания

Целогод
ишно

Изготвени отчети
Целогод
ишно
Актуална база
данни

21. Семинарно занятие на
служителите от ГД ККТГ

1
договор
за съдове
и1
договор
за
пломби
Актуализ
ирана
система

Според
издадени
те
протокол
и от
изпитван
е

Изготвени
периодични
годишен
отчети
Актуална
база данни

Целогод
ишно

Проведен
и
междинн
и срещи
и
атестаци
я

1 семинар

Според
бр.
издадени
АУАН
Според
постъпил
ите
искания

Проведени
семинари
Второ
88

тримесе
чие
22. Разработване,
внедряване, поддръжка и
развитие на информационна
система с база данни за
контрол на горивата

23. Предаване на
съответстващи горива за
нуждите на ДАМТН

Разработени
технически
изисквания
Разработена и
внедрена система

второ/т
рето
тримесе
чие

1 120 л.
Предадени горива
– литри

Изготвен
и
периодич
ни
годишен
отчети
Актуална
база
данни

Целогод
ишно

Проведен
1
семинар

1бр.

Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура по
качеството

Конкурентоспособна
българска икономика

Програма за
управление на
правителството
на Република
България за
периода 2017 2021 г.
Бюджет за 2018
г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 и 2020 г.
на МИ в
програмен

1.Извършване на проверки по
документи и на място за
установяване на
компетентността на
кандидатите за получаване на
разрешения за оценяване на
съответствието

Текущо
през
цялата
2018
година

 Извършени
проверки на
кандидатите за
нотифицирани
органи по
действащите
директиви/
наредби, по
нови такива и
регламенти;
 Проверки за
удължаване
срока на
валидност на
нотификацията;
 Проверки за
ренотификация
 Проверки,

13 бр.
извършени
проверки

Според
приетите
горива за
съхранен
ие
В
зависимо
ст от
заявенит
е
потребно
стина
бизнеса

1

1
89

формат

2.Извършване на планирани
надзорни проверки на
нотифицираните органи

Текущо
през
цялата
2018
година

3.Извършване на извънредни
проверки по сигнал

Текущо
през
цялата
2018
година

4.Анализ на дейността на
нотифицираните органи по
оценяване на съответствието
и набелязване на мерки за
решаване на възникнали
проблеми и за подобряване
на работата им.

свързани с
уведомления
съгласно чл.
14б на ЗТИП
Извършени
проверки за
отстраняване на
евентуални
проблеми в
работата на
нотифицираните
органи

48
167 проверки
(40
нотифициран
и органи)

160
проверки

Извършени
проверки за
отстраняване на
евентуални
проблеми в
работата на
нотифицираните
органи

100 %
отработени
проверки по
сигнали

В
зависимо
ст от
броя на
постъпил
ите
сигнали

Текущо
през
цялата
2018
година

Събрана
информация за
текущото
състояние на
нотифицираните
органи и
набелязани мерки
за подобряване на
работата им

Извършен
анализ на
дейността на
40
нотифициран
и органи

анализ
на
дейностт
а на
всеки
нотифиц
иран
орган

5. Координиране дейността на
националните работни групи
по прилагане на НСИОС по
чл. 7 от ЗТИП

Текущо
през
цялата
2018
година

Проведени срещи
по дискусионни
проблеми в
интерпретирането
на новата или
променена
нормативна база

20 срещи

10 срещи

6.Участие във форумите и
структурите към Европейската
комисия по прилагане на
директивите от нов подход и
оценяване на съответствието.

Текущо
през
цялата
2018
година

Осъществени
участия във
форумите на ЕК

10 участия

4 участия
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7.Подготвяне и изпращане на
уведомления за нотификация
на органите за оценяване на
съответствието пред
Европейската комисия и
страните-членки чрез
системата за нотификация
NANDO-Input.

Текущо
през
цялата
2018
година

Нотифициране на
нови български
органи за
оценяване на
съответствието.
Уведомления за
удължаване срока
на нотификация;
Уведомления за
ренотификация.

6 бр.
подготвени и
изпратени
уведомления

8. Актуализиране на
регистъра на издадените и
отнети разрешения за
извършване на оценяване на
съответствието, публикуван
на интернет страницата на
ДАМТН

Текущо
през
цялата
2018 г.

Актуален регистър
на издадените и
отнети
разрешения за
извършаване на
оценяване на
съответствието

12 бр.
направени
актуализации

9. Извършване на проверки
по документи и определяне
на:
- уникален код на
производител установен на
територията на Република
България или в трети страни;
- идентификационен код за
оценяване на етапа след
построяването на
нотифициран орган

Текущо
през
цялата
2018 г.

Извършени
проверки по
документи и
определен:
- уникален код
на производител
установен на
територията на
Република
България или в
трети страни;
идентификационе
н код за
оценяване на
етапа след
построяването на
нотифициран
орган

6 бр.
извършени
проверки

В
зависимо
ст от
броя на
подадени
те
заявлени
я,
сроковет
е на
нотифика
ция и
настъпил
и
промени.
В
зависимо
ст от
броя на
подадени
те
заявлени
я,
сроковет
е на
нотифика
ция и
настъпил
и
промени.
В
зависимо
ст от
броя на
подадени
те
заявлени
я
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Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура по
качеството

Конкурентоспособна
българска икономика

Програма за
управление на
правителството
на Република
България за
периода 2017 2021 г.

Бюджет за 2018
г. и

10. Актуализиране на
националния регистър „Уникален код на
производители на плавателни
съдове“

Текущо
през
цялата
2018 г.

Актуален
национален
регистър „Уникален код на
производители на
плавателни
съдове“

4 бр.
актуализации
на
националния
регистър

11. Предоставяне данните от
националния регистър в
регистъра на държавите
членки, в платформата за
сътрудничество на Комисията

Текущо
през
цялата
2018 г.

Актуална
информация в
регистъра на
държавите членки
в платформата за
сътрудничество на
Комисията

Предоставени
данните от
националния
регистър – 4
бр.

12. Вписване на код на
производител установен в
трета държава в „регистър за
трети държави“

Текущо
през
цялата
2018 г.

Актуална
информация в
„Регистъра за
трети държави“ на
държавите членки

-

13. Вписване на
идентификационния код на
нотифицирания орган,
получил разрешение за
оценяването на
съответствието на етапа след
построяването в „регистър на
нотифицираните органи“
(чрез CIRCA BC)

Текущо
през
цялата
2018 г.

Актуална
информация в
„Регистъра на
нотифицираните
органи“ на
държавите членки

В
зависимо
ст от
броя на
подадени
те
заявлени
я.
В
зависимо
ст от
броя на
подадени
те
заявлени
я.
При
подадени
заявлени
я

-

При
нотифиц
иране на
орган за
оценяван
ето на
съответст
вието на
етапа
след
построяв
ането

57 броя
актуализиран
и процедури

В
зависимо
ст от
потребно
стите

1. Система за управление на
качеството на ДАМТН (СУК)
1.1. Актуализиране на
документите по гл.
дирекции/дирекции, съгласно
СУК
1.2. Провеждане на цялостен
вътрешен одит в ДАМТН на
внедрената СУК, съгласно
изискванията на

Текущо

Първовторо
тримесе
чие

Системата
поддържана
съгласно
изискванията на
стандарта
Системата
поддържана
съгласно
изискванията на

1 одит
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актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 и 2020 г.
на МИ в
програмен
формат

