
Приложение 1 
 

Цели на администрацията за 2016 г. 
 
Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” 

Цели по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”2007-2013 и  
Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2016 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец през 2016 

г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

 Устойчиво развитие 
на българската 
икономика и 
конкурентоспособно
ст на българските 

предприятия 

Оперативна 
програма „Иновации 
и 
конкурентоспособно
ст“ 2014-2020; 

Оперативна 
програма 
„Инициатива за 
МСП“ 2014-2020; 
Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013. 

     

1. Успешно прилагане 
на ОП "Иновации и 
конкурентоспособност
" 2014-2020 

Повишаване на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика чрез 
интелигентен и 
устойчив растеж  

Оперативна 
програма „Иновации 
и 
конкурентоспособно
ст“ 2014 – 2020  

 Подготовка и 
обявяване на 
процедури за 
предоставяне 
на БФП 
съгласно ИГРП 
2016 и 
подготовка на 
ИГРП за 2017 
г.; 

 
 
 Структуриране 

на 
финансовите 
инструменти 
по ОПИК 
2014-2020;  

 
 
 

 Извършване 
на 
анализи/проуч
вания, 

януари – 
декември  
2016 г. 

Стартирани 
процедури за БФП 
съгласно ИГРП за 
2016 г.;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стартирани 
финансови 
инструменти по 
ОПИК 2014-2020; 
 
 
 
 
Стартирани 
/Извършени 
анализи/проучван

 Стартирани 
процедури за 
БФП съгласно 
ИГРП за 2016; 

 
 
 Изготвен 

вариант на 
Индикативна 
годишна работна 
програма за 
2017 г.; 

 
 Стартирани 

покани за 
заявяване на 
интерес по 
финансовите 
инструменти  по 
ОПИК 2014-
2020; 
 

 Стартирани/ 
Извършени  
анализи/проучва

 Изпълнена 
ИГРП за 
2016г.; 

 
 Приета от 

СКУСЕС и от 
КН на ОПИК 
Индикативна 
годишна 
работна 
програма за 
2017 г.; 
 

 Стартирана 1 
покана за 
заявяване на 
интерес по 
финансовите 
инструменти 
по ОПИК 
2014-2020;  

 
 Стартиран  

анализ на 
първите 
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свързани с 
изпълнението 
на ОПИК 
2014-2020;  

 
 Организация и 

логистика, 
материали 
(документи) 
за 
заседанията 
на КН на 
ОПИК 

ия, свързани с 
изпълнението на 
ОПИК 2014-2020.  
 
 
Осигурена добре 
функционираща 
система за 
изпълнение на 
ОПИК 

ния, свързани с 
изпълнението на 
ОПИК;   

 
 Проведени  

заседания на 
КН на ОПИК 
2014-2020 

процедури по 
ОПИК 2014-
2020;  

 
 

 Проведени 2 
заседания на 
КН на ОПИК 
2014-2020. 

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

Повишаване на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика чрез 
интелигентен и 
устойчив растеж 

Оперативна 
програма 
„Инициатива за 
МСП“ 2014 – 2020 

 Структуриране 
на финансов 
инструмент; 
 

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

Месец януари – 
декември  
2016 г. 

Структуриран 
финансов 
инструмент;  
 
Осигурена добре 
функционираща 
система за 
изпълнение на ОП 
ИМСП 2014-2020.  

 Стартирани 
покани за 
заявяване на 
интерес по 
финансовия 
инструмент;  

 Проведени 
заседания на 
КН на ОП 
ИМСП 2014-
2020.   

 

 Стартирана 1 
покана за 
заявяване на 
интерес по 
финансовия 
инструмент по 
ОП ИМСП 
2014-2020;  

 Проведени 2 
заседания на 
КН на ОП 
ИМСП 2014-
2020.   

3. Отчитане и оценка 
на ОП „Развитие на 
конкурентоспособност
та на българската 
икономика“ 2007-
2013 

Повишаване на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика чрез 
интелигентен и 
устойчив растеж 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 
 

 Изготвяне на 
последваща 
оценка на 
изпълнението, 
резултатите и 
въздействието 
на ОП 
"Конкурентосп
особност" 
2007-2013.  
 

 Изготвяне на 
Окончателен 
доклад за 
изпълнението 
на ОП 
„Конкурентосп
особност“ 
2007-2013. 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

 Извършена 
последваща 
оценка на 
изпълнението, 
резултатите и 
въздействието 
на ОПК 2007-
2013;  
 
 
 

 Одобрен от РУО  
Окончателен 
доклад за 
изпълнението 
на ОП 
„Конкурентоспос
обност“ 2007-
2013. 

 Изготвен 
доклад от 
извършената 
последваща 
оценка на ОПК 
2007-2013;  

 
 
 
 
 
 Изготвен 

Окончателен 
доклад за 
изпълнението 
на ОПК 2007-
2013.  

 Извършена 
последваща 
оценка на 
изпълнениет
о, 
резултатите 
и 
въздействиет
о на ОПК 
2007-2013;  

 
 
 Одобрен от 

РУО 
Окончателен 
доклад за 
изпълнениет
о на ОПК 
2007-2013.  

4. 1.Предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ и 
договаряне на 
средствата по 
Оперативна програма 
„Иновации и 
конкурентоспособност

Повишаване на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика чрез 
интелигентен и 
устойчив растеж 

Оперативна 
програма „Иновации 
и 
конкурентоспособно
ст“ 2014 – 2020 

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

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

 Оценени 
проектни 
предложения; 

 Сключени 
договори 

 Оценени 
проектни 
предложения 
по обявени 
процедури за 
БФП съгласно 
ИГРП за 2016 

 Брой 
оценени 
проектни 
предложения
; 

 Брой 
сключени 
договори. 
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“ 2014-2020 съгласно ИГРП 
2016 

 Сключване на 
договори  

 Проверка на 
процедури за 
избор на 
изпълнител 

 Проверка на 
Искания за 
авансови 
и/или 
междинни 
плащания 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място 

 Брой 
верифицира
ни 
междинни/ф
инални 
отчети 

 Бр. 
проверени 
процедури 
за избор на 
изпълнител 

 Бр. одобрени 
и изплатени 
искания за 
авансови 
плащания 
и/или 
верифицира
ни и 
изплатени 
междинни 
отчети 

4.2. Предоставяне на 

безвъзмездна 
финансова помощ и 
договаряне на 
средствата по 
Оперативна програма 
„Иновации и 
конкурентоспособност
“ 2014-2020 

Повишаване на 

конкурентоспособно
стта на българската 
икономика чрез 
интелигентен и 
устойчив растеж 

Оперативна 

програма „Иновации 
и 
конкурентоспособно
ст“ 2014 – 2020 

 Предварителе

н контрол на 
документация 
от оценка и 
договаряне 

 
 
 
 Разглеждане и 

отговор на 
жалби и 
възражения по 
процедури за 
оценка и 
договаряне 

Месец януари-

декември 2016 г. 

 Доклади от 

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

 Подобряване 
качеството на 
процедури за 
оценка и 
договаряне 

 Брой 

извършен 
предварителен 
контрол на 
документи  

 
 
 
 Брой 

разгледани 
жалби и 
възражения по 
процедури за 
оценка и 
договаряне 

 Брой 

върнати в 
оценка 
проектни 
предложения 

 
 
 
 
 
 Брой 

върнати в 
оценка 
проектни 
предложения 

5. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
2007BG161PO003/1.1.
1-01/2007 „Подкрепа 
за създаване и 
развитие на 
стартиращи 
иновативни 
предприятия” 

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационните 
дейности 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Проследяване 
на 
устойчивостта 
на 
постигнатите 
резултати по 
проектите. 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 
– 289 бр. 
 
 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място 
 

6. Процедура за Развитие на Оперативна  Проследяване Месец януари – Успешно Брой извършени  Брой 
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предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-1.1.03 
„Развитие на 
стартиращи 
иновативни 
предприятия чрез 
подкрепа за 
внедряване на 
иновативни продукти, 
процеси и услуги” 

икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационните 
дейности 

програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

на 
устойчивостта 
на 
постигнатите 
резултати по 
проектите. 

декември   
2016 г. 

изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

проверки на място 
– 58 бр. 
 
Брой 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети 

извършени 
проверки на 
място 

7. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-1.1.04 
„Подкрепа за 
внедряване в 
производството на 
иновативни продукти, 
процеси и 
предоставяне на 
иновативни услуги” 

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационните 
дейности 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Проследяване 
на 
устойчивостта 
на 
постигнатите 
резултати по 
проектите. 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Успешно 
изпълнени проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 
Брой извършени 
проверки на място 
– 137 бр.  
 
Брой 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място 

8. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова 
помощ BG161PO003-
1.1.05 „Разработване 
на иновации от 
стартиращи 
предприятия" 

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационни 
дейности 

Оперативна 
програма 
„Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта 
на 
българската 
икономика" 
2007-2013 

 Верификация 
на подадените 
финални отчети 
от страна на УО, 
вкл.включените 
в тях процедури 
за избор на 
изпълнител; 

 Проверки на 
място на 
сключените 
договори от 
страна на УО. 

 Проследяване 
на 
устойчивостта 
на 
постигнатите 
резултати по 
проектите. 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Успешно 
изпълнени проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 
Брой извършени 
проверки на място 
– 328 бр. 
Бр. верифицирани 
финални отчети  

 Брой 
извършени 
проверки на 
място  

 Бр. 
верифициран
и финални 
отчети 

9. Процедура 
BG161PO003-1.1.06 
„Предоставяне на 
подкрепа за развитие 
на приложните 
изследвания в 
изследователските 
организации в 
България“ 

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационните 
дейности 
 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Преглед и 
одобрение на 
подадените 
финални  отчети 
от страна на УО 
вкл.включените 
в тях процедури 
за избор на 
изпълнител; 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Успешно 
изпълнени проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 
– 163 бр. 
 
Брой 
верифицирани 
финални отчети 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място  

 Бр. 
верифициран
и 
окончателни 
отчети 
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 Проследяване на 
устойчивостта на 
постигнатите 
резултати по 
проектите. 

10. Процедура 
BG161PO003-1.1.07 
„Внедряване на 
иновации в 
предприятията” 

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационните 
дейности 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Отчитане от 
страна на 
бенефициентит
е и 
верифициране 
на финалните 
отчети от 
страна на УО, 
вкл.включените 
в тях процедури 
за избор на 
изпълнител; 

 Проследяване 
на 
устойчивостта 
на 
постигнатите 
резултати по 
проектите. 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Сключени 
договори 
 
Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 
Брой извършени 
проверки на място 
-142 бр. 
 
Брой 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място  

 
 Брой 

верифициран
и финални 
отчети 

11. Процедура 
BG161PO003- 
1.2.02 „ Създаване на 
нови и укрепване на 
съществуващи офиси 
за технологичен 
трансфер 

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационни 
дейности 

Оперативна 
програма 
„Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта 
на 
българската 
икономика" 
2007-2013 

 Отчитане от 
страна на 
бенефициентит
е и 
верифициране 
на финалните 
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   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 
– 61 бр. 
 
Брой 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място 

 Бр. 
верифициран
и финални 
отчети 

12. Процедура 
BG161PO003- 
1.2.03 „ Създаване на 
нови и укрепване на 
съществуващи 
технологични 
центрове" 

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационни 
дейности 

Оперативна 
програма 
„Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта 
на 
българската 
икономика" 
2007-2013 

 Отчитане от 
страна на 
бенефициентит
е и 
верифициране 
на финалните 
отчети от 
страна на УО, 
вкл.включените 
в тях процедури 
за избор на 

Месец януари – 
декември 
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 
– 6 бр.  
 
Бр. верифицирани 
междинни/финалн
и отчети 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място. 

 Бр. 
верифициран
и финални 
отчети 
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изпълнител ; 
 
 Проверки на 

място на 
сключените 
договори от 
страна на УО. 

 
 Проследяване 

на 
устойчивостта 
на постигнатите 
резултати по 
проектите. 

13. Процедура 
BG161PO003- 
1.2.04 „Развитие на 
приложните 
изследвания в 
изследователските 
организации в 
България" 

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационни 
дейности 

Оперативна 
програма 
„Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта 
на 
българската 
икономика" 
2007-2013 

 Отчитане от 
страна на 
бенефициенти
те и 
верифициране 
на финалните 
отчети от 
страна на УО, 
вкл.включенит
е в тях 
процедури за 
избор на 
изпълнител ; 

 
 Проверки на 

място на 
сключените 
договори от 
страна на УО.  

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 
– 17 бр. 
 
Бр. верифицирани 
междинни/финалн
и отчети 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място  

 Бр. 
верифициран
и 
междинни/фи
нални отчети 

14. Процедура на 
директно 
предоставяне на БФП 
BG161PO003-1.2.05 
„Създаване на 
научно-технологичен 
парк“  

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационните 
дейности 
 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Отчитане от 
страна на 
бенефициента и 
преглед и 
одобрение на 
подадените 
междинните 
отчети от 
страна на ДО; 

 Проверки на 
място по 
договора от 
страна на УО. 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проект 
финансиран от ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 
– 3 бр. 
 
Бр. верифицирани 
междинни/финалн
и отчети 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място . 

 Бр. 
верифициран
и 
междинни/фи
нален отчети 

15. Процедура 
BG161PO003-2.1.06 
“Технологична 
модернизация в малки 
и средни 
предприятия” 

Повишаване 
ефективността на 
предпирятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Проследяване 
на 
устойчивостта 
на 
постигнатите 
резултати по 
проектите. 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 
– 407 бр.  

 
Бр. верифицирани 
междинни/финалн
и отчети  

 Брой 
извършени 
проверки на 
място 
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16. Процедура 
BG161PO003-2.1.07 
“Технологична 
модернизация в 
големи предприятия” 

Повишаване 
ефективността на 
предприятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Проследяване 
на 
устойчивостта 
на 
постигнатите 
резултати по 
проектите. 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място  
 

17. Процедура 
BG161PO003-2.1.08 
"Покриване на 
международно 
признати стандарти" 

Повишаване 
ефективността на 
предпирятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Проследяване 
на 
устойчивостта 
на постигнатите 
резултати по 
проектите. 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 
– 433 бр. 
 
Бр. верифицирани 
междинни/финалн
и отчети 

 . Брой 
извършени 
проверки на 
място 

18. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-2.1.10 

"Подкрепа за 
предприятия и 
кооперации на хора с 
увреждания" " 

Повишаване 
ефективността на 
предприятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 

среда 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 

икономика” 2007-
2013 

 Проследяване 
на 
устойчивостта 
на 
постигнатите 

резултати по 
проектите. 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 
– 37 бр. 
 
Бр. верифицирани 

междинни/финалн
и отчети 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място 

19. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-2.1.11 
„Технологична 
модернизация в малки 
и средни 
предприятия" 
 
 

Повишаване 
ефективността на 
предприятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Проследяване 
на 
устойчивостта 
на 
постигнатите 
резултати по 
проектите. 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място – 211 

 
 Бр. 

верифицирани 
междинни/фин
ални отчети  

. 
 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място 

20. Процедура 
BG161PO003-2.1.12 
"Покриване на 
международно 
признати стандарти и 
въвеждане на системи 
за управление в 
предприятията" 

Повишаване 
ефективността на 
предприятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Проследяване 
на 
устойчивостта 
на 
постигнатите 
резултати по 
проектите. 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 
– 471 бр. 
 
Бр. верифицирани 
междинни/финалн
и отчети  

 Брой 
извършени 
проверки на 
място 
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21. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-2.1.13 
„Технологична 
модернизация в малки 
и средни 
предприятия" 

Повишаване 
ефективността на 
предприятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Проследяване 
на 
устойчивостта 
на 
постигнатите 
резултати по 
проектите. 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 
Брой извършени 
проверки на място 
– 532 бр. 
 