международен стандарт ISO
9001:2015
1.3. Поддържане на актуални
регистри на ТСНИ в гл.
дирекции/дирекции, чрез
осъществяване на
непрекъснат контрол върху
техническите средства за
наблюдение и измерване
съгласно СУК
1.4. Провеждане преглед на
ръководството, с цел
обсъждане на
функционирането на СУК,
нейната ефективност и
съответствието и с
изискванията на стандарт ISO
9001:2015.
1.5. Провеждане обучение на
служители на ДАМТН по ISO
9001:2015
1.6. Ресертификация на
внедрената Системата за
управление на качество в
съответствие със стандарт ISO
9001:2015
2. Риск регистъра на ДАМТН
2.1. Актуализиране на Рискрегистъра (при необходимост)
2.2. Изготвяне на Рискрегистър на ДАМТН за 2019 г.
3. Застраховане на
имуществото на ДАМТН
3.1. Застраховане на сградния
фонд
3.2. Застраховане на
измервателно и изпитвателно
оборудване
3.3. Застраховане и
поддръжка на автомобилния
парк на ДАМТН

стандарта
Целогод
ишно

Трето
тримесе
чие

Първо
тримесе
чие
Трето
тримесе
чие
Текущо

Системата
поддържана
съгласно
изискванията на
стандарта

Системата
поддържана
съгласно
изискванията на
стандарта
Повишена
квалификация и
компетентност на
служителите за
постигане целите
по качество
Системата
поддържана
съгласно
изискванията на
стандарта
Риск-регистърът
поддържан
актуален

Всички
регистри
Всички
регистри

1 бр.
1 бр.

-

Според
потребно
стите

-

1 регистър

Ресертиф
икация
на СУК
1
регистър

4-то
трим.

четвърт
о
трим.
3-то и
4-то
тримесе
чие

Сградният фонд
застрахован

24 сгради

24
сгради

ДМА застраховано
180 бр.
180 бр.
Застрахован парк

3-то
тримесе
чие

75 бр.
100 бр.
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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

Изпълнението на
мерките включени в
програмите за
изпълнение на
Плановете за
управление на риска
от наводнения (ПУРН)
2016-2021 г. за
намаляване на
неблагоприятните
последици от
наводненията за
човешкото здраве,
стопанската дейност и
околната среда.

Програма за
управление на
правителството
на Република
България за
периода 2017 2021 г.

Бюджет за 2018
г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 и 2020 г.
на МИ в
програмен
формат

4. Провеждане на обществени
поръчки по ЗОП и избор на
изпълнители

текущо

Успешно
проведени
обществени
поръчки и
избрани
изпълнители

1. Осъществяване на контрол
за изпълнение на мерките за
поддържане на язовирните
стени и съоръженията към тях
в изправно техническо
състояние и осигуряване на
безопасната им експлоатация:

Целогод
ишно

Извършени
проверки и
съставени
констативни
протоколи.
Дадени
предписания. При
нарушения
съставени актове
и издадени
наказателни
постановления.

1.1. Планирани проверки на
язовирните стени и
съоръженията към тях и на
документацията от
експлоатация.
1.2. Проверки на язовирните
стени и съоръженията към тях
и на документацията от
експлоатация по сигнали и
жалби.

Целогод
ишно

Приложени
принудителни
административни
мерки.

34 поръчки

2614 бр.
извършени
проверки.

Съставени
2531 броя
констативни
протоколи и
84 доклада от
проверки.
Съставени
406 броя
АУАН и
издадени
182 броя
наказателни
постановлени
я

Съгласно
утвърден
ия план

2000 бр.
извърше
ни
проверки
.

Съставен
и
констати
вни
протокол
и.
Съставен
и
АУАН при
констати
рани
нарушен
ия и
издадени
наказате
лни
постанов
ления
Приложе
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1.3. Участие в комисии за
ежегодни обследвания на
техническото и
експлоатационно състояние
на язовирните стени по
заповед на областните
управители

1.4. Последващ контрол за
изпълнение на дадените от
комисии за ежегодни
обследвания на техническото
и експлоатационно състояние
на язовирните стени по
заповед на областните
управител

2. Осъществяване на контрол
за изпълнение на дейности по
извеждане от експлоатация
и/или ликвидация на
язовирни стени и/или
съоръжения към тях, ако

При
издаван
е на
заповед
от
съответ
ния
областе
н
управит
ел
Целогод
ишно

Съставени
констативни
протоколи.
Дадени
предписания.

Участие в
1898 бр.
извършени
проверки

Осъществен
контрол и
съставени
констативни
протоколи. При
неизпълнение на
дадени
предписания
съставени актове
и издадени
наказателни
постановления.

Извършени
446 броя
проверки.
Съставени 77
броя АУАН и
издадени 56
броя
наказателни
постановлени
я.

Целогод
ишно

Изготвени
становища по
заявления за
извеждане от
експлоатация
и/или ликвидация

50 бр.
изготвени
становища по
заявления и
представени
за

ни
принудит
елни
админист
ративни
мерки,
при
наличие
на
законово
установе
ни
обстояте
лства
В
зависимо
ст от
определе
ните от
областни
те
управите
ли
обекти за
проверка
В
зависимо
ст от
броя на
обектите,
за които
са
дадени
предписа
ния и
установе
ните
неизпълн
ения на
дадени
предписа
ния
В
зависимо
ст от
подадени
те
заявлени
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възстановяването или
реконструкцията им са
нецелесъобразни
2.1. Проверка на подадени
заявления за извеждане от
експлоатация и/или
ликвидация на язовирни
стени

на язовирни стени
и съоръженията
към тях и
представени за

разглеждане
от Експертния
съвет към
ДАМТН

2.2. Издаване на
разрешения/откази
за извеждане от експлоатация
и/или ликвидация на
язовирни стени и/или
съоръжения към тях

Издадени
разрешения/отказ
и
за извеждане от
експлоатация
и/или ликвидация
на язовирни стени
и/или съоръжения
към тях

няма

3. Изготвяне на проекти за
изменение и допълнение на
нормативни актове:
3.1. Проект за изменение и
допълнение на Закона за
водите

я за
извеждан
е от
експлоат
ация
и/или
ликвидац
ия на
язовирни
стени и
съоръжен
ията към
тях
Съгласно
взетите
решения

2-ро
тримесе
чие

Внесен в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
Закона за водите

3.2. Проект за изменение и
допълнение на Наредба за
условията и реда за
осъществяване на
техническата и безопасната
експлоатация на язовирните
стени и на съоръженията към
тях, както и на контрол за
техническото им състояние

4-то
тримесе
чие

Внесен в МИ
проект за
изменение и
допълнение на
наредбата след
приемане ЗИД на
Закона за водите

3.3. Проект за изменение и
допълнение на Наредба №
РД-04-02 от 25 ноември 2016
г. за условията и реда за
използването на
информационна система за
техническото състояние на
язовирните стени и

4-ро
тримесе
чие

Внесен в МИ
проект за
изменение и
допълнение (при
необходимост)

1 проект

1 проект
-

1 проект
-
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съоръженията към тях,
предоставена от ДАМТН
3.4. Актуализация на
вътрешните правила,
инструкции, процедури и
други документи, свързани с
дейността по контрола на
язовирните стени и
съоръженията към тях
4. Поддръжка и развитие на
информационна система (ИС)
за дейностите по
техническата и безопасната
експлоатация на язовирните
стени и съоръженията към тях
и за осъществяване на
контрола върху техническото
им състояние.
4.1. Попълване на данни за
язовирните стени и
съоръженията към тях в
информационата система
4.2. Попълване на данни от
извършени проверки в ИС

Развитие и
подобряване на
националната
инфраструктура по
качеството

ПРИОРИТЕТ 24:
Ефективно управление
на средствата от ЕС за
осигуряване на
максимален
положителен ефект

Програма за
управление на
правителството
на Република
България за
периода 2017 2021 г.

Изпълнение на проект
BG16RFOP002-2.004-0001:
1.Работа по подготовката и
провеждането на тръжни
процедури

Целогод
ишно

Целогод
ишно

1-во
тримесе
чие

целогод
ишно

4. Отчитане на изпълнените
дейности в ИСУН 2020

текущо

Според
необходи
мостта

Внедрена
информацион
на система 1
брой

Поддърж
ана,
попълнен
аи
актуализ
ирана
информа
ционна
система
за
техничес
кото
състояни
е на
язовирни
те стени
и
съоръжен
ията към
тях

-

Публикувани
данни от
извършени
проверки на
язовирни стени и
съоръженията към
тях в ИС

-

2.Сключени
договори с
изпълнители
3. Изпълнени
дейности/задачи

3. Изпълнение на дейностите
по проекта

4 броя
изготвени
и/или
актуализиран
и документа

Данните за
язовирните стени
и съоръженията
към тях
попълнени в ИС

1.
2.
3.
4. 1.Успешно
проведени
търгове

2. Сключване на договори с
фирмите изпълнители
Бюджет за 2018
г. и
актуализирана
бюджетна
прогноза за
2019 и 2020 г.

Актуализирани
документи

4. Отчетени
дейности

2 бр.

3 бр.

2 бр.

10 бр.

Дейност 3 и
Дейност 4

Съгласно
плана

Работа по
дейности 1,
2.1 и 2.2

Съгласно
плана
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на МИ в
програмен
формат

5.Подготовка и подаване на
технически и финансови
отчети

5. Подадени ТД и
ФД

6. Подаване на искания за
плащане

6. Подадени
искания за
плащане

1. Работа по одобрени
проекти на ЕК

текущо

Участие на ДАМТН
в проекти на ЕК
(JA2015, JA2016,
EEPLIANT2 и др.)

Подадени 4
отчета по
напредъка

Съгласно
плана

Авансово
плащане

Съгласно
плана

Изпълнени
задачи по
проекти
JA2015,
JA2016,
EEPLIANT2

Планира
ните
задачи
по
JA2015,
JA2016,
EEPLIANT
2
изпълнен
и

JA2017
2. Подготовка на документи
за участие в нови проекти на
ЕК

Програма „Обмен
на служители“

3. Участие в инициативи по
Програма “Потребители
2020“

4. Работа по проект на РГ 5 на
WELMEC/ADCO група на ЕК за
СИ

целогод
ишно

5. Участие на ГДМН в
разработване на предложение
за нов проект на РГ 5 на
WELMEC/ADCO група на ЕК за
СИ за водомери
Държавна комисия по стокови борси и тържища
1
2
3

4

5

Участие ДАМТН в
проекти на
WELMEC/ADCO
група на ЕК за СИ

6

15 подадени
кандидатури

Според
броя
заявени
проекти

1

15
одобрени
и
преминал
и
обучение
1

-

1

7
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1.Разширяване на
обхвата
на
регистрираните
стокови тържища,
пазари
на
производителите и
самостоятелни
обекти

Създаване на условия
за изграждане на
функциониращ високо
конкурентен пазар на
хранителни продукти

2.Повишаване на
броя на
правоспособните
регистрирани
брокери на стокови
борси

Създаване на условия
за
изграждане
на
функциониращ високо
конкурентен пазар на
борсови стоки (зърно,
горива, метали и др.)

3.Контрол на
незаконни обекти,
на които е
наложена санкция
по чл.3 и 3б от
ЗСБТ

Предприемане на
мерки за недопускане
на нелегални и
незаконно
функциониращи
обекти за търговия на
едро с хранителните
продукти

4.Налагане
на
принудителни
административни
мерки
на
лица,
извършващи
незаконна дейност
като
стоково
тържище, пазар на
производителите,
самостоятелен
обект и стоковите
борси
5. Повишаване на
прозрачността в
дейността на
организираните
пазари

ЗИД на ЗСБТ

-Преглед и обработка на
документи;
-Даване на методически
указания

Целогод
ишно

Регистрирани
нови:
стокови тържища
пазари на
производителите
самостоятелни
обекти

81 бр.

81 бр.

10 бр.

10 бр.

868 бр.

870 бр.

-Преглед и обработка на
документи;
-Даване
на
методически
указания

Целогод
ишно

Регистрирани
нови брокери на
стокови борси

322 бр.

325 бр.

Утвърден план
за контролни
дейности за
2017 г.

Проверки–
планирани
сигнали

предварително
по получени

Целогод
ишно

Ограничаване
броя
на
незаконни обекти,
на
които
е
наложена санкция
по чл.3 и 3б от
ЗСБТ

115 проверки

и

50
проверки

Предприемане
на
мерки за недопускане
на
нелегални
и
незаконно
функциониращи
обекти за търговия на
едро с хранителните
продукти

Утвърден план
за контролни
дейности за
2017 г.

Проверки–
планирани
сигнали

предварително
по получени

Целогод
ишно

Ограничаване
броя
на
незаконни обекти,
извършващи
дейност
като
стоково тържище,
пазар
на
производителите
и
самостоятелен
обект

0 мерки

1 мярка

и

Осигуряване
предпоставки за
постигане на
прозрачност в
дейността на
стоковите борси,
стоковите тържища и
пазарите на
производителите и на
формираните цени на
едро за хранителни
продукти

Утвърден план
за
контролни
дейности
за
2017 г.

Извършване на проверки на
регистрирани
стокови
тържища,
пазари
на
производители,
самостоятелни
обекти
по
региони,
лицензирани
стокови
борси,
борсови
членове и брокери на борсите

Целогод
ишно

Повишаване
на
прозрачността
в
дейността
на
организираните
пазари

2670
проверки

2200
проверки
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6. Повишаване на
събираемостта на
неизплатените
парични
задължения

Повишаване
на
събираемостта
на
неизплатените
парични задължения

Образуване на изпълнителни
дела пред частен съдебен
изпълнител по искане на
ДКСБТ срещу длъжници

Целогод
ишно

Събрани
изискуеми
ликвидни парични
задължения

161 070 лв.

190 000
лв.

7.Повишаване
на
обхвата
на
организираните
пазари, включени в
информационната
система на ДКСБТ

Информиране за
текущите промени в
движението на цените
на основните
хранителни продукти

-Подаване на информация;
- осигуряване на достъп до
ценова база данни
-Изготвяне
на
специализирани справки и
анализи

Целогод
ишно

По-голям
брой
организирани
пазари, включени
в
информационната
система на ДКСБТ

96%

97%

5
2019

6
Създаване на
регионални
бизнес
инкубатори.
Подобряване на
условията за
развитие на
предприемачество
то в изостанали
региони

2019

Провеждане на
обучения и други
събития по места
в подкрепа на
бизнеса

7
Към момента
няма
създадени
регионални
центрове в
страната,
поради липса
на
финансиране.
Реализира се
проект за
изграждане
на бизнес
инкубатор
във Видин по
програма за
трансгранично
сътрудничест
во ИНТЕРРЕГ
V A БългарияРумъния
2014-2020 г.
Обучения и
семинари не
са проведени
поради липса
на
финансиране

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките
1
2
3
1. Програма 2
Насърчаване
на
предприемачес
твото и
иновациите
2. Програма 7
Управление на
програми и
проекти,
съфинансирани
от ЕС
3. Small
Business Act
1. Подкрепа на
4. Национална
1. Подкрепа на
предприемачествот
стратегия за
предприемачеството
о
насърчаване
на МСП 20142020
5.
Иновационна
стратегия за
интелигентна
специализация