Бр. верифицирани 
междинни/финалн
и отчети  
 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място 

22. Процедура 
BG161PO003-2.2.01 
Предоставяне на 
подкрепа за 
създаване на 
регионални бизнес 
инкубатори 

Създаване на 
инфраструктура в 
подкрепа на бизнеса 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Отчитане от 
страна на 
бенефициентит
е и 
верифициране 
на междинните 
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   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 
-45 бр.  
 
Бр. верифицирани 
междинни/ 
окончателни 
отчети 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място  

 Бр. 
верифициран
и междинни/ 
окончателни 
отчети  

23.  Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна помощ: 
BG161PO003-2.3.01 
“Инвестиции в зелена 
индустрия” 

Въвеждане на 
енергоспестяващи 
технологии и 
използването на 
ВЕИ, Създаване на 
условия 
за сигурна, 
ефективна 
и 
екологосъобразна 
енергетика 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Проверки на 
място на 
сключените 
договори от 
страна на УО. 

 Проследяване 
на 
устойчивостта 
на постигнатите 
резултати по 
проектите. 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 
– 52 бр. 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място 

24. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна помощ: 
BG161PO003-2.3.02 
„Енергийна 
ефективност и зелена 
икономика” 

Въвеждане на 
енергоспестяващи 
технологии и 
използването на 
възобновяеми 
енергийни 
източници 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Отчитане от 
страна на 
бенефициентит
е и 
верифициране 
на финални 
отчети от 
страна на УО, ; 

 Проследяване 
на 
устойчивостта 
на постигнатите 
резултати по 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 
– 210 бр.  
 
Бр. верифицирани 
окончателни 
отчети 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място  

 Бр. 
верифици-
рани  
окончателни 
отчети 
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проектите. 

25. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна помощ: 
BG161PO003-2.3.03 
„Изграждане на 
междусистемна газова 
връзка България – 
Сърбия” 

Ефективно 
използване на 
енергийни ресурси и 
подобряване на 
енергийната 
инфраструктура 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Проверки на 
място от страна 
на УО. 

 Отчитане от 
страна на 
бенефициента и 
верифициране 
на 
междинни/фина
лни отчети от 
страна на УО, 
вкл.включените 
в тях процедури 
за избор на 
изпълнител ; 
 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 
– 3 бр. 
 
Брой 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място  

 Брой 
верифицира
ни 
междинни/ф
инални  
отчети 

26. Процедура за 
предоставяне на 

безвъзмездна 
финансова помощ  
BG161PO003-2.4.01 
„Подкрепа за 
развитието на 
клъстерите в 
България" 

Насърчаване на 
бизнес 

кооперирането и 
клъстерите 

Оперативна 
програма „Развитие 

на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Отчитане от 
страна на 

бенефициентит
е и 
верифициране 
на 
междинни/фина
лни отчети от 
страна на УО, 
вкл.включените 
в тях процедури 
за избор на 
изпълнител; 

 Проследяване 
на 
устойчивостта 
на постигнатите 
резултати по 
проектите. 

Месец януари – 
декември   

2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 

проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 

– 22 бр. 
 
Брой 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети  

 Брой 
извършени 

проверки на 
място  

 Брой 
верифициран
и 
междинни/фи
нални отчети  

27. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-2.4.02 
„Подкрепа за 
развитието на 
клъстерите в 
България“ 

Увеличаване на 
ефективността на 
производството и 
пазарното 
представяне на 
предприятията 
използвайки 
предимствата на 
клъстерите и бизнес 
мрежите. 
 
 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Отчитане от 
страна на 
бенефициентит
е и 
верифициране 
на 
междинни/фина
лни отчети от 
страна на УО, 
вкл.включените 
в тях процедури 
за избор на 
изпълнител; 

 Проследяване 
на 
устойчивостта 
на постигнатите 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой извършени 
проверки на място 
– 84 бр.;   
Брой 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети 

  Брой 
извършени 
проверки на 
място;   

  Брой 
верифицирани 
междинни/ 
финални отчети 
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резултати по 
проектите. 

28. "Приоритетна ос: 
3 "Повишаване 
ефективността на 
предприятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда" 
 
Финансови 
инструменти:  
1. „Гаранции, 

покриващи загуби 
на портфейл от 
заеми” 

2. „Инструмент за 
промотиране на 
предприемачеств
ото и 
предоставяне на 
първоначално 
финансиране“ 

3. „Фонд за Рисков 
Капитал“ 

4. Инструмент, 
предоставящ 

финансиране чрез 
поделяне на 
риска” 

5. „Фонд(ове) за 
съфинансиране  

Подобряване на 
достъпа до 
финансиране на 
микро-, малки и 
средни предприятия 
чрез използване на 
инструментите на 
финансовия 
инженеринг  

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Проверки на 
място при 
избраните 
Финансови 
посредници по 
създадените 
инструменти 
за финансов 
инженеринг от 
страна на УО. 
 

 Проверки на 
място при 
крайните 
получатели на 
помощта по 
създадените 
инструменти 
за финансов 
инженеринг от 
страна на УО. 

 
 

 Изготвяне на 
месечни 

доклади за 
изпълнението 
на 
финансовите 
инструменти 
по ДЖЕРЕМИ 
до МФ. 

 Верифициране 
на разходи по 
инструменти 
за финансов 
инженеринг и 
изготвяне на 
доклади по 
сертификация 
към СО. 

Месец 
Януари – 
Декември  
2016 г. 

  1 бр. 
извършени 
проверки на 
място при ХФ;  

 
 
 
 
 
 2 бр. 

извършени 
проверки на 
място при 
избраните 
Финансови 
посредници по 
създадените 
инструменти 
за финансов 
инженеринг; 

 7 бр. 
извършени 
проверки на 
място при 
крайните 

получатели на 
помощта по 
създадените 
инструменти за 
финансов 
инженеринг. 

 12 бр. 
изготвени 
месечни 
доклади за 
изпълнението 
на 
финансовите 
инструменти 
по ДЖЕРЕМИ 
до МФ. 

 Взето е 
участие в 
заседания на 
Инвестиционн
ия борд по 
JEREMIE - 4;  

 Други: Участие 
в работни 
срещи с 
представители 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място при 
ХФ; 

 
 
 
 
 
 
 Брой 

извършени 
проверки на 
място при 
избраните 
Финансови 
посредници 
по 
създадените 
инструменти 
за финансов 
инженеринг; 

 Брой 
извършени 

проверки на 
място при 
крайните 
получатели 
на помощта 
по 
създадените 
инструменти 
за финансов 
инженеринг 

 Брой 
изготвени 
доклади по 
сертификация 
към СО за 
инструменти 
за финансов 
инженеринг. 

 Брой 
изготвени 
месечни 
доклади за 
изпълнениет
о на 
финансовите 
инструменти 



 11 

на ЕИФ във 
връзка с 
изпълнението 
на ИФИ - 10; 
Работни 
посещения в 
Унгария, Литва 
и Португалия; 
Създаден нов 
инструмент 
„Фондове за 
съфинансиране
“ с подписани 
споразумения с 
2 финансови 
посредника. 

по ДЖЕРЕМИ 
до МФ. 

 

29. Процедура за  
директно 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ: 
„Подкрепа за 
инициативи на 
фондове за 
първоначално 
финансиране“ 

Повишаване на 
подкрепата за 
предприемачеството 
и интегриране на 
усилията за 
подобряване на 
предприемаческата 
култура 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Оценка на 
постъпилите 
проектни 
предложения; 
 

Месец 
Януари – 
Декември  
2016 г. 

 Оценени 
проектни 
предложения; 

 Сключени 
договори 

1 обявена 
процедура 

 Брой оценени 
проектни 
предложения; 

 Брой 
сключени 
договори 

 Брой 
верифициран
и 
междинни/око
нчателни 

отчети  
 Брой 

извършени 
проверки на 
място  

30. Процедура за 
директно 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-4.1 
„Популяризиране на 
предимствата за 
инвестиране в 
България” 
 

Предоставяне на 
подкрепа за 
укрепване на 
международните 
пазарни позиции на 
българската 
икономика 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Отчитане от 
страна на 
бенефициентит
е и преглед и 
одобрение на 
подадените 
междинни/фина
лен 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   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой 
верифицирани 
междинни/окончат
елен отчети 
11 бр. извършени 
проверки на място 

 Брой 
верифициран
и 
междинни/око
нчателни 
отчети  

 Брой 
извършени 
проверки на 
място 

31. Процедура за 
директно 
предоставяне на 

Предоставяне на 
подкрепа за 
укрепване на 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 

 Отчитане от 
страна на 
бенефициентит

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 

Брой 
верифицирани 
междинни/окончат

 Брой 
верифициран
и 
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безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-4.2 
Подкрепа за 
успешното 
представяне на 
българските 
предприятия на 
международните 
пазари” 
 

международните 
пазарни позиции на 
българската 
икономика 

конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

е и преглед и 
одобрение на 
подадените 
междинни/фина
лен отчети от 
страна на УО, 
вкл.включените 
в тях процедури 
за избор на 
изпълнител; 

 Проверки на 
място на 
сключените 
договори от 
страна на УО. 

финансирани от 
ЕС. 

елен отчети 
9 бр. извършени 
проверки на място.  

междинни/фи
нални отчети  

 Брой 
извършени 
проверки на 
място 

32. Процедура за 
директно 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-4.3 
„Подобряване на 
националната 
инфраструктура по 
качеството” 
 
 

Предоставяне на 
подкрепа за 
укрепване на 
международните 
пазарни позиции на 
българската 
икономика 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Сключване на 
договори; 

 Отчитане от 
страна на 
бенефициентит
е и преглед и 
одобрение на 
подадените 
междинни/фина
лни 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   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой 
верифицирани 
междинни/окончат
елен отчети 
15 бр. извършени 
проверки на място. 
–  

 Брой 
верифициран
и междинни/ 
окончателни 
отчети  
 

 Брой 
извършени 
проверки на 
място  

33. Оценка на 
постъпилото 
проектно 
предложение и 
сключване на договор 
по процедура 
„Повишаване на 
институционалния 
капацитет на 
Агенцията за 
устойчиво енергийно 
развитие (АУЕР)“ 

Предоставяне на 
подкрепа за 
повишаване на 
институционалния 
капацитет на 
Агенцията за 
устойчиво 
енергийно развитие 

Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 

 Проследяване 
на 
устойчивостта 
на 
постигнатите 
резултати по 
проектите. 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

Брой 
верифицирани 
междинни/окончат
елен отчети 
Брой извършени 
проверки на място 

 Брой 
извършени 
проверки 
на място  

34.Заповеди/ 
договори за директно 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ по 
проекти на УО и МЗ по 

Техническа помощ Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-

 Отчитане от 
страна на УО, 
преглед  и 
одобрение от 
страна на ДО 
на подадените 

Месец януари – 
декември   
2016 г. 

Осигуряване на 
добро управление 
и изпълнение на 
ОП 
„Конкурентоспособ
ност”; 

верифицирани 
междинни/ 
окончателни  
отчети 

 Брой 
верифициран
и междинни/ 
финални 
отчети 
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приоритетна ос 5 
„Техническа помощ” 

2014 междинни/фин
ални отчети от 
страна на УО, 
вкл.включенит
е в тях 
процедури за 
избор на 
изпълнител; 

 Проверки на 
място на 
сключените 
договори от 
страна на УО. 

35. Ефективност на 
процедурите по 
администриране на 
нередности 

 Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 
Оперативна 
програма „Иновации 
и 
конкурентоспособно
ст“ 2014 – 2020 

 
 Администрира

не на сигнали 
за нередности 
и нередности  

Месец 
Януари – 
Декември  
2016 

Подобряване 
работата в 
разкриването и 
администрирането 
на нередности 
Предотвратяване 
на по-ранен етап 
от възникването 
на нередност  

 Администриран
и сигнали за за 
нередности – 
% (бр. от общо 
бр. сключени 
до момента 
ДБФП) 

 Регистрирани 
нередности –% 
(бр. към общо 
бр.  сключени 
ДБФП) 

 бр. 
приключени 
сигнали за 
нередности 
 

 бр. 
регистрирани 
нередности  

36. Нормативни и 
вътрешноведомствени 
актове, свързани с 
дейността на УО 

 Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013 
Оперативна 
програма „Иновации 
и 
конкурентоспособно
ст“ 2014 – 2020 

 изготвяне и 
съгласуване 
на проекти на 
нормативни и 
вътрешноведо
мствени 
актове, 
свързани с 
дейността на 
УО 

Месец 
Януари – 
Декември  
2016 

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

 Брой изготвени 
и съгласувани 
проекти на 
нормативни 
актове 
свързани с 
дейността на 
УО ; 

 Брой изготвени 
и съгласувани 
проекти на 
вътрешноведом
ствени актове, 
свързани с 
дейността на 
УО 

 Брой 
изготвени и 
съгласувани 
проекти на 
нормативни 
актове 
свързани с 
дейността на 
УО ; 

 Брой 
изготвени и 
съгласувани 
проекти на 
вътрешноведо
мствени 
актове, 
свързани с 
дейността на 
УО 

37. Ефективно и 
ефикасно управление, 
изпълнение и 
отчитане на  
заложените дейности 
в бюджетните линии 
от приоритетна ос 5 
«Техническа помощ» 
на ОПИК 2014-2012 

Подпомагане на 
дейностите на 
Управляващия орган 
по програмиране, 
управление, 
изпълнение, 
наблюдение, 
контрол, 
координация, 

Оперативна 
програма „Иновации 
и 
конкурентоспособно
ст“ 2014 – 2020; 
Приоритетна ос 5 
„Техническа помощ“ 

 Управление,  
изпълнение  и 
отчитане на 
заложените 
дейности и 
постигане на 
планираните 
резултати по 4 
бр. бюджетни 

Януари-декември 
2016 

Ефективно и 
ефикасно 
управление, 
изпълнение и 
отчитане от 
екипите в отдел 
КПТП на ГДЕФК на 
заложените 
дейности в 

 4 бр. одобрени 
бюджетни 
линии по 
приоритетна ос 
5 „Техническа 
помощ“ на 
ОПИК  към 
01.01.2016г.  