и средните предприятия
4
Създаване на регионални
бизнес инкубатори

Обучения по места по
предприемачество

Изгражда
не на 1
бизнес
инкубато
р в гр.
Видин

Проведен
и 5 бр.
обучения
и
семинари
по
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Изготвяне на анализ за
състоянието на МСП

2019

“Ваучерна схема за
предоставяне на услуги за
емитиране на ценни книжа на
малки и средни предприятия”

2019

Мониторинг на изпълнението
на ИСИС за 2018 г. във
връзка със заповд на
министъра на иконмиката
2. Повишаване на
конкурентоспособн
остта на
българските МСП

2. Повишаване на
конкурентоспособност
та на българските МСП

2019

Преглед на
текущото
състояние на
сектора на МСП и
изготвяне на
адекватни мерки
за въздейстие
Изпълнение и
прилагане на
ефективна
ваучерна схема с
цел подпомагане
на фирми за
емитиране на
ценни книжа
Изпълнение на
препоръка на ЕК и
оптимизиране на
иновационната
стратегия

Тематични обучения по НИФ
/на кандидати, бенефициери
и независими експерти/
2019

Въвеждане на иновации, чрез
НИФ и други подобни
инструменти

2019

Повишаване на
конкурентоспособ
ността на
предприятия

Разработени
актуализирани
правила за
управление на
НИФ, Евростарс 2

предприе
мачество
на
основата
на
разработ
ена
годишна
обучител
на
програма
Изготвян
е на един
годишен
анализ

Стартирала

Подпомаг
ане на 30
МСП за
36
месеца

Изготвен
монитори
нгов
доклад
Брой
проведени
обучения/
семинари –
20 за
предприемач
и в различни
областни
градове
В изпълнение
са 14
договора за
финансиране
на 8-ма

Проведен
и 10 бр.
обучения
и
семинари

Стартира
не на 10та
конкурсн
а сесия
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3. Насърчаване на

3. Насърчаване на
интернационалзацият

Организиране на срещи за
обмяна на опит между МСП и
чуждестранни инвеститори

2019

Ваучерна схема за ИКТ услуги
за МСП

2019

в съответствие с
Регламент 651,
ИСИС.
Стартирана 9-та
конкурсна сесия

конкурсна
сесия на НИФ
и5
споразумения
за
финансиране
на проекти по
съвместна
програма
Евростарс 2.
Сключени са
24 договора
за
финансиране
по 9-та
конкурсна
сесия на НИФ
на обща
стойност 5,4
млн. лв.

Осъществени
бизнес контакти
на МСП с
потенциални
инвеститори и
партньори.
Насърчено
международно
коопериране и
създаване на нови
и смесени
предприятия
между български
и чуждестранни
МСП
Повишаване
конкурентоспособ
ността на МСП
Повишаване на
уменията на МСП

Проведени 41
бр. бизнес
събития за
привличане
на търговски
партньори и
инвеститори

Старти
рала

Проведен
и 20 бр.
бизнес
срещи за
обмяна
на опит
и
привлича
не на
чуждестр
анни
инвестит
ори
Подпомаг
ане на
450 МСП
за 36
месеца
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интернационалзаци
ята на МСП

а на МСП

Организиране на он-лайн
обучения за предприемачи

1. Програма
2000.02.01
„Реализация на
експортния
потенциал и
участие в
търговската
политика на
ЕС”
2.Small
Business Act
3.Национална
стратегия за
насърчаване
на МСП 20142020

2019

Обучения

2019

Бизнес форуми, конференции
и В2В срещи в страната

2019

Провеждане на „Дни на даден
чуждестранен бизнес в
България“

2019

в дигиталната
област
Въвеждане на
успешни практики
за
интернационализа
ция на МСП.
Повишаване
капацитета и
знанията на
българските
производители и
придобиване на
външнотърговски
умения за
представяне на
външни пазари
Осъществени
бизнес контакти
на МСП с
потенциални
инвеститори и
партньори.
Насърчено
международно
коопериране и
създаване на нови
и смесени
предприятия
между български
и чуждестранни
МСП.
Увеличен брой
експортно
ориентирани
предприятия,
увеличен ръст на
износа,
разширяване на
пазарния дял,
навлизане на
българските
продукти на нови
пазари
Увеличен брой
експортно
ориентирани
предприятия,
увеличен ръст на

Провежд
ане на 4
бр. онлайн
обучения
Брой
проведени
обучения/сем
инари - 2
Брой МСП
участници 52

Брой
проведен
и
обучения
/семинар
и-3
Брой
МСП
участниц
и - 60

Проведени
бизнес
форуми и В2В
срещи – 16
бр.
Брой МСП
участници –
1520

Проведен
и 10 бр.
бизнес
форуми,
конфере
нции и
В2В
срещи

Проведен
и 5 броя
събития
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Регионални събития за
създаване на бизнес
партньорства
2019

Разработване на софтуер за
регистрация, двустранни
срещи и други прояви,
мачмейкинг

Hosted & Buyers мисии

2019

2019

износа,
разширяване на
пазарния дял,
навлизане на
българските
продукти на нови
пазари
Чрез оказана
подкрепа на НПОбраншови камари,
клъстери и др.
представляващи
бизнеса,
разширяване на
помощта
предоставяна от
ИАНМСП към
българските МСП
Увеличен брой
експортно
ориентирани
предприятия,
увеличен ръст на
износа,
разширяване на
пазарния дял,
навлизане на
българските
продукти на нови
пазари
Разширяване на
международните
контакти и
повишаване на
международния
имидж на ИАНМСП
Увеличен брой
експортно
ориентирани
предприятия,
увеличен ръст на
износа,
разширяване на
пазарния дял,
навлизане на
българските
продукти на нови
пазари

Проведен
и 3 броя
регионал
ни
събития

Разработ
ен
софтуер

Брой
чуждестранни
купувачи,
участници в
Hosted &
Buyers мисии
– 0,
Организиран
и срещи с
български
МСП - 0 бр.

Брой
чуждестр
анни
купувачи
,
участниц
ив
Hosted &
Buyers
мисии –
30 бр.
Организи
рани
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срещи с
80 бр.
българск
и МСП

Участия на международни
панаири и конференции в
България

2019

Участия в търговски мисии в
чужбина

2019

Участия на панаири и
конференции в чужбина

2019

Чрез оказана
подкрепа на НПО
- браншови
камари, клъстери
и др.,
представляващи
бизнеса,
разширяване на
помощта
предоставяна от
ИАНМСП към
българските МСП
Увеличен брой
експортно
ориентирани
предприятия,
увеличен ръст на
износа,
разширяване на
пазарния дял,
навлизане на
българските
продукти на нови
пазари.
Разширяване на
международните
контакти и
повишаване на
международния
имидж на ИАНМСП
Увеличен брой
експортно
ориентирани
предприятия,
увеличен ръст на
износа,
разширяване на
пазарния дял,
навлизане на
българските
продукти на нови

Брой
проведени
панаири и
конференци
и в България
- 13

Брой
проведен
и
панаири
и
конфере
нции в
България
-5

Брой
проведени
търговски
мисии – 2
Брой МСП
участници в
търговски
мисии – 37

Брой
проведен
и
търговск
и мисии
–
5
Брой
МСП
участниц
ив
търговск
и мисии 50

Брой
проведени
панаири и
конференции
в чужбина 16

Брой
проведен
и
панаири
и
конфере
нции в
чужбина
-8
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пазари

Участия на мероприятия на
организации, представляващи
бизнеса

2019

Участия в бизнес делегации

2019

Чрез оказана
подкрепа на НПОбраншови камари,
клъстери и др.
представляващи
бизнеса,
разширяване на
помощта
предоставяна от
ИАНМСП към
българските МСП

Брой събития,
подкрепени
от ИАНМСП с
участие на
НПО,
представлява
щи бизнеса –
58
Брой
подпомогнати
НПО,
представлява
щи бизнеса 16

Увеличен брой
експортно
ориентирани
предприятия,
увеличен ръст на
износа,
разширяване на
пазарния дял,
навлизане на
българските
продукти на нови
пазари.
Разширяване на
международните
контакти и
повишаване на
международния
имидж на ИАНМСП

Организирани
бизнес
делегации в
чужбина,
съпътстващи
посещения на
официални
лица – 11 бр.