 Брой 
проведени 
процедури за 
избор на 
изпълнител ; 

 Брой 
сключени 
договори с 
външен 
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оценка  на ОПИК, 
както и работата на 
Комитета за 
наблюдение,   

линии за 
периода 2015-
2017 и на 
сключените 
договори с 
изпълнители 
по тях 

бюджетните линии 
от приоритетна ос 
5 «Техническа 
помощ» на ОПИК 
2014-2012 

изпълнител  
 Брой 

изготвени 
отчети за 
изпълнение 
на 
бюджетните 
линии  

 Брой 
верифициран
и междинни 
отчети  

 Брой 
проверки на 
място  

37.1. Подкрепа за 
ефективно и 
ефикасно изпълнение 
на дейностите, 
свързани с 
програмирането, 
управлението, 
наблюдението, 
оценката и контрола 
на ОПИК съгласно 
действащото 
законодателство и 

съществуващите 
добри практики 

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 

Оперативна 
програма „Иновации 
и 
конкурентоспособно
ст“ 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  

Януари-декември 
2016 

 Одобрена. 
Бюджетна линия 
BG16RFOP002-
5.002: „Подкрепа 
за ефективно и 
ефикасно 
изпълнение на 
дейностите, 
свързани с 
програмирането, 
управлението, 
наблюдението, 

оценката и 
контрола на ОПИК 
съгласно 
действащото 
законодателство“ 
по Приоритетна ос 
5 Техническа 
помощ на ОПИК 
2014-2020 

 Брой 
проведени 
процедури за 
избор на 
изпълнител ; 

 Брой 
сключени 
договори с 
външен 
изпълнител  

 Брой 
изготвени 

отчети за 
изпълнение 
на 
бюджетните 
линии 

37. 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 
участие и нейното 
изпълнение  

Оперативна 
програма „Иновации 
и 
конкурентоспособно
ст” 2014-2020;  
 

1.Организиране на 
публични и 
информационни 
събития – 
информационни 
кампании, 
семинари, за 
стимулиране на 
публичната 
подкрепа и 
отговорност за 
предлаганите 
инвестиции. 
2.Разпространение 
на документация, 
информация и 
материали, 

Януари-декември 
2016 

Осигуряване на 
публичност и 
прозрачност на 
дейностите по ОП 
„Конкурентоспособ
ност  

Одобрена 
Бюджетна линия 
BG16RFOP002-
5.003:  
„Предоставяне на 
адекватна и 
навременна 
информация на 
обществото 
относно 
възможностите за 
финансиране по 
ОПИК, критериите, 
правилата и 
процедурите за 
участие и нейното 
изпълнение“ по 

 Брой 
проведени 
процедури за 
избор на 
изпълнител ; 

 Брой 
сключени 
договори с 
външен 
изпълнител 

 Брой 
изготвени 
отчети за 
изпълнение 
на 
бюджетните 
линии 
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свързани с 
изпълнението на 
ОПИК; 
3. Актуализиране 
и поддръжка на 
интернет страница 
като ключов 
комуникационен 
канал;  
 
4. Анализи и 
допитвания до 
общественото 
мнение - фокус 
групи, анкети, 
социологически 
проучвания и др., 

Приоритетна ос 5 
Техническа помощ 
на ОПИК 2014-
2020 
 
1.Организирани и 
проведени 
публични и 
информационни 
събития по ОПИК; 
 
 
 
 
 
2. Брой 
разпространени 
материали за 
ОПИК; 
 
 
 
 
 
 
3 . Брой уникални 
посещения на 
интернет 
страницата на 
ОПИК 
 
4.Брой проведени 
социологически 
изследвания 

 
1. Организирани 
и проведени 
публични и 
информационни 
събития по 
ОПИК; -6 бр. 
-Брой участия, 
медийни 
формати и 
събития 
9000 участника 
 
2. Брой 
разпространени 
материали 
5000 бр. печатни 
материала – 
брошури, 
дипляни, 
листовки, 
календари 
 
 
3. 800 000 
уникални 
посещения на 
интернет 
страницата на 
ОПИК 
 
4.Брой 
проведени 
социологически 

изследвания- 
4 бр. доклада 

37.3.Укрепване 
капацитета на 
кандидатите и 
бенефициентите на 
ОПИК за участие в 
изпълнението на 
програмата  и  по-
доброто използване 
на финансовите й 
ресурси. 

Повишаване на  
административния 
капацитет на 
кандидатите и 
бенефициентите за 
качествено и 
ефективно 
изпълнение на 
договори за БФП по 
ОПИК 2020 

Ефективно 
изпълнение на 
договорите за БФП 
по ОПИК 

Организиране и 
провеждане на 
обучения на 
бенефициенти 
след сключване на 
договори за БФП 

Месец 
Януари – 
Декември  
2016 г. - след 
сключване на 
договори за БФП 

Повишен 
капацитета на 
бенефициентите 
по ОПИК за 
качествено 
изпълнение на 
сключени 
договори по ОПИК.  
 

Одобрена  
Бюджетна линия 
BG16RFOP002-
5.004: „Укрепване 
капацитета на 
кандидатите и 
бенефициентите 
на ОПИК за 
участие в 
изпълнението на 
програмата и по-
доброто 
използване на 
финансовите й 
ресурси“ по 
Приоритетна ос 5 
Техническа помощ 

 
 Брой 

проведени 
процедури за 
избор на 
изпълнител ; 

 Брой 
сключени 
договори с 
външен 
изпълнител 

 Брой 
изготвени 
отчети за 
изпълнение 
на 
бюджетните 
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на ОПИК 2014-
2020 
 
 Брой 

организирани 
и проведени 
обучения на 
бенефициенти  
по ОПИК 

 Брой обучени 
бенефициенти  

линии 
 
 
Организирани и 
проведени 
обучения на 500 
бенефициенти  
по ОПИК 

37.4. Повишаване на 
административния 
капацитет на 
Управляващия орган 
на ОПИК 2014-2020 
 

Повишаване на 
административния 
капацитет на 
Управляващия орган 
на ОПИК  

Ефективно 
приключване на 
Оперативна 
програма „Развитие 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 2007-
2013;  
Ефективно 
управление на 
Оперативна 
програма „Иновации 
и 
конкурентоспособно
ст“ 

Организиране и 
провеждане на 
обучения, 
свързани с 
управление на 
средствата от 
структурните 
фондове на 
служителите на 
Управляващия 
орган по ОПИК в 
страната и 
чужбина  

Месец 
Януари – 
Декември  
2016 г. 

Повишаване на 
административния 
капацитет на 
Управляващия 
орган на ОПИК 
 

 Брой 
проведени 
обучения на 
служители на 
УО на ОПИК; 

 Брой обучени 
служители на 
УО на ОПИК 

Проведени 
обучения, 
свързани с 
управление на 
средствата от 
структурните 
фондове на 
служителите на 
Управляващия 
орган по ОПИК в 
страната и 
чужбина 

 

Цели по Програма ФАР 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2016 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец през 2016 

г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

1. Наблюдение на 
устойчивостта на 
постигнатите 
резултати по проекти, 
финансирани по 
Програма ФАР по 
бюджетни линии 
BG2004, BG2005 и 
BG2006 

Устойчивост на 
постигнатите 
резултати по 
проекти, 
финансирани по 
Програма ФАР по 
бюджетни линии 
BG2004, BG2005 и 
BG2006 

 Извършване на 
последващ 
мониторинг на 
договорите по 
проекти по 
програма ФАР 
бюджетни линии 
BG2004 BG2005 
BG2006 

Януари-декември 
2016 

Запазване 
устойчивостта на 
постигнатите 
резултати по 
изпълнените 
проекти, 
финансирани по 
Програма ФАР по 
бюджетни линии 
BG2004, BG2005 и 

BG2006 

218 бр. проверки 
на място общо с 
натрупване, 
изпълнени към 
31.12.2015 

Брой проверки 
на място общо с 
натрупване 

2. Ускоряване 
процеса по 
възстановяване на 
средства от 

Ускоряване процеса 
по възстановяване 
на средства от 
бенефициенти, 

 Подготовка на 
копия от 
документи по 
досиета от 

 Намаляване 
броя на 
длъжниците на 
суми по нередни 

Възстановени 
средства по 4 бр.  
договора в размер 
на 4950.09 лв. 

Бр. договори и 
възстановени 
средства по тях 
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бенефициенти, 
констатирани като 
нередности 

констатирани като 
нередности 

договори с 
бенефициенти с 
дължащи се суми 
от нередности за 
предаване в НАП 
за принудително 
събиране на 
вземанията 

договори (главница) към 
31.12.2015 г. 

Дирекция “Външноикономическа политика” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2016 
Стратегически 

цели 
Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 
/месец през 

2016г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 

целево 
състояние 

1. Разширяване на 
икономическото 
сътрудничество на 
България с други 
страни на държавно и 
институционално 
равнище 

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

 Програма на 
правителството 
 Програмен бюджет 
на министерството 

Провеждане на 
сесии на 
междуправителств
ени комисии 
/работни групи за 
икономическо 
сътрудничество 

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

Насърчаване на 
двустранното 
икономическо 
сътрудничество 

0 15 

2. Усъвършенстване 
на двустранната 
договорно-правна 
база  

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

 Програма на 
правителството 
 Програмен бюджет 
на министерството 

Съгласуване и 
подготовка  за 
подписване на 
спогодби, 
договори, 
меморандуми 

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

Актуализиране на 
договорно-
правната база в 
търговско-
икономическата 
сфера 

0 5 

3. Разширяване на 
икономическото 
сътрудничество на 
България с други 
страни на държавно и 
институционално ниво 

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

 Програма на 
правителството 
 Програмен бюджет 
на министерството 

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

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

Насърчаване на 
двустранното 
икономическо 
сътрудничество 

0 40 

4. Подпомагане на 
българските 
производители 

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

 Програма на 
правителството 
 Програмен бюджет 
на министерството 

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

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

Насърчаване на 
двустранното 
икономическо 
сътрудничество 

0 45 

5. Разширяване на 
пазарното присъствие 
и инвестиционна 
активност на 
институционално и 
бизнес ниво 

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

 Програма на 
правителството 
 Програмен бюджет 
на министерството 

Оказване на 
съдействие при 
организирането и 
провеждането на 
бизнес форуми, 
насърчаване и 
оказване на 

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

Подпомагане и 
стимулиране на 
българския бизнес 
за активизиране 
на 
сътрудничеството 
с чуждестранни 

0 40 
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съдействие на 
български фирми 
за участие в 
представителни 
международни 
панаири и 
изложения 

партньори 

6. Разширяване на 
икономическото 
сътрудничество на 
България с други 
страни на бизнес 
ниво. Насърчаване на 
българския износ  

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

 Програма на 
правителството 
 Програмен бюджет 
на министерството 

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

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

Ефективно 
информиране на 
българския бизнес 
за социално-
икономическото 
развитие на 
отделните страни. 

0 22 

7. Подобряване на 
условията за достъп 

на стоки и услуги до 
чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори 
 
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 

Подобряване на 
експортния 

потенциал 

 Програма на 
правителството 

 Програмен бюджет 
на министерството 

 Изготвяне на 
анализи относно 

търговията със 
стоки и 
формулиране на 
национални 
позиции по 
водените от ЕС 
търговски 
преговори с трети 
страни и региони - 
АКТБ, АСЕАН, 
МЕРКОСУР, 
страните от Евро-
средиземноморски
я регион, страните 
от Източното 
партньорство, 
Западните 
Балкани, 
преговори за 
сключване на 
инвестиционно 
споразумение 
между ЕС и Китай 
и между ЕС и 
Мианмар, 
модернизиране на 
Глобалното 
споразумение 
между ЕС и 
Мексико и др.; 
 Дейности по 
договаряне на 
разпоредби 
относно защита на 

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

Създаване на 
благоприятни 

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

80 % 90 % 
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инвестициите в 
рамките на 
текущите 
преговори на ЕС 
по търговски 
споразумения и по 
прилагане на 
Регламента за 
установяване на 
преходни 
разпоредби 
относно 
двустранните 
инвестиционни 
споразумения 
между държавите-
членки и трети 
страни, дейности 
по 
присъединяването 
на България към 
Конвенцията за 
прилагане на 
правилата за 
прозрачност на 
УНСИТРАЛ при 
инвестиционни 
спорове; 
 Дейности, 
свързани с 
отношенията на ЕС 
със страните от 
ЕАСТ и в рамките 
на ЕИП 

(финансовите 
механизми на ЕИП 
и Норвежки 
финансов 
механизъм, 
Швейцарската 
програма, 
споразуменията на 
ЕС със Швейцария, 
отношенията на ЕС 
с Андора, Сан 
Марино и 
Лихтенщайн); 
 Следене на 
законодателството 
и въпросите в 
областта на 
експортното 
застраховане и 
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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 - 
предоставяне на 
МВнР 
необходимата 
информация за 
изготвяне на 
докладите и 
попълване на 
въпросниците на 
ЕК и ОИСР във 
връзка с 
политиката за 
развитие. Участие 
в 
междуведомствена
та работна група 
„Международно 

сътрудничество за 
развитие” към 
МВнР; 
 Съгласно 
възложените 
задачи на Работна 
група 25 
”Търговска и 
външноикономичес
ка политика” - 
разработване, 
съгласуване и 
одобряване от 
Съвета по 
европейски 
въпроси на 
рамкови позиции 
по въпросите от 
компетентността 
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на дирекцията. 

8. Ефективно участие, 
при отчитане на 
българските интереси, 
в процеса на 
изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // 
Отстояване на 
националните 
интереси в 
преговорите в 
рамките на СТО, 
водени от ЕС, 
включително по 
Програмата за 
развитие от Доха и 
процеса след 
Найроби. 

Приоритет 1.1. 
Засилена 
интеграция в ЕС и 
НАТО. Запазване на 
външнополитическа
та ориентация и 
поетите 
международни 
ангажименти на 
страната.  
Цел 1.1. 
Превръщане на 
България в активен 
участник в процеса 
на вземане на 
решения в ЕС. 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Обща координация 
на изпълнението 
на задълженията 
на Република 
България в 
Световната 
търговска 
организация 
(СТО). Активно 
участие в процеса 
на формиране на 
единна позиция на 
ЕС по въпросите от 
дневния ред на 
СТО. Участие в 
процеса на 
междуведомствено 
съгласуване на 
нормативни 
документи и 
осигуряване на 
съответствието им 
с Маракешкото 
споразумение за 
създаване на СТО. 
Осигуряване на 

участието на 
Република 
България като 
член на ЕС в 
подготовката и 
провеждането на 
двустранни, 
плурилатерални и 
многостранни 
търговски 
преговори. 
Участие в 
подготовката и 
изпълнението на 
решенията на 
Десетата 
министерска 
конференция на 
СТО и процеса на 
преговори след 
Найроби. 

2016 г. Постигане на 
благоприятна 
среда за развитие 
на  търговско-
икономическите 
отношения на 
България с други 
държави и на по-
предвидими 
условия на 
търговия. 
Подобряване на 
взаимодействието 
и 
сътрудничеството 
на многостранна и 
двустранна 
основа. Отчитане 
на българските 
офанзивни и 
дефанзивни 
интереси в 
преговорите.  
Подобряване на 
достъпа на 
български стоки и 

услуги до пазара в 
трети страни. 
Частично 
приключване на 
преговорите в СТО 
в някои области. 

20% 100% 

9. Ефективно участие, 
при отчитане на 
българските интереси, 
в процеса на 
изработване, 

Приоритет 3.3. 
Подкрепа за 
износителите и 
фирмите, създаващи 
иновативни 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 

Изготвяне на 
съгласувана 
национална 
позиция и активно 
участие в 

2016 г. Защитени 
български 
интересите в 
реговорите по:  
плурилатералното 

80% 85% 
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приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // 
Отстояване на 
националните 
интереси в 
преговорите в рамките 
на СТО, водени от ЕС, 
включително по 
Програмата за 
развитие от Доха и 
процеса след 
Найроби. 

продукти, развитие 
на българския 
бизнес и 
насърчаване на 
инвестициите в 
модерни иновативни 
производства, които 
създават нови 
работни места.  
Цел 6: подобряване 
на експортния 
потенциал чрез 
подобряване на 
условията за достъп 
на стоки и услуги до 
чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори. 

 

развитие: България 
2020 

преговорите по 
търговията с 
услуги: 
плурилатералното 
споразумение по 
търговия с 
услугите (ТiSA); 
по-нататъшните 
преговорите по 
услугите от кръга 
Доха; 
операционализира
нето на уейвъра по 
услугите с оглед 
предоставяне на 
преференциално 
третиране на най-
слабо-развитите 
страни. 

споразумение по 
търговия с 
услугите (ТiSA);  в 
по-нататъшните 
преговори по 
услугите от кръга 
Доха; уейвъра по 
услугите за най-
слабо развитите 
страни. 

10. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // 

Отстояване на 
националните 
интереси в 
преговорите в рамките 
на СТО, водени от ЕС, 
включително по 
Програмата за 
развитие от Доха и 
процеса след 
Найроби. 

Приоритет 3.3. 
Подкрепа за 
износителите и 
фирмите, създаващи 
иновативни 
продукти, развитие 
на българския 

бизнес и 
насърчаване на 
инвестициите в 
модерни иновативни 
производства, които 
създават нови 
работни места.  
Цел 6: подобряване 
на експортния 
потенциал чрез 
подобряване на 
условията за достъп 
на стоки и услуги до 
чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори. 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Изготвяне на 
съгласувана 
позиция и активно 
участие в по-
нататъшната 
работа и 
преговори по 

търговията със 
селскостопански 
стоки съгласно 
решенията на 
десетата сесия на 
МК на СТО и 
Програмата на 
развитието от 
Доха. 

2016 г. Отчетени и 
защитени 
български 
интереси при 
изпълнение на 
декларациите и 
решенията на 

десетата сесия на 
МК на СТО и 
преговорите по 
останалите 
въпроси от 
Програмата на 
развитието от Доха 
в областта на 
селското 
стопанство. 
Постигнат 
напредък по трите 
стълба на селското 
стопанство (достъп 
до пазара, 
вътрешна 
подкрепа и 
експортна 
конкуренция),  и 
положени усилия 
за намиране на 
постоянно решение 
по 
продоволственото 
обезпечаване и 
договарянето на 

80 % 
Заложени са 
задачите и целите 
в областта на 
селското 
стопанство, по 
които СТО ще 

работи през 2016 
г. 

80% 
Постигнатият 
през периода 
напредък в 
изпълнение на 
декларациите и 
решенията на 

10-та МК и 
разработената от 
СТО  
работна 
програма да 
съответстват на 
интересите на 
България и ЕС и 
да потвърждават  
ангажираността 
на участниците в 
процеса към 
развитието на 
многостранната 
търговска 
система. 
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специален защитен 
механизъм. 

11. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // 
Отстояване на 
националните 
интереси в 
преговорите в рамките 
на СТО, водени от ЕС, 
включително по 
Програмата за 
развитие от Доха и 
процеса след 
Найроби. 

Приоритет 3.3. Цел 
6: подобряване на 
експортния 
потенциал чрез 
подобряване на 
условията за достъп 
на стоки и услуги до 
чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори. 

 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Участие в процеса 
по приемане и 
подготовка за 
прилагане на 
ревизираното 
Споразумение за 
търговия с 
продукти на 
информационните 
технологии (ИТА). 
Информиране на 
бизнеса относно 
подобрените 
условия на 
търговия. 

2016 г. Технологично 
развитие и 
иновации в 
сектора, 
намаляване на 
разходите за 
потребителите и 
бизнеса, особено 
за МСП, и др. 
ползи за 
икономиката в 
резултат на 
прилагането на 
ревизираното 
споразумение. 

80% 85% 

12. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // 
Отстояване на 
националните 
интереси в 
преговорите в 
рамките на СТО, 
водени от ЕС, 
включително по 
Програмата за 
развитие от Доха и 
процеса след 
Найроби. 

Приоритет 3.3. Цел 
6: подобряване на 
експортния 
потенциал чрез 
подобряване на 
условията за достъп 
на стоки и услуги до 
чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори. 

 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

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

2016 г. Определяне и 
защита 
интересите на 
България в 
преговорите по 
изготвянето и 
изпълнението на 
програмата за по-
нататъшни 
преговори по 
ТРИПС от кръга 
Доха. 

80% 85% 

13. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // 
Отстояване на 
националните 
интереси в 
преговорите в 
рамките на СТО, 
водени от ЕС, 
включително по 
Програмата за 
развитие от Доха и 

Приоритет 3.3. Цел 
6: подобряване на 
експортния 
потенциал чрез 
подобряване на 
условията за достъп 
на стоки и услуги до 
чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори. 

 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Изготвяне на 
съгласувана 
позиция и 
активно участие в 
по-нататъшната 
работа и 
преговорите по 
търговия и 
развитие. 

Ad hoc Осигурено 
съответствие с 
политиката на 
развитие на ЕС и 
България защитен 
български интерес 
при 
функционирането 
на механизма за 
мониторинг по 
прилагане на 
разпоредбите за 
специално и 
диференцирано 
третиране и в 
преговорите по 

80% 
 
Заложени са 
задачите и целите 
в областта на 
развитието, по 
които СТО ще 
работи през 2016 
г. 

80% 
 
Съответствие на 
постигнатото 
през годината с 
политиката на 
развитие на ЕС и 
ангажираност на 
участниците в 
процеса към 
развитието на 
многостранната 
търговска 
система. 
Отчитане в 
максимална 
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процеса след 
Найроби. 

въпросите на 
развитието и 
специалното и 
диференцирано 
третиране от 
Програмата на 
развитието от 
Доха. 

степен 
интересите на 
България и ЕС 
при изпълнение 
на декларациите 
и решенията на 
10-та МК.  

14. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // 
Отстояване на 
националните 
интереси в 
преговорите в рамките 
на СТО, водени от ЕС, 
включително по 
Програмата за 
развитие от Доха и 
процеса след 
Найроби. 

Приоритет 3.3. Цел 
6: подобряване на 
експортния 
потенциал чрез 
подобряване на 
условията за достъп 
на стоки и услуги до 
чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори. 

 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Определяне на 
офанзивните и 
дефанзивните 
интереси на 
България и 
активно участие в 
преговорите в 
СТО. Изготвяне на 
съгласувана 
позиция и участие 
в преговорите по 
чл. ХХІV и чл. 
ХХVІІІ на ГАТТ 
(1994) и по чл. V и 
чл. ХХІ на ГАТС. 

2016 г. Защитен български 
интерес в 
преговорите в 
СТО,  включително 
в преговорите по 
чл. ХХІV и член 
ХХVІІІ на ГАТТ 
(1994), и по чл. V 
и чл. ХХІ на ГАТС. 

80% 90% 

15. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // 
Отстояване на 
националните 
интереси в 
преговорите в рамките 
на СТО, водени от ЕС, 
включително по 
Програмата за 
развитие от Доха и 
процеса след 
Найроби. 

Приоритет 3.3. Цел 
6: подобряване на 
експортния 
потенциал чрез 
подобряване на 
условията за достъп 
на стоки и услуги до 
чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори. 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Изготвяне на 
анализи и позиции 
във връзка със 
Споразумението по 
държавните 
поръчки (СДП), 
включително 
преговорите по 
някои аспекти 
(разпоредбите за 
арбитражните 
процедури за 
улесняване на 
решенията по 
възражения; 
индикативните 
критерии за 
премахване на 
държавния 
контрол или 
влияние), 
работните 
програми, 
свързани с МСП, 
устойчивите 
поръчки, 
ограниченията и 
изключенията в 

2016 г. Изпълнение на 
ангажиментите по 
ревизираното 
Споразумение по 
държавните 
поръчки. 
Определяне и 
защита на 
интересите на 
България в 
работата по 
изпълнението на 
работните 
програми на КДП, 
и преговорите по 
присъединяване 
на Черна гора, 
Китай, 
Таджикистан и 
други страни към 
СДП. 

80% 90% 
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приложенията на 
страните към СДП, 
стандартите за 
безопасност, 
събирането и 
докладването на 
статистически 
данни и 
присъединяването 
на нови страни 
към СДП. 

16. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // 
Осигуряване на 
участието на 
българската страна в 
регулярната дейност 
на СТО. 

Приоритет 3.3. Цел 
6: подобряване на 
експортния 
потенциал чрез 
подобряване на 
условията за достъп 
на стоки и услуги до 
чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори. 
Приоритет 18.2. 
Политика на 
прозрачност. 
Цел 3: 
задължителна 

оценка на 
въздействието на 
нормативни актове. 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Активно участие в 
дискусиите в ЕС и 
СТО във връзка с 
влизане в сила и 
прилагане на 
Споразумението по 
улесняване на 
търговията. 

2016 г. Успешна защита 
на интересите на 
България и 
използване на 
предимствата, 
произтичащи от 
влизане в сила и 
прилагане на 
Споразумението по 
улесняване на 
търговията. 

90% 95% 

17. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // 
Осигуряване на 
участието на 
българската страна в 
регулярната дейност 
на СТО. 

Приоритет 1.1. 
Засилена 
интеграция в ЕС и 
НАТО. Запазване на 
външнополитическа
та ориентация и 
поетите 
международни 
ангажименти на 
страната на базата 
на националните 
интереси на 
България.  
Цел 1.1. 
Превръщане на 
България в активен 
участник в процеса 
на вземане на 
решения в ЕС. 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Подготовка и 
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. 

Ad hoc, съгласно 
сроковете, 

определени в 
СТО и/или ЕК 

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. 

35% 100% 

18. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 

Приоритет 3.3. Цел 
6: подобряване на 
експортния 
потенциал чрез 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 

Изготвяне на 
анализи, позиции, 
информации във 
връзка със 

2016 г. Определяне и 
защита интересите 
на България по 
прилагането на 

70% 85% 
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на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // 
Осигуряване на 
участието на 
българската страна в 
регулярната дейност 
на СТО. 

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

 

програма за 
развитие: България 
2020 

Споразумението по 
ТРИПС. Участие в 
официални 
заседания на СС 
на Съвета по 
ТРИПС в Женева и 
неформални 
технически срещи 
по ТРИПС в 
Брюксел. Участие 
в работата на 
Постоянната 
междуведомствена 
комисия по ГО и 
ХТСХ към МЗХ. 

Споразумението по 
ТРИПС, годишните 
прегледи на 
трансфера на 
технологии и по 
техническото 
сътрудничество и 
изграждането на 
капацитет и др. 
Своевременно 
изготвени 
становища по 
заявления и 
искания за защита 
на български ГО и 
ХТСХ на ниво ЕС. 

19. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // 
Отстояване на 
националните 
интереси в 
преговорите в 

рамките на СТО, 
водени от ЕС с 
присъединяващи се 
към СТО страни – 
Босна и Херцеговина, 
Сърбия, Азербайджан, 
Беларус и др. 

Приоритет 3.3.  
Цел 6: подобряване 
на експортния 
потенциал чрез 
подобряване на 
условията за достъп 
на стоки и услуги до 
чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори. 

 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Верификация на 
консолидираните 
оферти на 
присъединяващите 
се към СТО страни 
по търговията със 
стоки и услуги, 
анализ на 
докладите на РГ и 
други документи 
по 

присъединяването 
на съответната 
страна. Оказване 
на съдействие на 
присъединяващи 
се към СТО страни 
чрез запознаване с 
опита на България. 
Получаване на 
пряка информация 
за готовността на 
съответната страна 
за присъединяване 
към 
многостранната 
търговска система. 
Анализ на 
резултатите от 
преговорите и 
определяне на 
ефекта за 
търговските 
отношения на 
България със 
съответната 
присъединяваща 

2016 г. Осигурена 
максимална 
точност при 
транспониране на 
двустранните 
договорености в 
консолидираните 
оферти на 
присъединяващите 
се страни по 
търговията със 

стоки и услуги.  

80% 85% 
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се страна.  
Изготвяне и 
предоставяне на 
коментари по 
докладите на РГ и 
други документи. 
Участие в срещи с 
представители на 
присъединяващи 
се страни за 
обмяна на опит и 
развитие на 
сътрудничеството 
по въпроси на 
многостранната 
търговска 
политика. 

20. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // 
Отстояване на 
националните 
интереси в 

преговорите за 
плурилатерално 
Споразумение по 
търговията с 
екологични стоки. 

Приоритет 3.3. Цел 
6: подобряване на 
експортния 
потенциал чрез 
подобряване на 
условията за достъп 
на стоки и услуги до 
чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 

преговори. 
Приоритет 18.2. 
Политика на 
прозрачност. 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Активно участие в 
консултациите и 
дискусиите в ЕС, 
изготвяне на 
анализи и позиции 
във връзка с 
преговорите за 
плурилатерално 
Споразумение по 
екологичните 

стоки. 

2016 г. Определяне и 
ефективна защита 
на офанзивните и 
дефанзивни 
интереси на 
България. 

80% 95% 

21. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // 
Отстояване на 
националните 
интереси в СТО. 

Приоритет 1.1. 
Засилена 
интеграция в ЕС и 
НАТО. Запазване на 
външнополитическа
та ориентация и 
поетите 
международни 
ангажименти на 
страната на базата 
на националните 
интереси на 
България.  
Цел 1.1. 
Превръщане на 
България в активен 
участник в процеса 
на вземане на 
решения в ЕС. 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Участие в 
координационни 
заседания и 
неформални срещи 
с ДЕС и ДЧ на ЕС в 
Женева.  
 
Участие в 
редовните и 
неформални 
заседания на 
работните органи 
на СТО в Женева.  
 
Представителни 
дейности. 
 
Планиране на 
средствата, 
необходими за 
плащане на 

2016 г. Своевременно 
информиране на 
столицата за 
актуални въпроси, 
разгледани по 
време на 
координационните 
заседания и 
неформални срещи 
с ДЕС и ДЧ на ЕС, 
за резултатите от 
проведените 
редовни и 
неформални 
заседания на 
работните органи 
на СТО в Женева. 
Своевременно 
планиране, 
актуализиране и 
плащане на 

45% 100% 
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членския внос в 
СТО в 
проектобюджета 
на Министерството 
на икономиката. 

членския внос. 

22. Поддържане на 
устойчиво и про-
активно участие на 
България в 
многостранната 
търговска система и 
международните 
икономически 
организации. // 
Пълноценно участие 
на България в 
дейността на 
международни 
икономически 
организации (ОИСР, 
УНКТАД, ЮНИДО, 
ИКЕ, ИКОСОС, 
УНСИТРАЛ, МТЦ и 
ОССЕ) по въпроси, 
свързани с 
многостранната 
търговско-

икономическа 
политика. 

Приоритет 1.1. 
Засилена 
интеграция в ЕС и 
НАТО. Запазване на 
външнополитическа
та ориентация и 
поетите 
международни 
ангажименти на 
страната на базата 
на националните 
интереси на 
България.  
Цел 1.1. 
Превръщане на 
България в активен 
участник в процеса 
на вземане на 
решения в ЕС. 

 Програма на 
правителството 
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Подготовка на 
участието на 
България във 
форуми на 
УНКТАД, ЮНИДО, 
ИКЕ, ИКОСОС, 
УНСИТРАЛ, МТЦ и 
ОССЕ. 

2016 г. Осигуряване на 
активното участие 
на България във 
форуми на 
УНКТАД, ЮНИДО, 
ИКЕ, ИКОСОС, 
УНСИТРАЛ, МТЦ и 
ОССЕ. 

85% 90% 

23. Ефективно 
участие, поддържане 
на устойчиво и про-
активно участие на 
България в 
многостранната 
търговска система и 
международните 
икономически 
организации. // 
Пълноценно участие 
на България в 
дейността на 
международни 
икономически 
организации (ОИСР, 
УНКТАД, ЮНИДО, 
ИКЕ, ИКОСОС, 
УНСИТРАЛ, МТЦ и 
ОССЕ) по въпроси, 
свързани с 
многостранната 
търговско-
икономическа 

Приоритет 1.1. 
Засилена 
интеграция в ЕС и 
НАТО. Запазване на 
външнополитическа
та ориентация и 
поетите 
международни 
ангажименти на 
страната на базата 
на националните 
интереси на 
България.  
Цел 1.1. 
Превръщане на 
България в активен 
участник в процеса 
на вземане на 
решения в ЕС. 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Участие в 
Неформална РГ по 
устойчивото 
развитие. 
Подготовка и 
представяне на 
становища по 
компетентност 
относно мерките 
за постигане на 
заложените цели 
по Програмата за 
устойчиво 
развитие 2030.  

2016 г. Своевременно 
изготвени 
становища и 
предложения във 
връзка с 
дискусиите в ЕС и 
ООН по 
Програмата за 
устойчиво 
развитие 2030. 

35% 85% 
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политика. 

24. Ефективно 
участие, поддържане 
на устойчиво и про-
активно участие на 
България в 
многостранната 
търговска система и 
международните 
икономически 
организации. // 
Пълноценно участие 
на България в 
дейността на 
международни 
икономически 
организации (ОИСР, 
УНКТАД, ЮНИДО, 
ИКЕ, ИКОСОС, 
УНСИТРАЛ, МТЦ и 
ОССЕ) по въпроси, 
свързани с 
многостранната 
търговско-
икономическа 
политика. 

Приоритет 1.5. 
Задълбочаване на 
евроатлантическите 
партньорства на 
България и 
двустранните й 
отношения с най-
бързо развиващите 
се световни 
икономики.  
Цел 19: 
присъединяване на 
Република България 
към ОИСР. 
 

 Програма на 
правителството 
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Предприемане на 
действия в 
съответствие с 
Решение No.794 от 
27 септември 2012 
г. за 
потвърждаване 
кандидатурата на 
Република 
България за 
членство в ОИСР и 
участие в 
работните органи 
на организацията. 
Участие в 
Комитета по 
стомана към ОИСР. 