Брой
събития,
подкрепе
ни от
ИАНМСП
с участие
на НПО,
представ
ляващи
бизнеса
– 10 бр.
Брой
подпомог
нати
НПО,
представ
ляващи
бизнеса
– 12 бр.
Организи
рани
бизнес
делегаци
ив
чужбина,
съпътств
ащи
посещен
ия на
официал
ни лица 6 бр.
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Поддържане на Национален
експортен интернет портал, в
т. ч. изготвяне на
информация за публикуване

2019

Закупуване на база данни с
контактна информация за
МСП
2019

Развитие на между
институционално и
международно
сътрудничество

2019

Функциониращ
Национален
експортен
интернет портал,
предоставящ
свободен достъп
до информация и
възможности за
търсене на
партньори

Брой
регистрирани
посетители –
27 000
Брой
изготвени
информации
(запитвания,
анализи,
новини от
СТИВ,
информация
за
чуждестранни
пазари и др.)
- 93

Актуализиране на
БД с цел
предоставяне на
информация за
организирани
събития от
ИАНМСП на поширок кръг МСП
Разширени
възможности за
българските МСП
за установяване
на бизнес
контакти с
чуждестранни
партньори.
Разширено
международно
сътрудничество в
областта на
развитие и
подкрепа на МСП

Брой
регистри
рани
посетите
ли - 29
000
Брой
изготвен
и
информа
ции - 50

Брой
актуализ
ирани
фирмени
записи –
8000

Договорени и
подписани
Меморандуми
с
чуждестранни
и
международн
и
организации 3 бр.
Подписани
Меморандуми
/Споразумени
я с български
партньорски
организации
– 0 бр.

Договоре
ни и
подписан
и
Меморан
думи с
чуждестр
анни и
междуна
родни
организа
ции – 5
бр.
Подписан
и
Меморан
думи/Спо
разумени
яс
българск
и
партньор
ски
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организа
ции – 4
бр.

Българска служба за акредитация
1
2
1. Гарантиране
Повишаване на
равностойно ниво
потенциала за
на компетентност
икономически растеж
на ООС, за взаимно
признаване и за
насърчаване
всеобщото
приемане на
сертификати за
акредитация и
резултатите от
оценяване на
съответствието,
издадени от
акредитирани ООС
от ИА БСА в
европейски и
световен мащаб
2. Поддържане на
Повишаване на
членството в ЕА
потенциала за
(Европейската
икономически растеж.
организация за
Подобряване на
акредитация);
възможностите за
участие в Единния
европейски

3. Поддържане на
членството в
международ
ните организации:
IAF(
Международния

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж.
Подобряване на
възможностите за
участие в

3
Тригодишна
бюджетна
Прогноза за
периода
2016-2018г.

4
Извършване на процедури за
акредитация по заявления за
първоначална акредитация,
пре-акредитация
и разширяване обхвата на
акредитацията;
Извършване на поддържане
на акредитацията

5
Декемв
ри
2019г.

6
Активно
споразумение за
взаимно
признаване
(ЕА –MLA,
IAF-MLA,
ILAC_MRA)

7
Активно
споразумение
за
взаимно
признаване
(ЕА –MLA,
IAF-MLA,
ILAC_MRA)

Тригодиш
на бюджетна
Прогноза за
периода
2016-2018г.
Регламент
765/2008

Активно участие на
представители на ИА БСА в
Генерални асамблеи,
комитети, работни групи и др.
форуми на ЕА, IAF, ILAC

Декемв
ри 2019
г.

20

20

Тригодишна
бюджетна
Прогноза за
периода
2017-2019г.

Активно участие на
представители на ИА БСА в
Генерални асамблеи,
комитети, работни групи и др.
форуми на IAF, ILAC

Декемв
ри 2019
г.

Изпълнение на
изискване на
Регламент
765/2008;
Поддържане на
високо ниво на
компетентност на
ИА БСА в защита
на потребителите
и икономически
те оператори
Подобрена бизнес
среда и
осигуряване на
достъп до
Международнит
пазари чрез

Поддържане
на
пълноправно
то членство в
IAF и ILAC

Поддърж
ане на
пълнопра
вното
членство
в IAF и

Активно
Споразум
е
ние за
взаимно
признава
не
(ЕА –
MLA,
IAF-MLA,
ILAC_MR
A)
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1
акредитационен
форум)
ILAC(Международна
та организация за
акредитация на
лаборатории)
4. Положителен
резултат от обратна
връзка с
кандидатите и
акредитираните
ООС
5. Планиране и
изпълнение на
годишната
програма на ИА
БСА за оценяване
на място на ООС в
съответствие с
утвърдените
бюджетни средства
6. Ефикасно
управление на
човешките ресурси

2
международните
пазари

3

5

6
признаване на
дейността на
акредитираните
ООС

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж.

Тригодишна
бюджетна
Прогноза за
периода
2017-2019г.

Изискване на информация от
ООС

Декемв
ри 2019
г.

Процент получени
отлични и добри
резултати от
обратната връзка

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж.

Тригодишна
бюджетна
Прогноза за
периода
2017-2019г.

Декемв
ри 2019
г.

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж.

Тригодишна
бюджетна
Прогноза за
периода
2017-2019г.

Извършване на планираните
за 2018 г. оценки на място
Приключили процедури по
първоначална акредитация,
преакредитация и
разширявяне обхвата на
акредитация в
законоустанове
ния срок
Провеждане на обучения,
семинари и др.

Подобрен достъп
до услугите по
оценяване на
съот-ветствието
чрез осигуряване
на високо ниво на
компетентност на
акредитираните
ООС
Поддържане на
компетентност в
областта на
оценяване на
съответствието и
извършване на
оценка на място

Комисия за защита на потребителите
1
2
1. Укрепване на
безопасността на
потребителите
(високо ниво на
защита от сериозни
рискове и заплахи
при предлагане на
стоки и услуги).

4

Ефективно прилагане
на законодателството
за защита на
потребителите по
отношение
безопасността на
стоките и услугите,
предлагани на
българския пазар

3

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20192021 на МИ

Декемв
ри 2019
г.

4

5

6

1. Обслужване на системата
GRAS-RAРЕХ.
2. Проверки по безопасност на
стоките. Изпълнение на
секторната програма по
отношение на прилагане на
Директивата за обща
безопасност на продуктите
2001/95/ЕО.
3. Възлагане на продукти за
изпитване в лаборатории за
съответствие с изискванията
за безопасност.
4. Възлагане за изпиване на
спиртни напитки за
съответствие с нормативните

2018 г.

По-ефективен
контрол на пазара
с цел защита на
потребителите.

7
ILAC

95%

98%

90%

90%

20

20

7
1700

35

20

109

изпитвания.
5. Възлагане за изпитване на
тютюневи изделия за
съответствие с нормативните
изисквания.

20

2. Повишаване на
осведомеността за
правата на
потребителите.

Постигане високо ниво
на защита на
икономическите и
правни интереси на
потребителите

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 на МИ

1. Подготовка и участие в
национални и регионални
информационни и
образователни кампании и
семинари.

2018 г.

Постигане на повисока
информираност у
всички
икономически
субекти на пазара
за потребителската
защита и
законодателството.

6

3. Оптимизиране на
контрола върху
използването на
нелоялни търговски
практики,
включително при
пазаруването в
интернет .

Постигане високо ниво
на защита на
икономическите и
правни интереси на
потребителите

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20182020 на МИ

Защита на потребителите чрез
преустановяване на различни
форми на нелоялни търговски
практики.

2018 г.

По-ефективен
контрол на пазара
с цел защита на
потребителите.

150

4. Обмен на добри
практики и
взаимодействие в
областта на
потребителската
защита с други
държави-членки на
ЕС

Подобряване
функционирането на
системата за надзор на
пазара и на системата
за обмен на
информация в областта
на защитата на
потребителите

1. Участие в проекти за
съвместни действия на
Европейската комисия.
2. Участие в инициативи и
кампании на Европейската
комисия.
3. Провеждане на
конференция на 2930.04.2018г. във връзка с
Българското председателство
на Съвета на Европейския
съюз 2018

2018г.

Висока степен на
координация и
оптимален диалог
между КЗП и
заинтересовани
страни на
национално и
международно
ниво, имащи
отношение към
защита интересите
на потребителите.

5

1

Патентно ведомство
1
1. Навременно и
качествено
предоставяне на

2
Осигуряване на
условия за висок,
устойчив и балансиран

3
Програма за
управление на
Правителствот

4
Експертиза на заявки за
патенти за изобретения и
полезни модели, включително

5
Януари
Декемв

6
Ефективно и
качествено
представена

7
0 бр.

450 бр.

110

закрила на
изобретения и
полезни модели

икономически растеж
чрез ефективна
защита на обектите на
индустриалната
собственост

о на Репубика
България за
периода 2017
– 2021г.
Бюджетна
програма
„Закрила на
обектите на
индустриалнат
а
собственост”

2. Навременно и
качествено
извършване на
експертиза на
заявките за
регистрация на
промишлени
дизайни,
включително
международни
дизайни по
Хагската спогодба.

Осигуряване на
условия за висок,
устойчив и балансиран
икономически растеж
чрез ефективна
защита на обектите на
индустриалната
собственост

3. Навременно и
качествено
осигуряване на
действие на
европейски патенти
на територията на
Република
България.

Осигуряване на
условия за висок,
устойчив и балансиран
икономически растеж
чрез ефективна
защита на обектите на
индустриалната
собственост

Програма за
управление на
Правителствот
о на Репубика
България за
периода 2017
– 2021г.

за сертификати за
допълнителна закрила
Отговорно звено: дирекция
„Експертиза и закрила на
изобретенията и
промишлените дизайни“

Експертиза на заявки за
регистрация на промишлени
дизайни.

ри

Януари
Декемв
ри

Отговорно звено: дирекция
„Експертиза и закрила на
изобретенията и
промишлените дизайни“

Бюджетна
програма
„Закрила на
обектите на
индустриалнат
а
собственост”
Програма за
управление на
Правителствот
о на Репубика
България за
периода 2017
– 2021г.
Бюджетна
програма
„Закрила на
обектите на
индустриалнат
а
собственост”

Експертиза на искания за
действия на европейски
патенти на територията на
Република България.
Отговорно звено: дирекция
„Експертиза и закрила на
изобретенията и
промишлените дизайни“

Януари
Декемв
ри

правна закрила
на патенти за
изобретение,
полезни модели,
включително
сертификати за
допълнителна
закрила
Стойностите на
индикаторите
текущо и за
целево състояние
зависят от
количеството но
подадените през
отчетния период
заявки.
Ефективно и
качествено
представена
правна закрила
на промишлените
дизайни.
Стойностите на
индикаторите
текущо и за
целево състояние
зависят от
количеството но
подадените през
отчетния период
заявки.
Ефективно и
качествено
предоставена
правна закрила
на европейски
патенти за
територията на Р.
България.

0 бр.

150 бр.

0 бр.

1200 бр.

Стойностите на
индикаторите
текущо и за
целево състояние
зависят от
количеството но
111

4. Навременно и
качествено
предоставяне на
закрила на
търговски марки.

Осигуряване на
условия за висок,
устойчив и балансиран
икономически растеж
чрез ефективна
защита на обектите на
индустриалната
собственост

5. Навременно и
качествено
предоставяне на
закрила чрез
съкращаване на
сроковете за
изготвяне на
становища за
вземане на
решение по
споровете във
връзка с обектите
на индустриална
собственост

Осигуряване на
условия за висок,
устойчив и балансиран
икономически растеж
чрез ефективна
защита на обектите на
индустриалната
собственост

6. Навременно и
качествено
предоставяне на
закрила на
обектите на
индустриална
собственост чрез
ефективна
организация на
финансовите и

Осигуряване на
условия за висок,
устойчив и балансиран
икономически растеж
чрез ефективна
защита на обектите на
индустриалната
собственост

Програма за
управление на
Правителствот
о на Репубика
България за
периода 2017
– 2021г.
Бюджетна
програма
„Закрила на
обектите на
индустриалнат
а
собственост”
Програма за
управление на
Правителствот
о на Репубика
България за
периода 2017
– 2021г.
Бюджетна
програма
„Закрила на
обектите на
индустриалнат
а
собственост”

Експертиза за заявки за
регистрация на марки.
Отговорно звено: дирекция
„Експертиза и опозиция на
марките и географските
означения“

Разглеждане на искания за
отменяне, заличаване и
обявяване на
недействителност и на жалби
срещу решения на
експертизата и съставите на
опозиции.

Януари
Декемв
ри

Януари
Декемв
ри

Отговорно звено: дирекция
„Спорове и
административнонаказателна
дейност“

Програма за
управление на
Правителствот
о на Репубика
България за
периода 2017 –
2021г.

6.1 Непрекъснат текущ
контрол при разходване на
бюджетни и европейски
средства;

Бюджетна
програма

6.2 Подготовка на финансова
рамка на бюджетна прогноза;

Януари
Декемв
ри

подадените през
отчетния период
заявки.
Ефективно и
качествено
предоставена
правна закрила
на марки.

0 бр.

Стойностите на
индикаторите
текущо и за
целево състояние
зависят от
количеството но
подадените през
отчетния период
заявки.
Повишаване на
0 бр. решения
броя на
издадените
решения по
спорове във
връзка с обектите
на индустриална
собственост
Стойностите на
индикаторите
текущо и за
целево състояние
зависят от броя
на постъпилите и
преминалите в
етап за
произнасяне с
решение жалби
или искания за
отчетния период.
Подобрено
качество и
повишена
ефективност на
работата във
ведомството

5000 бр.