Ad hoc, съгласно 
сроковете, 

определени в 
СТО и/или ЕК 

Участие на 
България в  
инициативите на 
организацията по 
отношение на 
страни, които не 
са членки. 
Проучване на 
възможностите за 
разширяване на 
сътрудничеството 
и участие в 
Комитета по 
търговия. 

85% 90% 

25. 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.  

Приоритет 1.1. 
Засилена 
интеграция в ЕС и 
НАТО. Запазване на 
външнополитическа
та ориентация и 
поетите 
международни 
ангажименти на 
страната на базата 
на националните 
интереси на 
България.  
Цел 1.1. 
Превръщане на 
България в активен 
участник в процеса 
на вземане на 
решения в ЕС. 
Приоритет 3.3 -  
Цел 6: подобряване 
на експортния 
потенциал чрез 
подобряване на 
условията за достъп 
на стоки и услуги до 
чужди пазари в 

 Програма на 
правителството 
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Подготовка на 
доклади до МС, 
позиции за СЕВ, 
информации, 
опорни точки и др. 
за заседанията на 
Съвета на ЕС по 
Външни 
работи/Търговия, 
Съвета на ЕС по 
развитие, Съвета 
на ЕС по 
конкурентоспособн
ост, 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 

Ad hoc Представен и 
отчетен български 
интерес в СЕС, 
Съвета на ЕС по 
Външни 
работи/Търговия, 
КОРЕПЕР и др. 
Своевременно 
изготвени доклади 
до МС, позиции за 
СЕВ, информации, 
опорни точки и др. 
Осигурено участие 
в заседанията на 
КТП в различните 
формати, РГ по 
Търговски 
въпроси, и 
свързаните с тях 
подготвителни 
експертни срещи. 

25% 100% 
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рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори. 

въпроси, Комитет 
по ответни мерки. 
Участие в 
заседанията на 
работните органи 
към Съвета на ЕС 
и в експертни 
срещи с ЕК. 
Съгласуване на 
отговори до ЕК във 
връзка с 
процедури по 
нарушения. 
Подготовка на 
позиции и участие 
в РГ-25 и други 
работни групи към 
СЕВ. 

26. 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.  

Приоритет 3.3 - Цел 
6: подобряване на 
експортния 
потенциал чрез 
подобряване на 
условията за достъп 
на стоки и услуги до 
чужди пазари в 
рамките на водените 

от ЕС търговски 
преговори. 
 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Участие в КТП 
(Услуги и 
инвестиции). 
Съгласуване на 
отговори до ЕК във 
връзка с 
процедури по 
нарушения. 
Подготовка на 

позиции и участие 
в РГ-25, РГ-3  
"Право на 
установяване и 
свободно 
предоставяне на 
услуги" и ”, РГ-22 
„Здравеопазване". 

Ad hoc Защитени 
национални 
интереси в 
процеса на 
вземане на 
решения и участие 
в КТП (Услуги и 
инвестиции). 
Информираност на 

компетентните 
институции за 
отстраняването на 
евентуални 
нарушения и 
несъответствия. 
Съгласувани 
отговори до ЕК във 
връзка с 
процедури по 
нарушения. 
Изготвени позиции 
и осигурено 
активно участие в 
работните групи 
към СЕВ.  

65% 80% 

27. 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 

Приоритет 3.3 - Цел 
6: подобряване на 
експортния 
потенциал чрез 
подобряване на 
условията за достъп 
на стоки и услуги до 
чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Участие в КТП 
(СТИС). 

Ad hoc Защитени 
национални 
интереси в 
процеса на 
вземане на 
решения и участие 
в КТП (СТИС). 

65% 80% 
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на ЕС по въпросите на 
търговската политика, 
при отчитане на 
националните 
интереси.  

преговори. 
 

28. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП 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 
интелектуална 
собственост, както и 
по т. нар. 
хоризонтални въпроси 
в търговските 
споразумения. 

Приоритет 3.3 - 
Цел 6: подобряване 
на експортния 
потенциал чрез 
подобряване на 
условията за достъп 
на стоки и услуги до 
чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори. 
 

 Програма на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Изготвяне на 
анализи, 
съгласувани 
коментари и 
позиции на 
България в 
преговорите, 
водени от ЕС, по 
преференциалните 
двустранни или 
регионални 
споразумения с 
трети страни, като 
МЕРКОСУР, Тунис, 
Мароко, Йордания, 
Египет, , Армения, 
Сингапур, 
Малайзия, Китай и 
др. 

Ad hoc Изготвени анализи 
и позиции, 
отчитащи 
националните 
офанзивни и 
дефанзивни 
интереси по 
текстовете в 
областта на 
търговията с 
услуги, 
държавните 
поръчки, 
улесняването на 
митническите 
формалности, 
мерките за 
търговска защита, 
НПТ, правата 
върху 
интелектуална 
собственост, както 

и конкуренция и 
хоризонтални 
въпроси. 

65% 80% 

29. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // Обща 
координация и 
изготвяне на анализи, 
позиции, указания, 
доклади, становища, 
информации и др. 
материали по 
водените от ЕС 
преговори за ТТИП 
със САЩ. 

Приоритет 1.5. 
Задълбочаване на 
евроатлантическите 
партньорства на 
България и 
двустранните й 
отношения с най-
бързо развиващите 
се световни 
икономики.  
Цел 14: 
задълбочаване на 
диалога и 
динамичното 
сътрудничество 
между България и 
САЩ. 

 Програма на 
правителството 
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Обща координация 
и изготвяне на 
анализи, позиции, 
указания, доклади, 
становища, 
информации и др. 
материали по 
водените от ЕС 
преговори за ТТИП 
със САЩ. Следене 
и проучване на 
нагласите сред 
гражданското 
общество. 
Подпомагане 
участието на 
представители на 

Ad hoc Защитени 
български 
интереси в 
преговорите на ЕС 
със САЩ. 

65% 
 
Преговорите се 
водят по график, 
определен от ЕС и 
САЩ.  

65% 
 
Постигане на 
удовлетворителе
н напредък в 
преговорите, при 
отчитане на 
интересите на ЕС 
и България. 
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 администрацията, 
НС и Европейския 
парламент в срещи 
и дискусии по 
въпроси на 
преговорите и 
търговските 
отношения със 
САЩ. 
Предоставяне на 
информация на 
заинтересовани 
страни. Участие в 
обсъждането на 
позициите на ЕС и 
подготовката на 
преговорите. 
Подготовка и 
участие в дискусии 
и конференции. 

30. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // Обща 

координация и 
изготвяне по 
Всеобхватно 
икономическо и 
търговско 
споразумение СЕТА с 
Канада.  

Приоритет 1.5. 
Задълбочаване на 
евроатлантическите 
партньорства на 
България и 
двустранните й 
отношения с най-

бързо развиващите 
се световни 
икономики.  
Цел 15: Изграждане 
на устойчив 
двустранен 
политически диалог 
с Канада. 

 Програма на 
правителството 
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Подготовка за 
одобрение на 
споразумението 
СЕТА от българска 
страна. 
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. 

Ad hoc Защитен/отчетен  
български интерес 
при приемане на 
окончателните 
договорености и 
влизане в сила на 
споразумението. 

Максимално 
възползване на 
икономическите 
оператори от 
подобрените 
условия на 
търговия с Канада. 

65% 90% 

31. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // Обща 
координация по 
водените от ЕС 
преговори за 
двустранни търговски 
споразумения с 
ключови партньори, 

Задълбочаване на 
евроатлантическите 
партньорства на 
България и 
двустранните й 
отношения с най-
бързо развиващите 
се световни 
икономики.  
Цел 17: Поддържане 
на активни 
отношения с Китай, 
Япония, Индия, 

 Програмата на 
правителството 
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Обща координация 
по водените от ЕС 
преговори за ССТ с 
Япония. 

Ad hoc Защитени 
български 
интереси в 
преговорите. 

65% 80% 
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като: Япония; Индия; 
Китай; Виетнам; 
Руска федерация. 

Република Корея, 
Виетнам и др. 

32. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // Обща 
координация по 
водените от ЕС 
преговори за 
двустранни търговски 
споразумения с 
ключови партньори, 
като: Япония; Индия; 
Китай; Виетнам; 
Руска федерация. 

Задълбочаване на 
евроатлантическите 
партньорства на 
България и 
двустранните й 
отношения с най-
бързо развиващите 
се световни 
икономики.  
Цел 17: Поддържане 
на активни 
отношения с Китай, 
Япония, Индия, 
Република Корея, 
Виетнам и др. 

 Програмата на 
правителството 
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Обща координация 
по водените от ЕС 
преговори за ССТ с 
Виетнам. 

Ad hoc Защитени 
български 
интереси в 
преговорите. 

65% 80% 

33. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // Обща 
координация по 
водените от ЕС 
преговори за 
двустранни търговски 
споразумения с 
ключови партньори, 
като: Япония; Индия; 
Китай; Виетнам; 
Руска федерация. 

Задълбочаване на 
евроатлантическите 
партньорства на 
България и 
двустранните й 
отношения с най-
бързо развиващите 
се световни 
икономики.  
Цел 17: Поддържане 
на активни 
отношения с Китай, 
Япония, Индия, 
Република Корея, 
Виетнам и др. 

 Програмата на 
правителството 
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Обща координация 
по водените от ЕС 
преговори за 
двустранни 
търговски 
споразумения с 
ключови 
партньори, като: 
Индия; Китай; 
Руска федерация. 

Ad hoc Защитени 
български 
интереси в 
преговорите. 

65% 80% 

34. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. // 
Защита на 
българските 
производители и 
създаване на 
благоприятни условия 
за търговия с трети 
страни. 

Приоритет 18.2. 
Политика на 
прозрачност. Цел 3: 
задължителна 
оценка на 
въздействието на 
нормативни актове. 

 Програмата на 
правителството  
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Изготвяне на 
позиции и участие 
в обсъжданията на 
оценката на 
въздействие на 
законодателните 
инициативи на ЕС, 
включително 
двустранни, 
плурилатерални и 
многостранни 
договорености. 
Информиране на 
бизнеса и 
широката 
общественост за 
основните ползи и 
очаквания 

Ad hoc Информираност на 
бизнеса и 
широката 
общественост за 
заложените цели и 
очакваните ползи 
от прилагането на 
законодателни 
инициативи или 
търговски 
договорености. 

45% 100% 
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икономически 
ефект от 
споразуменията. 

35. Подпомагане и 
стимулиране на 
българския бизнес за 
активизиране на 
сътрудничеството с 
чуждестранни 
партньори. 
//Осигуряване на 
прозрачност в 
областта на 
многостранната 
търговска политика и 
развитието на 
външноикономическит
е отношения на 
страната в ЕС и с 
трети страни. 

Приоритет 3.5. 
Подобряване на 
бизнес средата в 
България за 
насърчаване на 
инвестиционната 
активност и 
подкрепа на 
българските 
производители.  
Цел 15: 
подобряване на 
комуникацията с 
бизнеса. 

 Програма на 
правителството 
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Актуализация на 
свързаната с 
многостранната 
търговска 
политика 
информация за 
уебстраницата на 
МИ.  
 
Провеждане на 
обществени 
допитвания. 
 
Подпомагане на 
диалога с бизнеса. 
Изготвяне и 
предоставяне на 
отговори на 
въпроси по ЗДОИ. 

Ad hoc Наличие на 
актуална 
информация за 
многостранната 
търговска 
политика (на 
български и 
английски език) на 
уебстраницата на 
МИ.  
 
Диалог с 
гражданското 
общество. 
Отчетени 
изразените в 
рамките на 
обществените 
консултации 
становища на 
заинтересованите 
страни. 
 
Проведени срещи 

с бизнеса. 
Изпълнени 
задължения за 
предоставяне на 
информация по 
ЗДОИ, и бизнеса. 

75% 
В редица случаи 
бизнесът не 
разпознава своята 
роля или интереси 
във връзка с 
водените 
преговори. 

95% 
Постигане на по-
висока степен на 
осведоменост и 
заинтересованос
т от водените 
преговори. 
Подпомагане на 
българските 
икономически 
оператори в 
подготовката им 
за прилагане на 
бъдещите 
договорености. 
Подобряване на 
експортния 
потенциал. 

36. Подпомагане и 
стимулиране на 
българския бизнес за 
активизиране на 
сътрудничеството с 
чуждестранни 
партньори. // 
Своевременно 
съгласуване на 
нормативни актове и 
програмни документи. 

Приоритет 1.1. 
Засилена 
интеграция в ЕС и 
НАТО. Запазване на 
външнополитическа
та ориентация и 
поетите 
международни 
ангажименти на 
страната на базата 
на националните 
интереси на 
България. Цел 1.1. 
Превръщане на 
България в активен 
участник в процеса 
на вземане на 
решения в ЕС. 

 Програма на 
правителството 
 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Преглед на 
съответствието на 
проектите на 
нормативни актове 
с поетите в СТО, 
други МИО, и 
двустранните или 
регионални 
договорености на 
ЕС и България 
ангажименти. 
Участие в процеса 
на проверка на 
превода на 
български език на 
европейски 
нормативни актове 
и международни 
спогодби и 
привеждане в 

Ad hoc Осигурено 
съответствие с 
поетите в СТО, 
други МИО и 
двустранните или 
регионални 
договорености на 
ЕС и България 
ангажименти. 
Прецизиран 
превод на 
български език на 
европейски 
нормативни актове 
и международни 
спогодби в 
съответствие с 
действащото 
българско 
законодателство и 

45% 85% 
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съответствие с 
действащото 
българско 
законодателство и 
установената в 
СТО терминология. 

установената в 
СТО терминология. 

37. Разширяване на 
икономическото 
сътрудничество на 
България с други 
страни на държавно и 
институционално 
равнище. 

Приоритет 3.9. 
Насърчаване на 
дигиталната 
икономика. 
Увеличаване на е-
търговия и 
разширяване на 
дигиталния пазар. 
Цел 28: защита на 
интелектуалната 
собственост. 

 Европа 2020 
 Национална 
програма за 
развитие: България 
2020 

Съгласуване на 
информация и 
доклад във връзка 
с провеждането на 
Прегледа по 
Раздел 
«Специален 301» 
от Търговския 
закон на САЩ и 
защитата на 
правата върху 
интелектуалната 
собственост. 

1 март 2016 г. Представен доклад 
на България в 
рамките на 
прегледа по 
Раздел 
«Специален 301» 
и защитата на 
правата върху 
интелектуалната 
собственост. 
Отчитане на 
постигнатото от 
България в 
защитата на 
правата върху 
интелектуална 
собственост в 
прегледа. 

25% 100% 

38. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. 

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

 Програма на 
правителството 
 Програмен бюджет 
на министерството 

Участие в работата 
на Работната група 
по търговските 
въпроси към 
Съвета на ЕС - 
подготовка, 
съгласуване със 
Съвета по 
европейски 
въпроси и 
представяне на 
заседанията на 
работната 
група/комитета на 
съгласуваните 
позиции и 
указания 

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

 Осигуряване на 
активно участие в 
работни групи и 
комитети на 
Съвета на ЕС и на 
ЕК в обхвата на 
възложените 
компетенции;  
 

 0 заседания 
 

 16 заседания 

      Отчитане на 
позицията на 
България в 
разпоредбите на 
нормативния 
документ. 