300 бр.
решения

0 бр.
финансови
отчети

12 бр.
финансов
и отчети

0 бр. месечни
и 0 бр.
тригодишни
бюджетни

12 бр.
месечни и
2 бр.
тригодишн
112

стопански дейности

„Закрила на
обектите на
индустриалнат
а
собственост”

прогнози
6.3 Осигуряване на работния
процес във ведомството чрез
системно снабдяване,
съхраняване, стопанисване и
застраховане на
материалната база и
собствеността на
ведомството;

0 бр.
застраховки
на имущество
и леки
автомобили

6.4 Подобряване на
финансово-счетоводната
дейност чрез актуализация на
вътрешни правила и
процедури;

7. Навременно и
качествено
предоставяне на
закрила на
обектите на
индустриална
собственост чрез
ефективно
управления на
човешките ресурси

8. Преглед на
административните
режими с цел
тяхното
облекчаване.
Провеждане на
активен диалог с

Осигуряване на
условия за висок,
устойчив и балансиран
икономически растеж
чрез ефективна
защита на обектите на
индустриалната
собственост

Програма за
управление на
Правителствот
о на Репубика
България за
периода 2017 –
2021г.
Бюджетна
програма
„Закрила на
обектите на
индустриалнат
а
собственост“

Осигуряване на
условия за висок,
устойчив и балансиран
икономически растеж
чрез ефективна
защита на обектите на
индустриалната

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
(2014-2020г.)
Програма за
управление на
Правителствот
о на Репубика
България за
периода 2017
– 2021г.

Отговорно звено: дирекция
„Административно – правни,
финансови и международни
дейности“
7.1 Повишаване на
квалификацията на
служителите чрез изготвяне и
реализиране на годишен план
за обучение;

0 бр.
застрахо
вки на
имуществ
о и леки
автомоби
ли

0 бр.
актуализиран
и вътрешни
правила/проц
едури

ЯнуариДекемв
ри

Утвърден годишен
план за обучение

Заявки и
проведени
обучения

7.2. Обучение на служители в
ИПА, Европейската патентна
академия и Академията на
ВЕСИС;
7.3 Допълнителни обучения
на експертния състав на
ведомството:
- чуждоезиково обучение
Отговорно звено: дирекция
„Административно-правни,
финансови и международни
дейности“
Приемане на проекти на
Закон за марките и
географските означения и
подзаконовите нормативни
актове

и
бюджетни
прогнози

Издадени
сертификати

ЯнуариДекемв
ри

Синхронизиране с
изискванията на
общностното
право и
националното
законодателство

2 бр.
актуализ
ирани
вътрешн
и
правила/
процедур
и
0 бр. годишен 1 бр.
план
годишен
план

0 бр. обучени
служители

0 бр.
издадени
сертификати

Внесен 1 бр.
законопроект
за ЗМГО

30 бр.
обучени
служител
и
25 бр.
издадени
сертифик
ати

Приет 1
бр.
законопр
оект за
ЗМГО
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бизнеса за
осигуряване на
участието му в
процеса за
постигане на
оптимален резултат

собственост

9. Повишаване на
осведомеността на
българската
общественост за
системата за
закрила на
индустриалната
собственост

Създаване на условия
за повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика и
стимулиране на
иновативността сред
гражданите и бизнеса

Бюджетна
програма
„Закрила на
обектите на
индустриалнат
а
собственост
Програма за
управление на
Правителствот
о на Репубика
България за
периода 2017
– 2021г.
Бюджетна
програма
„Закрила на
обектите на
индустриалнат
а
собственост
Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 20142020

10. Подпомагане
защитата на
българските
производители от
нелоялни търговски
практики, свъразни
с обектите на
индустриалната
собственост

повишаване на
конкурентоспособност
та на българската
икономика и
стимулиране на
иновативността сред
гражданите и бизнеса

Програма за
управление на
Правителствот
о на Репубика
България за
периода 2017
– 2021г.

11. Надграждане и
интеграция на

Подобряване на
административното

Бюджетна
програма
„Закрила на
обектите на
индустриалнат
а
собственост
Програма за
управление на

Отговорно звено: дирекция
„Административно-правни,
финансови и международни
дейности“

9.1 Поддържане на
информационни системи за
обектите на индустриалната
собственост;

0 бр.
изготвени
подзаконови
нормативни
актове към
ЗМГО

Приет 1
бр.
подзакон
ов
норматив
ен акт
към ЗМГО

Повишена
осведоменост на
потребителите за
системата за
индустраилна
собственост и
подобрени
условия за
развитие на
конкурентоспособ
ността на
икономиката и на
иновативните
процеси в
страната.

3 бр. инф.
системи

3 бр.
инф.
системи

Януари
–
Декемв
ри

Защитени права
върху обектите на
индустриалната
собственост

0 бр.
извършени
проверки

150 бр.
извърше
ни
проверки

Януари
–

Надградени и
интегрирани

0 бр. надгр.
информ.

1 бр.
надгр.

ЯнуариДекемв
ри

9.2 Извършване на
публикации и издаване на
бюлетин;
9.3 Организиране на
семинари, конференции,
кръгли маси, за различни
целеви групи;
9.4 Съдаване и
разпостранение на
образователни видеоклипове
относно обектите на
индустриалната собственост.
Отговорно звено: дирекция
„Административно-правни,
финансови и международни
дейности“
Извършване на проверки по
установяване на нарушени
права върху обекти на
индустриалната собственост

0 бр. изд.
Бюлетин
0 бр.
проведени
мероприятия
0 бр.
видеоклипове

24 бр.
изд.
Бюлетин
10 бр.
проведен
и
мероприя
тия
6 бр.
видеокли
пове

Отговорно звено: дирекция
„Спорове и
административнонаказателна
дейност“

Надграждане на системата
IPAS
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информационнотехнологичната
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

обслужване на
гражданите и бизнеса
и повишаване
удовлетвореността на
заинтересованите
потребителски групи.

12. Обновяване и
модернизиране на
уебсайта на ПВ.

Подобряване на
административното
обслужване на
гражданите и бизнеса
и повишаване
удовлетвореността на
заинтересованите
потребителски групи.

Правителствот
о на Репубика
България за
периода 2017
– 2021г.
Бюджетна
програма
„Закрила на
обектите на
индустриалнат
а
собственост
Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 20142020
Програма за
управление на
Правителствот
о на Репубика
България за
периода 2017
– 2021г.

Въвеждане на нови
електронни услуги за
гражданите и бизнеса

Декемв
ри

информационни
сиситеми,
електронни
услуги и регистри
на Патентно
ведомство,
подобрени
вътрешни процеси
и механизми за
ефективно
предоставяне на
административни
услуги.

система

информ.
система

0 бр. нови
електронни
услуги

3 бр.
нови
електрон
ни услуги

ЯнуариДекемв
ри

Обновен и
модернизиран
Уебсайт на ПВ,
чрез който се
създават
оптимални
възможности за
подобряване на
качеството на
извършваните
административни
услуги и за
достъпно
предоставяне на
публична
информация
относно обектите
на ИС.

1 бр.
необновен
сайт

1 бр.
обновен
сайт

ЯнуариДекемв
ри

Обновена сграда
на Централната
патентна
библиотека и
подобрени

0%
реализиран
договор за
извършване
на СМР

100 %
реализир
ан
договор
за

Разработване и въвеждане на
инструмент за комбинирано
търсене в регистрите на
обектите по ИС
Отговорно лице: заместник –
председател на Патентно
ведомство

Разработване и въвеждане на
обновен и модернизиран
официален уебсайт на
Патентното ведомство
Отговорно лице: заместник –
председател на Патентно
ведомство

Бюджетна
програма
„Закрила на
обектите на
индустриалнат
а
собственост

13. Подобряване на
условията за
обслужване на
клиентите на
Централна

Подобряване на
административното
обслужване на
гражданите и бизнеса
и повишаване

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 20142020“
Програма за
управление на
Правителствот
о на Репубика
България за

Извършване на ограничени
строително-монтажни работи,
насочени към обновяване на
състоянието на сградния фонд
на Централната патентна

0 бр. инстр.
за
комбинирано
търсене

1 бр.
инстр. за
комбинир
ано
търсене
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патентна
библиотека при
ползване на
библиотечния фонд

удовлетвореността на
заинтересованите
потребителски групи.

периода 2017
– 2021г.

библиотека

Бюджетна
програма
„Закрила на
обектите на
индустриалнат
а
собственост

Отговорно лице: заместник –
председател на Патентно
ведомство

условия за
обслужване на
клиентите при
ползване на
библиотечния
фонд.

извършва
не на
СМР

Оперативна
програма
„Иновации и
конкурентоспо
собност“ 20142020“
Център на промишлеността на България в Москва, Руска федерация
1
1. Подобряване на
достъпа
на
български стоки и
услуги до пазарите
на
Руската
федерация чрез:
1.1.
Насърчаване
на
българския
износ
към
традиционни
пазари и пазари с
потенциал
в
Руската федерация.

2

3

4

5

6

Подобряване на
експортния потенциал.

Бюджетна
прогноза
за
периода 20182020 година.

 Реализиране на активна и
целенасочена
работа
в
регионите
на
РФ,
проявяващи интерес към
български стоки и услуги.

Януаридекемв
ри
2019

 Провеждане на
делови мисии в
регионите
на
РФ.

7

8 мисии

4 мисии

769 броя

800 броя

2 броя

2 броя

105 броя

110 броя

 Увеличаване на
броя
на
предприятията,
регистрирани в
базата данни за
износ.

 Оказване на съдействие и
подкрепа
на
български
фирми за намиране на

Януаридекемв
ри

 Подписани
съглашения
за
сътрудничество
с
регионални
структури.
 Увеличаване
броя
на
организации, с
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търговски партньори и на
фирми от РФ за намиране на
търговски партньори в РБ.

2019

които
е
извършен обмен
на база данни.
 Предоставяне на
актуална
информация на
постъпили
запитвания.

1.2.Ефективно
икономическо
сътрудничество
с
партньорите
на
институционно
ниво и създаване
на предпоставки за
улесняване
на
бизнеса
и
разширяване
на
бизнес контактите.
Подпомагане
и
стимулиране
на
българския бизнес
за активизиране на
сътрудничеството с
партньори
от
Руската федерация
чрез привличане на
преки инвестиции
от руски компании
и
инвестиционни
фондове.
Създаване на нови
работни
места.
Насърчаване
на
българския бизнес
и разширяване на
икономическото
сътрудничество
между България и
Руската федерация.

Подобряване
на
експортния потенциал.

Бюджетна
прогноза
за
периода 20182020 година.

 Оказване на съдействие при
организиране на официални
и работни посещения на
ръководители на български
държавни
институции
в
Руската федерация и на
представители
на
Руски
държавни
институции
в
България.

Януаридекемв
ри
2019

 Удовлетвореност
на бизнеса от
оказаното
съдействие
от
страна на ЦПРБ.
 Насърчаване на
двустранното
икономическо
сътрудничество.

Оказване на съдействие и
подкрепа на български фирми

Януаридекемв

 Насърчаване на
двустранното

100%

90%

100%
отговори
на
постъпил
ите
запитван
ия.
90%

100%

100%

1
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1.3. Създаване на
условия
и
предпоставки
за
ефективна работа
на
бизнеса
в
условията
на
лоялна
конкуренция
на
пазарите
на
Руската федерация
и
защита
на
националните
интереси в рамките
на водените от ЕС
търговски
преговори и в хода
на
прилаганите
инструменти
на
търговска защита.
2. Популяризиране
на търговскоикономическия
потенциал на
Република
България в Руската
Федерация и
подобряване на
имиджа на
българските стоки
и услуги на
пазарите на
Руската федерация.

Подобряване
на
експортния потенциал.

Бюджетна
прогноза
за
периода 20182020 година.

за
намиране
на
руски
инвеститори и партньори по
техни бизнес проекти.
Създаване
на
привлекателна инвестиционна
среда чрез възможността за
ползване
на
европейски
грантови
субсидии
в
Република България.
 Своевременно сключване на
договори и изпълнение по
тях.
 Подобряване
на МТБ.

ри
2019

Януаридекемв
ри
2019

Бюджетна
прогноза
за
периода 20182020 година.

 Ефективно
използване
на
МТБ на ЦПРБ.

Изпълнение
на
приходната
част
на
бюджета.

 Запазване
присъствието на
българските
фирми
на
руския пазар.

19
нови
представител
ства

състоянието

 Привличане
на
нови
български представителства
на територията на ЦПРБ.

Подобряване
на
експортния потенциал.

икономическо
сътрудничество
на
оперативно
ниво.

Изпълнен
ие
на
приходна
та
част
на
бюджета.
10 нови
представ
ителства

 Оказване на съдействие при
организиране на участието
на България и български
компании на национални
щандове в специализирани
международни изложения в
Руската федерация.

Януаридекемв
ри
2019

 Успешно
провеждане на
националните
участия в РФ.

100%
изпълнение
на
постъпилите
заявки.

100%
изпълнен
ие на
постъпил
ите
заявки.

 Оказване на съдействие при
представянето
и
популяризирането
на
български стоки и услуги на
руския
пазар,
чрез
презентации и рекламни
акции.

Януаридекемв
ри
2019

 Увеличаване
броя
на
промоционалнит
е събития.

11 броя

11 броя
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3. Стимулиране на
външнотърговския
капацитет
и
конкурентоспособн
остта
на
българските фирми
на
пазарите
на
Руската федерация.

4. Повишаване на
информираността
на
българските
фирми-износителки
с цел улесняване
на достъпа им до
пазарите
на
Руската федерация.

Подобряване
на
експортния потенциал.

Подобряване
на
експортния потенциал.

Бюджетна
прогноза
за
периода 20182020 година.

Бюджетна
прогноза
за
периода 20182020 година.

 Оказване на съдействие при
провеждането на бизнес
срещи и форуми в РФ.

Януаридекемв
ри
2019

 Разпространяване в Русия
на
рекламни
материали
относно
търговско
икономическия
потенциал
на България.

Януаридекемв
ри
2019

 Провеждане
на
информационни
кампании
за
запознаване
на
българския
бизнес
с
условията за извършване на
търговска дейност в РФ.

Януаридекемв
ри
2019

 Актуализиране и развитие
на интернет страницата на
ЦПРБ като информационен
източник, популяризиране
на
страницата
сред
заинтересованите
институции, организации и
фирми в РБ и РФ.

Януаридекемв
ри
2019

 Успешно
провеждане на
деловите прояви
в РФ.

28
организирани
бизнесфорума в
Русия.

28
организи
рани
бизнесфорума в
Русия.

 Активизиране на
българските
фирми
при
участие
в
бизнес-форуми
в РФ.
 Разпространени
рекламни
материали
за
инвестиционния
и
търговскоикономическия
потенциал
на
България.
 Изготвяне
на
информационно
-справочни
материали за РФ
на
икономическа
тематика.

171 фирми

120
фирми

14 052 броя

7000
броя

 Увеличаване на
броя
на
посетителите на
сайта.

21 318 брой
потребителя,
ползващи
услугите
на
страницата на
ЦПРБ.

 Публикувани
информационни
материали
на
интернет
страницата
на
ЦПРБ.

44 материала 25
материала

183 броя

12 броя
 Разпространени
информационни
Бюлетини
за
дейността
на
ЦПРБ.

30000
брой
потребит
ели
ползващ
и
услугите
на
страница
та
на
ЦПРБ.
150 броя

12 броя
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