 0%  80% 
 

39. Активно участие в 
процеса на взимане 

на решения от Съвета 
на ЕС относно 
разработване, 
приемане и прилагане 

Подобряване на 
експортния 

потенциал 

 Програма на 
правителството 

 Програмен бюджет 
на министерството 

Обезпечаване на 
активно участие в 

работни групи и 
комитети на ЕС в 
обхвата на 
възложените 

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

 Формулиране и 
заявяване на 

национални 
позиции и 
приоритети 
 

 0 %  90 % 
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на общата търговска 
политика на ЕС при 
отчитане на 
българските интереси 

компетенции: 
 Съвет на ЕС 
Външни работи 
(Търговия) 

 
 Участие в 
обсъждането на 
въпросите от 
дневния ред на 
общата търговска 
политика на ЕС, 
идентифициране 
на приоритетните 
въпроси и 
формулиране и 
защита на 
адекватна позиция 
на българската 
страна 
 

 4 заседания 

    Комитет по 
търговска 
политика  към 
Съвета на ЕС 
(титуляри; 
заместници, 
услуги и 
инвестиции) 

  Заявяване на 
национални 
позиции и 
приоритети 

  около 60 
заседания 

 

    РГ „Обща система 
за преференции” 
към Съвета на ЕС 
и Комитета към ЕК 

 

  Заявяване на 
национални 
позиции и 
приоритети 

  около 3 
заседания 

 

    РГ „ЕАСТ” на 
Съвета на ЕС 

  Заявяване на 
национални 
позиции и 
приоритети 

  около 25 
заседания 

 

    РГ „АКТБ” към 
Съвета на ЕС 

  Заявяване на 
национални 
позиции и 
приоритети 

  около 30 
заседания 
 

    РГ по 
експортните 
кредити 

  Заявяване на 
национални 
позиции и 
приоритети 

  около 12 
заседания 
 

    РГ по 
продуктовите 
споразумения 

  Заявяване на 
национални 
позиции и 
приоритети 

  около 10 
заседания 
 

    Комитет по 
инвестиционните 
договори към ЕК 

  Заявяване на 
национални 
позиции и 
приоритети 

  около 5 
заседания и 
приемане на 
решения чрез 
писмени 
процедури 

40. Подобряване на Подобряване на  Програма на Изготвяне на 01.01.2016 г. – Повишаване на 100 % 100 % 
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условията за достъп 
на стоки и услуги до 
чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори 

експортния 
потенциал 

правителството 
 Програмен бюджет 
на министерството 

информационни 
материали, 
анализи, мнения, 
отговори на 
зададени въпроси, 
предназначени за 
ведомства, 
институции, 
бизнеса и 
гражданското 
общество. 
Дейности, 
свързани с 
актуализиране на 
интернет страница 
на МИ в частта от 
компетентност на 
отдел “Регионално 
сътрудничество” 
(публикуване на 
актуална 
информация 
относно 
търговските 
преговори на ЕС с 
трети страни, 
относно 
търговските 
споразумения на 
ЕС с трети страни 
и др.). 

31.12.2016 г информираността 
на бизнеса и 
гражданското 
общество по 
въпросите на 
търговската 
политика на ЕС 

41. 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 

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 

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

Защита на 
интересите на 
българското 
производство 

0 заседания, 0 
позиции 

около 12 
заседания и 40 
позиции 
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субсидиран внос. 

42. 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 

Участие в работата 
на Комитета по 
достъп до пазара 
към ЕК; 
идентифициране 
на проблеми пред 
износа на 
българските 
производители/ 
износители за 
страни извън ЕС, 
информиране на 
ЕК и 
предприемане на 
мерки за 
разрешаването им. 

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

Защита на 
интересите на 
българското 
производство 

0 заседания 11 заседания 

43. 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 

Съгласуване с 
българските 

производители, 
координиране с ЕК 
и подготовка на 
анализи и 
предложения във 
връзка с 
провеждани 
процедури за 
въвеждане на 
мерки за търговска 
защита от страни 
извън ЕС. 

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

Отчетен български 
интерес в 

провежданите 
процедури 

0% 80% 

44. Подпомагане на 
българските 
производители и 
износители 

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

 Програма на 
правителството 
 Програмен бюджет 
на министерството 

Участие в диалога 
с 
неправителствени 
организации и 
бизнеса в процеса 
на въвеждане и 
прилагане на 
европейското 
законодателство, 
касаещо въпроси 
на търговията и 
външноикономичес
кото развитие 

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

По-добра 
информираност на 
бизнеса и 
съгласувани 
практики 

0% 100% 

45. Подпомагане на 
българските 
производители и 
износители 

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

 Програма на 
правителството 
 Програмен бюджет 
на министерството 

Подготвяне на 
аналитични данни 
за търговията с 
чувствителни за 
вътрешния пазар 

стоки 

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

Основа за 
подготовка на 
позиции във 
връзка с  
налагането на 

мерките за 
търговска защита. 

0% 100% 

46. Подпомагане на 
българските 

Подобряване на 
експортния 

 Програма на 
правителството 

Поддържане на 
интернет 

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

По-добра 
информираност на 

0% 100% 
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производители и 
износители 

потенциал  Програмен бюджет 
на министерството 

страницата на 
министерството - 
рубрики "Обща 
търговска 
политика" и "В 
помощ на бизнеса" 
- по въпроси от 
компетентността 
на отдела. 

бизнеса 

47. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. 

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

 Програма на 
правителството 
 Програмен бюджет 
на министерството 

Участие в 
работните групи 
към СЕВ, които 
разглеждат мерки, 
свързани с 
външната търговия 
–  РГ 24 
„Митнически съюз 
и митническо 
сътрудничество", 
РГ 25 "Търговска и 
външноикономичес
ка политика", РГ 7 
„Земеделие” 

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

Формиране на 
позицията на 
България 

0% 100% 

48. Подпомагане на 
българските 
производители и 
износители 

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

Програма на 
правителството 

Регулация в 
сектора на 
производството и 
търговията с 
тютюн и 
тютюневите 
изделия 

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

Усъвършенстване 
на нормативната 
среда 

0% 100% 

49. Подпомагане на 
българските 
производители и 
износители 

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

Програма на 
правителството 

Въвеждане в 
националното 
законодателство 
изискванията на 
правото на 
Европейския съюз, 
регламентиращо 
производството, 
представянето и 
продажбата на 
тютюневи и 
свързани с тях 
изделия 

01.01.2016 г. – 
31.12.2016 г. 

Изпълнение на 
изискванията на 
европейското 
законодателство. 

 Изготвен 
законопроект; 

 Внесен за 
разглеждане и 
приемане 
законопроект; 

       Изготвяне на 
проекти на 
нормативни актове 

 Изготвени и 
внесени за 
разглеждане и 
приемане 
проекти на 
нормативни 

актове 

Дирекция “Икономически политики за насърчаване” 

1 2 3 4 5 6 7 
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Цели за 
2016 г. 

Стратегически цели 
Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 
/м. 2016 г/ 

Очакван резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

Повишаване на 
конкурентоспособност
та 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 

Изпълнение на 
Иновационната 
стратегия за 
интелигентна 
специализация - 
реализиране на 
дейности в 
процеса на 
предприемаческот
о откритие. 

декември 

Реализирани 
дейности за 
изпълнение на 
ИСИС 

0 1 

Съобщение на ЕК – 
COM /2012/ 0795 

Изпълнение на 
Плана за действие 
"Предприемачеств
о 2020 - 
България". 

декември 

1.Изпълнени 
мерки, залегнали в 
Плана за действие. 
2. Доклад за 
изпълнение на 
Плана за действие 

0 
 
 
0 

1 
 
 
1 

Тригодишна 
бюджетна прогноза 

Организиране и 
провеждане на 
информационни 
кампании за 
увеличаване броя 
на българските 
фирми в 
конкурсните 
процедури за 
съвместните 
предприятия на 
Европейския съюз: 

- ЕКСЕЛ; 
- Горивни 

клетки и 
водород 
2; 

- Биотехнол
огии. 

декември 

Брой фирми, взели 
участие в 
конкурсните 
процедури. 

0 1 

Тригодишна 
бюджетна прогноза 

Насърчаване на 
частните ин-
вестиции в НИРД 

чрез Нацио-налния 
иновационен 
фонд. 

декември Брой финансирани 
проекти по НИФ. 

0 1 

Тригодишна 
бюджетна прогноза 

Ефективно 
членство на 
България в 
инициативата 
ЕВРИКА и 
съвместната 
програма 
ЕВРОСТАРС 

декември Брой консултации 
за участие в 
конкурсите. 
Проведени 
информа-ционни 
кампании 

0 1 
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Тригодишна 
бюджетна прогноза 

1.Мониторинг на 
19 договора по 
проекта 
„Техностарт“. 

декември Осъществен 
мониторинг 

0 1 

Насърчаване на 
инвестиционната 
активност в 
приоритетни сектори, 
които създават висока 
добавена стойност и 
повишават 
конкурентоспособност
та на икономиката 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 
възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар в 
изпълнение на 
Иновационната 
стратегия за 
интелигентна 
специализация и за 
навлизане на чиста 
енергия в сферата 
на мобилността 

Правителствена 
програма; 
Иновационна 
стратегия за 
интелигентна 
специализация; 
Директива 
2014/94/ЕС на ЕП и 
на Съвета 

Разработване на 
нов дългосрочен 
интегриран 
стратегически 
документ за 
национална рамка 
на политиката 
(НРП) за 
насърчаване на 
НИРД и 
производството на 
незамърсяващи 
ПС, тяхното 
търсене и за 
разгръщането на 
инфраструктура за 
алтернативни 
горива 

ноември Приета НРП от МС 0 1 

Тригодишна 
бюджетна прогноза 

1.Подписване на 
Хартата на Плана 
за европейските 
коопериращи 
държави и 
плащане на 
дължимата 
финансова вноска, 
за влизане в сила 
на Споразумението 
между 
правителството на 
Република 
България и 
Европейската 
космическа 
агенция. 

декември Подписана Харта 0 1 

 

Организиране 
провеждането на 
Втора тръжна 
процедура на ЕКА, 
предназначена за 
български 
компании (в т.ч. 
малки и средни 
предприятия), 
академични и 
изследователски 
организации, по 
Плана на 
европейските 

декември Проведен 
информационен 
ден и представен 
доклад за 
спечелилите търга 
български фирми, 
които ще 
подпишат 
договори с ЕКА. 

0 1 
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коопериращи 
държави. 

 

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

декември Одобрени годишни 
работни програми 
на Комитета по 
PECS и Комитета 
по МВ 

0 1 

 
Ораганизиране на 
ден на ЕКА за 
България 

декември Организиран ден 0 1 

 

Организиране,съв
местно с ЕКА, на 
едноседмичен курс 
за радарно 
дистанционно 
обучение за 
България. 

юни Организиран и 
проведен курс 

0 1 

 Изготвяне и 
съгласуване на 
становища и 
указания за 
заседания на 
КОРЕПЕР, РГ 
"Космос" към ЕК, 
рамкови позиции и 
позиции за Съвет 
по 
конкурентоспособн
ост и Съвет по 
транспорт по 
въпросите на 
космическата 
политика. 

декември Изготвени позиции 0 1 

Нарастване на 
инвестициите в 
страната и 
подобряване на 
тяхната отраслова и 

регионална структура  

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 

възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар  

Правителствена 
програма  
 
Тригодишна 
бюджетна прогноза  

 Прилагане на 
ЗНИ и ППЗНИ  
 Насърчителни 
мерки за 
сертифицирани 

проекти по ЗНИ 

Януари – 
декември 2016  

 Издадени 
сертификати за 
изпълнение на 
инвестиционни 
проекти по ЗНИ  

 Приложени 
финансови мерки 
по ЗНИ  
 Нарастване на 
инвестициите в 
услуги, 
високотехнологичн
и производства и 
работни места  

  Брой 
сертификати – 
11  
 Обем на 
привлечените 

инвестиции по 
сертифицирани 
проекти – 270 
млн.лв.  
 Брой нови 
работни места по 
сертифицирани 
проекти – 540 
работни места  
 Увеличени 
инвестиции в 



 43 

услуги, 
високотехнологи
чни 
производства и 
работни места  
 

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 

Правителствена 
програма  
 
Тригодишна 
бюджетна прогноза 

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

Януари – 
декември 2016 

Издадени 
удостоверения/ 
предложения по 
реда на ЗЧРБ/ЗБГ 

 Брой издадени 
удостоверения/ 
предложения по 
ЗЧРБ/ЗБГ – 25 
 

Повишаване на 

конкурентоспособност
та 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 

 Осъществяване на 

мониторинг и 
контрол по 
изпълнението на 
Офсетни 
споразумения; 
 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. 

януари-декември 

2016 г. 

 Изпълнение на 

проекти целящи 
запазване и/или 
развитие на 
съществуващи или 
създаване на нови 
ключови 
способности в  
БОТИБ; 
 Осъществена 
защита на 
съществени 
национални 
интереси в областта 
на сигурността   

0 1 

Осъществяване на 
пълноценен диалог 
между 
заинтересованите 
страни 
(администрация, 
бизнес, НПО) при 
формиране, 
планиране и 
реализация на 
политиките 

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

Tригодишна 
бюджетна прогноза 

Координиране 
дейността на 
Консултативния 
съвет  за 
индустриална 
стабилност и 
растеж към 
министъра на 
икономиката 

януари-декември 
2016 г. 

действаща 
институционална 
платформа за 
обмен на идеи и 
предложения при 
формиране на 
политики 

0 1 
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Въвеждане на 
принципа на 
"мълчаливо съгласие" 
в нормативната 
уредба. 

Извършване на 
преглед на 
регулаторните 
режими в 
министерствата в 
рамките на 
Инициатива за 
намаляване на 
административна и 
регулаторна тежест 
за бизнеса. 

- Създаване на 
между-
ведомствена 
работна група, 
която да 
представи 
предложения за 
прилагане на 
мълчаливото 
съгласие, в това 
число и 
предложения за 
закони, в които да 
се въведе 
мълчаливото 
съгласие. 

2016 г. Въвеждане на 
принципа на 
"мълчаливо 
съгласие". 

- Прилагане на 
принципа на 
"мълчаливо 
съгласие"- брой 
удостоверителни 
и 
регистрационни 
режими. 

Анализ на 
проблемите, 
възпрепятстващи 
нарастването на 
инвестициите и 
подобряване на 
бизнес средата 

Открояване на  
проблемните 
процедури по 
присъединяване на 
предприятията към 
електричество, газ и 
вода. Намаляване на 
процедурите и 
сроковете за 
присъединяване на 
бизнеса към 

техническа 
инфраструктура. 

- Намаляване на 
срока и разходите 
за достъп до 
техническа 
инфраструктура и 
облекчаване на 
процедурите по 
присъединяване 
на  бизнеса към 
електричество, 
газ и вода 

2016 г. Намаляване на 
броя на 
процедурите и 
времето, 
необходимо на 
бизнеса за 
присъединяване 
към техническа 
инфраструктура. 

- Намаляване на 
броя на 
процедурите, 
срока и 
стойността за 
присъединяване 
към техническа 
инфраструктура. 

Дирекция “Индустриални отношения и управление на държавното участие” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2016г. 
Стратегически 

цели 
Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок (месец 
през 2016) 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево 

състояние 

1. Ефективно 
управление на 
търговските 
дружества с държавно 

участие в капитала от 
системата на 

Ефективно 
управление на 
търговските 
дружества с 

държавно участие в 
капитала от 

Програма на 
правителството за 
стабилно развитие 
на Република 

България за периода 
2014-2018 г. 

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

м. юли 

произнасяне на 
министъра по 
приемането на 
ГФО 

0% 100% 
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министерството Приоритет 3.1. 
Осигуряване на 
ускорен 
икономически растеж 
на българската 
икономика за 
гарантиране 
нарастването на 
доходите и 
социалните плащания 
на българските 
граждани 

 
Програмен бюджет 
на МИ  

• Приемане на 
нови Бизнес-
програми, 
актуализация на 
утвърдени и 
анализи на 
изпълнението на 
показателите на 
Бизнес-програмите 
на ЕТД 

м. юли 

произнасяне на 
министъра по 
приемане, 
актуализация и 
изпълнение на 
утвърдените 
показатели 

0% 100% 

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

м. декември избрани одитори 0% 100% 

• Осъществяване 
на 3-месечен 
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 тримесечие 
м. юли - за II 
тримесечие 
м. октомври - за 
III тримесечие 

изготвени 
тримесечни 
анализи и 
информации 

0 4 

• 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 съгласно 
ПРУПДТДДУК) 

м. декември 
издадени актове 
на министъра 

0% 100% 
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• Изготвяне 
проекти на актове 
на Министерски 
съвет във връзка с 
търговските 
дружества с 
държавно участие 
в капитала 

м. декември 

подготвени 
проекти на 
доклади, решения, 
разпореждания и 
постановления 

0% 100% 

● Проверки на 
корпоративното 
управление на ЕТД 

м. декември 

изготвени доклади 
до министъра с 
предложения за 
коригиращи 
въздействия 

0 2 

• Изготвяне и 
предоствяне на 
АПСК на 
документи по 
приватизационни 

процедури   

м. декември 

издадени актове 
на министъра и 
изпратени писма 
до АПСК 

0% 100% 

2. Преструктуриране 
на търговските 
дружества от 
системата на 
министерството 

Ефективно 
управление на 
търговските 
дружества с 
държавно участие в 
капитала от 
Приоритет 3.1. 
Осигуряване на 
ускорен 
икономически 
растеж на 
българската 
икономика за 
гарантиране 
нарастването на 
доходите и 
социалните 
плащания на 
българските 
граждани 

Програма на 
правителството за 
стабилно развитие 
на Република 
България 2014-2018 
г. Програмен 
бюджет на МИ 

• Подготовка на 
решенията на 
едноличния 
собственик  за 
преструктуриране 
на дружества, за 
апортиране на 
имоти, за 
увеличение и/или 
намаление на 
капитала 

м. декември 

дружества, за 
които министърът 
се е произнесъл 
със съответните 
актове 

0 3 

• Апортиране в 
ДКК ЕАД на пакети 

от акции на 
търговски 
дружества в 
изпълнение на 
РМС №399/2010г. 

м.  декември 
вписване в 
търговския 
регистър 

0% 100% 
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• Мониторинг на 
процедурата по 
ликвидация от 
прекратяването до 
заличаването на 
ЕТД от системата 
на министерството 

м. декември 
ЕТД с прекратена 
процедура по 
ликвидация 

0 3 

• Мониторинг на 
производството по 
несъстоятелност 
на ТД от системата 
на министерството 

м. декември 
ТД с приключило 
производство по 
несъстоятелност 

0 6 

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 от 
Приоритет 3.1. 
Осигуряване на 
ускорен 
икономически 
растеж на 
българската 
икономика за 
гарантиране 
нарастването на 
доходите и 
социалните 
плащания на 
българските 
граждани 

Програма на 
правителството за 
стабилно развитие 
на Република 
България 2014-2018 
г. Програмен 
бюджет на МИ 

• Подготовка на 
заседанията на 
Междуведомствени
те 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. декември 

организирани и 
проведени 
заседания на МЕС 
и КС 

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 

м. декември 

проведени 
заседания на 
съответните 
комисии и 
извършени 
проверки  

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 от 
Приоритет 3.5. 
Подобряване на 
бизнес средата в 
България за 
насърчаване на 
инвестиционната 
активност и 
подкрепа на 
българските 
производители 

Програма на 
правителството за 
стабилно развитие 
на Република 
България 2014-2018 
г. Програмен 
бюджет на МИ 

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

м. декември 
изготвени 
документи 

0% 100% 

• Оказване на 
оперативно и 

методическо 
съдействие на 
НКИЗ ЕАД и 
"София Тех Парк" 
АД  

м. декември 

изготвени 

становища и 
дадени 
консултации по 
текущи проблеми 

0% 100% 

5. Финализиране на 
процедури за 
удовлетворяване на 
реституционни 
претенции  

Ефективно 
управление на 
търговските 
дружества с 
държавно участие в 
капитала от 
Приоритет 3.1. 
Осигуряване на 
ускорен 
икономически 
растеж на 
българската 
икономика за 
гарантиране 
нарастването на 
доходите и 
социалните 
плащания на 
българските 

граждани    

Програма на 
правителството за 
стабилно развитие 
на Република 
България 2014-2018 
г. Програмен 
бюджет на МИ 

• Приключване  на  
преписки по 
постъпили 
заявления с 
реституционни 
претенции 

м. декември 

търговски 
дружества с 
финализирани  
реституционни 
процедури  

0 5 

• Предотвратяване 
на случаи на 
двойно 
обезщетяване  

м. декември  
предотвратени 
случай  на двойно 
обезщетяване  

0% 100% 

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

м. декември  

предоставени 
удостоверител-ни 
документи на 
заявители  

0% 100% 
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• Удостоверяване 
наличието или 
липсата на 
реституционни 
претенции 

м. декември  

удовлетворени 
искания за  
издаване на 
удостоверение 

0% 100% 

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 от 
Приоритет 3.2. 
Определяне на 
стратегическите 

приоритети в 
развитието на 
икономиката. 
Бюджетно и 
икономическо 
планиране, което 
съвпада със 7-
годишните периоди 
на финансовата 
рамка 

Програма на 
правителството за 
стабилно развитие 
на Република 
България 2014-2018 
г. Програмен 
бюджет на МИ 

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

м. декември  

проведени 
заседания за 
постигане на 
консенсусни 
решения за 
преодоляване на 
проблеми в 
отделни 
предприятия и 
браншове 

0 20 

предприети мерки 
за подпомагане 
дейността по 
осигуряване на 
ЗБУТ в 
предприятията  

0% 100% 
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• Административно 
осигуряване 
дейността на НИС 

  

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

0% 100% 

7. Улесняване на 
достъпа на граждани 
и заинтересовани 
организации до 
информацията  
създадена във връзка 
с дейността на 
дирекцията  

Увеличаване на 
потребителите, 
ползващи данни от 
регистрите на 
национално ниво 
във връзка с 
осигуряване на 
информационно и 
административно 
обслужване от 
Приоритет 3.8. 
Ускорено въвеждане 
на електронно 
управление за 
оптимизиране на 
работата на 
администрацията, за 
прозрачност на 
публичните 
дейности и  
превенция на 
корупцията   

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

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

м. декември 

актуалност на 
информацията, 
публикувани обяви 
и информация 

0% 100% 

● Поддържане на 2 
регистъра - на 

декларациите по 
чл. 12 от  ЗПУКИ, 
подадени от 
лицата по чл. 3, т. 
22 и т. 23, 
съответно за 
действащите 
дружества и тези в 
ликвидация 

м. декември 
актуалност на 
информацията 

0% 100% 
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• Оповестяване на 
сайта на МИ и МП 
на обявите на 
синдиците за 
продажба на 
активи 

м. декември публикувани обяви 0% 100% 

● Изготвяне на 

проекти на 
отговори на 
парламентарни 
въпроси и питания 

м. декември 
изготвени проекти 
отговори 

0% 100% 

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

м. декември 
изготвени 
отговори 

0% 100% 

● 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. декември 
въведени данни за   
постъпилите 
заявления  

8349 записа 11 300 записа  
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● 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  

м. декември 

осигурена и 
предоставена 
информация на 
всички  заявители  

0% 100% 

● Дигитализиране 
на договорите и 
документите, 
съдържащи се в 
приватизационнат
а документация  

м. декември 
осугурени 
дигитални копия  

2000 страници 14 000 страници 

Дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2016 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок  
/месец през 
2016г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

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 
неразпространението 
на оръжията за 
масово унищожение 
в рамките на ЕС и 
международните 
организации и 
режими за експортен 
контрол и 
неразпространение 

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

Програмен бюджет 
на МИ за 2016 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 

януари-декември Оптимизирано и 
усъвършенствано 
прилагане на 
експортния 
контрол и контрол 
за 
неразпространени
ето на оръжия за 
масово 
унищожение 

10 % 100 % 
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на оръжията за 
масово унищожение 
(ОМУ) 

информационен 
обмен между Р 
България и ЕС и 
международните 
организации; 
Организиране на 
инспекции 
съвместно с 
Организацията за 
забрана на 
химическото 
оръжие (ОЗХО) 

2. Хармонизиране на 
законодателство- 
то 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 2016г. 

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

съгласно 
конкретния 
проект 

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 

0 % 100 % 

3. Отчетност и 
прозрачност на 
дейността 

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

Програмен бюджет 
на МИ за 2016 г. 

1. Изготвяне на 
необходимите 
нотификации, 
декларации и 
доклади по линия 
на ЕС, 
Васенаарската 
договореност, 
Организация за 
забрана на 
химическите 
оръжия, ОССЕ, 
ООН и Комитета 
„Цангер” 
 
 
 
 
2. Изготвяне на 
национални 
доклади съгласно 
Закона за 
експортния 

Първо 
шестмесечие на 
2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 юни 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
януари-декември 

Поддържане на 
авторитета на 
България като 
надежден 
партньор в 
ЕС, международни
те режими за 
експортен контрол 
и организации за 
неразпространени
е на ОМУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повишена 
информираност на 

Бр. – 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр. – 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 % 

Бр. – 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр. – 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 % 
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контрол на 
продукти, 
свързани с 
отбраната, и на 
изделия и 
технологии с 
двойна употреба и 
Закона за забрана 
на химическото 
оръжие 
 
3. Организиране и 
провеждане на 
семинари, 
конференции, 
информационни 
дни и работни 
срещи с 
представители на 
бизнес средите, 
браншови и 
неправителствени 
организации 

субектите в 
бизнеса; 
Прозрачност в 
работата на 
институциите. 

4. Разширяване на 
възможностите за 
индустриално 
сътрудничество в 

рамките на НАТО и 
европейските 
структури и за 
двустранно 
индустриално 
сътрудничество в 
сферата на 
сигурността и 
отбраната. 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 

подобряване на 
възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар 

Програмен бюджет 
на МИ за 2016 г. 

1. Осигуряване и 
поддържане на 
ефективно 
национално 

представителство 
и българско 
участие в работата 
и дейностите на 
органи и структури 
на НАТО и ЕС в 
областта на 
икономическите 
аспекти на 
сигурността и 
отбраната. 
 
2. Трансфер на 
информация и 
опит 
 
 
 
 
 
 
3. Организиране и 
разширяване на 
участието на 
българския бизнес 
и на 

февруари 
април 
октомври 
ноември 

 
 
 
 
 
 
януари-декември 
 
 
 
 
 
 
януари-декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
януари-декември 

Изпълнение на 
ангажиментите и 
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 
(механизми, 
нормативна база, 
структури) 
 
Ефективно 
функциониране на 
утвърдените 
механизми, 
разкриване на 
нови перспективи 
пред бизнеса 
 
 
 

0 % 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
0 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр. – 0 
 
Бр. – 0 
 
 
Бр. – 0 
 

100 % 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр. – 25 
 
Бр. – 3 
 
 
Бр. – 3 
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научноизследовате
лските 
организации в: 
- международни 
процедури на 
НАТО 
- в проекти и 
инициативи с 
индустриална 
насоченост 
 
4. Представяне на 
МИ и българския 
бизнес в 
двустранното 
индустриално 
сътрудничество в 
областта на 
сигурността и 
отбраната (за 
сесии на 
междуправителств
ени комисии, 
комитети, работни 
групи и срещи) 

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

Дирекция “Регистриране лицензиране и контрол” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2016 г. 
Стратегически 

цели 
Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 
/месец през 2016 

г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево 

състояние 

1. Предоставяне на 
лесно достъпни и 
качествени 
административни 
услуги и ефективно 
административно 
обслужване на 
бизнеса и гражданите 

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

Бюджет за 2016 г. в 
програмен формат 
на Министерството 
на икономиката  
 

Осъществяване на 
административно 
регулиране и 
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 

постоянен Недопускане на  
несъответствия 
между 
фактическото 
състояние и   
изискванията, 
произтичащи от 
законодателството 
в съответните 
области, с цел 
осигуряване на 
защита на 
общественото 
здраве,  
превенция от 
отклоняване на 
химически  
субстанции от 
легалното към 
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нелегалното 
производство на 
наркотични 
вещества 

   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 

постоянен Информираност за 
текущото 
състояние и 
проследяемост на  
процесите. 
Осигуряване на 
прозрачност за  
осъществяваната 
дейност. 

 200 бр. 

   Обслужени 
заявители във 
връзка с 
административнит
е услуги, 
предоставяни от 
ДРЛК 

постоянен Ефективно 
административно 
обслужване на 
бизнеса 

 1000 

2. Ефективен  контрол 
върху законната 
употреба на 
химическите 
вещества- прекурсори 
на наркотични 
вещества 
 

 Бюджет за 2016 г. в 
програмен формат 
на Министерството 
на икономиката  
 
Национална 
стратегия за борба с 
наркотиците (2014 -
2018) 

Брой издадени 
разрешения за 
внос и износ на 
прекурсори 

постоянен   60 бр. 

   Унищожени 
прекурсори 

постоянен Недопускане на 
отклоняване на 
прекурсори на 
наркотични 
вещества към 
нелегално 
производство 

 500 кг. 

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

 Бюджет за 2016 г. в 
програмен формат 
на Министерството 
на икономиката  
 
Национална 
стратегия за борба с 
наркотиците (2014 -
2018) 

Изготвяне и 
изпращане до 
Международния 
съвет за контрол 
на наркотиците 
към ООН и 
попълнен в 
Европейската база 
данни на годишен 
доклад, форма-Д, 

30 май 2016 г. Изпълнение на 
ангажиментите на 
Р България, 
произтичащи от 
Конвенцията на 
обединените 
нации за борба 
срещу незаконния 
трафик на 
упойващи и 

0 бр. 1 бр. 
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съдържащ 
информация за 
вещества, 
използвани в 
нелегалното 
производство на 
наркотици и 
психотропни 
субстанции в 
България 

психотропни 
вещества от 1988 
г. и 
законодателството 
на ЕС в областта 
на прекурсорите 
на наркотични 
вещества  
 

  Бюджет за 2016 г. в 
програмен формат 
на Министерството 
на икономиката 

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. 

постоянен Защитена позиция 
и национален 
интерес на Р 
България пред 
Международни 
организации и 
институции в 
областта на 
прекурсори на 
наркотични 
вещества 

0 10 бр. 

4.Изпълнение на 
ангажиментите на Р 
България в областта 
на  защитата на 
интелектуалната 
собственост, 
произтичащи от 
международни 
договори и 
споразумения. 

 План за изпълнение 
на Програмата на 
правителството за 
стабилно развитие 
на Република 
България за периода 
2014-2018 г. 

Изготвяне на 
обобщен доклад за 
защита на 
интелектуалната 
собственост в 
страната, който се 
предоставя на 
посолството на 
САЩ в София,  
както и на 
българското 
посолство в САЩ 
за предоставяне в 
Офиса на 
Търговския 
представител на 
САЩ (USTR’s 
Office). 

13 февруари 
2016 г. 

Изготвен и 
предоставен 
обобщен доклад,  
съдържащ 
информация и 
доказателствени 
материали за 
напредъка в  
защитата на 
интелектуалната 
собственост в 
България през 
2015 г. 

0 1 бр. 
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5.Подобряване на 
качеството на 
контролните дейности 
в областта на 
производството на 
спиртни напитки 

 Бюджет за 2016 г. в 
програмен формат 
на Министерството 
на икономиката 

Брой анализи на 
спиртни напитки 
по ЗВСН 

постоянен Опазването на 
здравето на 
гражданите в 
Република 
България 

 30 бр. 

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  

 Бюджет за 2016 г. в 
програмен формат 
на Министерството 
на икономиката 

Брой издадени 
документи за внос  

Четири години, 
считано от  
15 май 2016 г. 

Осъществяване на 
предварително 
наблюдение върху 
вноса на  стомана, 
с произход трети 
страни. 

 3000 бр. 

7. Прилагане на 
унифицираните 
правила за внос на 
електронни цигари и 
контейнери за 
многократно пълнене  

 Бюджет за 2016 г. в 
програмен формат 
на Министерството 
на икономиката 

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

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

 5 бр. 
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Дирекция “Техническа хармонизация и политика за потребителите” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2016 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец през 2016 

г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево 

състояние 

1. Ефективна защита 
на националните 
интереси в процеса на 
развитие на 
законодателството на 
ЕС в областта на 

свободното движение 
на стоки и услуги. 
Активно търсене и 
отчитане на мнението 
на бизнеса при 
формулирането на 
националните 
позиции при развитие 
на европейското 
законодателство в 
разглежданите 
области; 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 
възможностите за 

участие в единния 
европейски пазар и 
пазарите на 
трети страни 

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

 
Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 на МИ; 
 
Годишна програма 
за участие на 
Република България 
в процеса на 
вземане на решения 
на Европейския 
съюз; 
 
План за действие за 
2016 г. с мерките, 
произтичащи от 
членството на 
Република България 
в Европейския съюз. 

Организация и 
ръководство на 
дейността на 
Работна група 1 
„Свободно 
движение на 

стоки”, създадена 
с ПМС № 85/2007 
г. и участие в 
работата на 
Съвета по 
европейски 
въпроси. 

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

100% 100% 

Във връзка с 
актове в обхвата 
на РГ 1 „Свободно 
движение на 
стоки”, приемани 
по обикновена 
законодателна 
процедура 
съгласно ДФЕС: 
- изготвяне и 
съгласуване на 
рамкови позиции, 
указания и 
писмени 
коментари за 
заседания на РГ 
към Съвета и на 
Корепер; 
- участие в 
заседания на РГ 
към Съвета; 
- изготвяне на 
позиции за 
заседания на 
съответния формат 
на Съвета на ЕС; 
- изготвяне на 
лингвистични и 
терминологични 
редакции на 

съответните 
актове. 

Постоянен 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 

100% 100% 

  Изготвяне и 
съгласуване на 

Постоянен Изпълнение на 
задачите, 

100% 100% 
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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”. 

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. 

Съгласно 
работния план на 
ЕК 

Поддържане на 
контакти с 
представителни 
организации на 
бизнеса на 
национално ниво и 
на ниво ЕС по 

досиета от 
ключова важност. 
Включване на 
получената от 
представители на 
браншовите 
асоциации и 
бизнес средите 
информация с 
оглед отчитане на 
техните интереси. 

  

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. 

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

100% 100% 
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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  за 
стабилно развитие 
на Република 
България за периода 
2014 -2018 г.; 
 
Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 на МИ; 
 
Годишна програма 
за участие на 
Република България 
в процеса на 
вземане на решения 
на Европейския 
съюз; 
 
План за действие за 
2016 г. с мерките, 
произтичащи от 
членството на 
Република България 
в Европейския съюз. 

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. 

Постоянен Изпълнение в срок 
на задачите от 
Плана за действие 
за 2016 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 
наказателни 
процедури от 
страна на ЕК 

100% 100% 

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”. 

Постоянен Изготвени и 
изпратени на ЕК 
отговори и 

позиции на 
България 

100% 100% 

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

Постоянен Осигуряване на 
необходимите 
условия за 
правилно 
функциониране на 
националните 
системи за надзор 
на пазара, на 
стандартизацията, 
метрологията и 
акредитацията. 

100% 100% 

Изпълнение на 
ангажиментите 
като:  
- контактно и 
координиращо 

Постоянен Отговор на всички 
основателни 
запитвания за 
предоставяне на 
информация 

100% 100% 
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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 

 
Своевременно 
извършен обмен 
на информация за 
национални 
технически 
регламенти 
 
Своевременно 
извършен обмен 
на информация за 
национални 
технически 
регламенти 
 
 
Функционираща 
платформа за 
сътрудничество на 
държавните 
органи, 
извършващи 
контролни и 
надзорни функции 
върху 
предлаганите на 
пазара стоки 
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между органите, 
осъществяващи 
контрол на пазара 
на стоки. 

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

Постоянен Изпълнение в срок 
на задачите от 
Плана за действие 
за 2016 г. в 
обхвата на РГ 3 
„Право на 
установяване и 
свободно 
предоставяне на 
услуги”. 
Осигуряване 
ефективното 
прилагането на 
европейското 
законодателство в 
областта на 
правото на 
установяване и 
свободното 
предоставяне на 
услуги. 
Недопускане на 
наказателни 

процедури от 
страна на ЕК 

100% 100% 

Осигуряване на 
ефективното 
функциониране на 
Единно звено за 
контакт (ЕЗК) в 
съответствие с 
изискванията на 
Директива 
2006/123/ЕО за 
услугите на 
вътрешния пазар. 

Постоянен Осигуряване на 
пълнота на 
информационното 
съдържание на 
новоизградения 
портал 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 на 
услугите. 

100% 100% 

Изпълнение на 
ангажиментите и 
отговорностите по 

Постоянен Изпълнение на 
функциите на 
делегиран 

100% 100% 
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използването на 
Информационната 
система на 
вътрешния пазар 
(ИСВП) в областта 
на услугите. 

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 
услугите. 

Участие в 

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

Постоянен Изпълнение в срок 

на задачите от 
Плана за действие 
за 2016 г. в 
обхвата на РГ 1 
“Свободно 
движение на 
стоки” и РГ 3 
„Право на 
установяване и 
свободно 
предоставяне на 
услуги”. 
Осигуряване 
ефективното 
прилагането на 
европейското 
законодателство в 
областта на 
свободното 
движение на 
стоките и правото 
на установяване и 
свободното 
предоставяне на 
услуги. 
Недопускане на 

100% 100% 
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наказателни 
процедури от 
страна на ЕК 

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. 

Постоянен Поддържане на 
контакти с 
представителни 
организации на 
бизнеса на 
национално ниво и 
на ниво ЕС по 
досиета от 
ключова важност. 
Включване на 
получената от 
представители на 
браншовите 
асоциации и 
бизнес средите 
информация с 
оглед отчитане на 
техните интереси. 

100% 100% 

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 
конкурентоспособност
та на българските 
продукти 
 

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

Програма на 
правителството  за 
стабилно развитие 
на Република 
България за периода 
2014 -2018 г.; 
 
Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 на МИ; 
 
Годишна програма 
за участие на 
Република България 
в процеса на 
вземане на решения 
на Европейския 
съюз; 
 
План за действие за 
2016 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 
конкурентоспособн
ост. Организация и 
координация на 
участието на 
делегацията на 
България от 
страна на МИ в 
Съвета по 
конкурентоспособн
ост. 

Постоянен, 
съгласно 
работния план на 
съответното 
председателство 

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. 

  

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: 
Конкурентоспособ

Постоянен Изготвени 
позиции, 
изказвания, 
информации и 
указания. 

100% 100% 
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ност, Общи 
въпроси, 
Икономически и 
финансови 
въпроси и др. 

Организация и 
координация на 
работата на 
вътрешноведомств
ената работна 
група за 
подпомагане 
работата на 
политическия 
кабинет по 
стратегия „Европа 
2020“ и 
свързаните с нея 
документи, в т.ч. 
разработването и 
отчитането на 
Националната 
програма за 
реформи (НПР) и 
на Плана за 
действие към нея. 
Участие в процеса 

на подготовка и в 
срещите с 
мониторинговите 
мисии на ЕК по 
изпълнение на 
НПР. 

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

100% 100% 

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 – 2010-
2012, 2012-2014 и 
2015-2017 г. 

Постоянен Изготвени и 
приети от МС 
обобщени отчети 
за изпълнението 
на трите Плана за 
действие за 
намаляване на 
административната 
тежест: 2010-2012 
и 2012-2014  г. и 
2015-2017 

100% 100% 

Участие в 
подготовка на 
материали и 

Съгласно 
работния план на 
ЕК 

Изготвени 
позиции, 
информации, 

100% 100% 
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позиции, свързани 
с дейността на 
Групата на високо 
равнище по 
въпросите на 
конкурентоспособн
остта и растежа 
(HLG) и работната 
група към нея, и в 
срещи на групата. 

отговори на 
въпросници и др. 
Участие в срещи 
на групата и 
изготвени 
доклади. 

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. 

Съгласно 
работния план на 
ЕК 

Изготвени 
позиции, 
информации, 
отговори на 
въпросници и др. 
Участие в срещи 
на групата и 
изготвени 
доклади. 

100% 100% 

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 групата. 

Съгласно 
работния план на 
ЕК 

Изготвени 
позиции, 
информации, 
отговори на 
въпросници и др. 
Участие в срещи 
на групата и 
изготвени 
доклади. 

100% 100% 

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. 

Съгласно 
работния план на 
групата 

Изготвени 
позиции, 
информации, 
отговори на 
въпросници и др. 
Участие в срещи 
на групата и 
изготвени 
доклади. 

100% 100% 
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4. Подготовка за 
предстоящото 
председателство на 
България на ЕС през 
2018 г. 

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

Програма на 
правителството  за 
стабилно развитие 
на Република 
България за периода 
2014 -2018 г.; 
 
Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 на МИ; 
 
Годишна програма 
за участие на 
Република България 
в процеса на 
вземане на решения 
на Европейския 
съюз; 
 
План за действие за 
2016 г. с мерките, 
произтичащи от 
членството на 
Република България 
в Европейския съюз. 

Участие в 
дейностите по 
подготовката на 
Република 
България за 
поемане на 
ротационното 
Председателство 
на Съвета на ЕС 
през 2018 г. 

Постоянен Изпълнение на 
мерките, 
предвидени в 
Плана за 
подготовка на 
българското 
председателство 
на ЕС – РМС 
580/2015 г. 

100% 100% 

5.Ефективна защита 

на потребителите 

Високо ниво за 

защита на 
потребителите. 

Програма на 

правителството: Цел 
3 – Икономика и 
растеж; Приоритет: 
3.14 – Защита на 
потребителите 
 
 
 
 
Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2014-
2016г. на МИЕ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
План за действие 
Работна група 21 
„Защита на 
потребителите“ към 

Признаване на 

органите за 
алтернативно 
решаване на 
потребителски 
спорове в РБ, 
отговарящи на 
изискванията на 
Директива 
2013/11/ЕС, 
предвидени в ЗИД 
на ЗЗП и 
нотифицирането 
им в електронната 
платформа за ОРС 
на ЕК; 
 
 
Излъчване на 
български 
представители в 
работата на 
Европейската 
консултативна 
група на 
потребителите; 
 

Януари 2016г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юли 2016г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издаване на 

заповед на 
министъра на 
икономиката за 
признаване на 
органите за 
алтернативно 
решаване на 
потребителски 
спорове в РБ и 
извършено 
нотифициране на 
електронната 
платформа за ОРС 
на ЕК ; 
 
 
Излъчване на 
български 
представители  
 
 
 
 
 
 
изготвен от 

50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

СЕВ на МС за 
изпълнение на 
мерките, 
произтичащи от 
членството на РБ в 
ЕС; 

 
Предоставяне на 
становища и 
експертиза в 
работата на 
междуведомствена 
работна група за 
изготвяне на 
проект на ЗИД на 
Закон за туризма, 
с оглед въвеждане 
изискванията на 
Директива (ЕС) 
2015/2302 за 
пакетните 
туристически 
пътувания и 
свързаните 
пътнически услуги 
към Министерство 
на туризма . 
 
Предоставяне на 
финансова 
подкрепа на 
сдруженията на 
потребителите 

 
Декември 2016г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юни 2016г. 

Министерство на 
туризма проект на 
ЗИД на ЗТ с оглед 
въвеждане 
изискванията на 
Директива (ЕС) 
2015/2302; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Провеждане на 
процедура за 
предоставяне на 
средствата за 
2016г. и издаване 
на заповед на 
министъра за 
тяхното 
разпределение. 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

Защита на 
националните 
интереси при 
изготвянето на ново 
европейско 
законодателство за 
защита на 
потребителите. 

Изготвяне и 
съгласуване на 
рамкови позиции и 
Указания за 
заседания на РГ 
към Съвета; 
 
Подготовка и 
съгласуване на 
становища и 
позиции за 
заседанията на  
съответния формат 
на Съвет на 
министри по теми 
от компетенциите 
на РГ 21 и 
Указания за 
КОРЕПЕР по точки 
от дневния ред, 
които имат 
отношение към 
дейността на РГ 21 
"Защита на 

Януари- 
декември 2016г. 

Отчитане на 
националните 
интереси за 
постигане на 
високо ниво на 
защита интересите 
на потребителите 
при изготвяне на 
ново европейско 
законодателство. 
Изготвени и 
съгласувани 
рамкови позиции, 
указания, 
становища, 
анализи и доклади 
от участия в РГ. 

100% 100% 
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потребителите"; 
 
Активно участие в 
работата на РГ 
„Гражданско 
правни въпроси на 
Съвета“ по 
следните досиета: 
- директива за 
договорите за 
онлайн продажба 
и други продажби 
на стоки от 
разстояние; 
- директива за 
договорите за 
предоставяне на 
цифрово 
съдържание; 
 
Активно участие в 
работата на РГ 
„Защита на 
потребителите и 
информация на 
Съвета“ по досие  
Изменение на 
Регламент 
2006/2004/ЕО за 
административнот
о сътрудничество; 
 
Изготвяне на 
рамкови позиции, 

Указания, 
информация и 
други документи, 
предназначени за  
заседания на ЕК; 
- Участие в 
заседания работни 
групи и комитети 
на ЕК по всички 
въпроси, включени 
в обхвата на РГ 21 
„Защита на 
потребителите”. 

Повишаване 
информираността на 
потребителите и 
предоставяне на 
съвети. 

Предоставяне на 
информация и 
съвети на 
потребителите и 
решаване на 
трансгранични 

Януари- 
декември 2016г. 

Провеждане на 
информационни 
кампании на 
различни теми, 
форуми и 
мероприятия с цел 

100 % 100 % 
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потребителски 
спорове /ЕПЦ БГ/ 

повишаване 
информираността 
на потребителите 
и запознаване със 
законодателството 

Обезпечаване 
безопасността на 
стоките, предлагани 
на българския 
пазар. 

Ефективен надзор 
на пазар на 
стоките, включени 
в обхвата на 
Директива 
2001/95/ЕС за 
обща безопасност 
на стоките. 
 

Януари- 
декември 2016г. 

Недопускане на 
опасни стоки на 
пазара и 
изпълнение на 
задълженията на 
РБ като контактна 
точка по системата 
RAPEX. 
Извършване на 
проверки на 
пазара. 
Изпълнение на 
заложените 
количествени 
показатели за 
изпълнение през 
2016г. по 
отношение 
мерките по надзор 
на пазара. 

100 % 100 % 

Защита на  
икономическите 
интереси на 
потребителите. 

Контрол по 
спазване на 
законодателството 
за защита 
икономическите 
интереси на 
потребителите. 

Януари- 
декември 2016г. 

Обезпечаване 
защитата на 
икономическите 
интереси на 
потребителите. 
Извършване на 
проверки на 
пазара по 
отношение 
неравноправни 
клаузи, нелоялни 
търговски 
практики и др. 
Изпълнение на 
заложените 
количествени 
показатели за 
изпълнение през 
2016г. по 
отношение 
мерките по надзор 
на пазара. 
 

100 % 100 % 

6. Други Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 

Програма на 
правителството  за 
стабилно развитие 
на Република 
България за периода 

Действия от 
компетентността 
на МИ за оказване 
на съдействие на 
бенефициенти във 

постоянен Оказано 
съдействие на 
бенефициенти във 
връзка с поетите 
задължения по 

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

2014 -2018 г.; 
 
Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 на МИ; 
 
Годишна програма 
за участие на 
Република България 
в процеса на 
вземане на решения 
на Европейския 
съюз; 
 
План за действие за 
2016 г. с мерките, 
произтичащи от 
членството на 
Република България 
в Европейския съюз. 

връзка с поетите 
задължения по 
Споразумението за 
техническо 
сътрудничество 
между България и 
САЩ, както и с 
други донори. 

Споразумението за 
техническо 
сътрудничество 
между България и 
САЩ, както и с 
други донори. 

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за  
2016 г. 

Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец през  
2016 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

1.Приватизирани 
обекти (мажоритарни, 
миноритарни пакети, 
обособени части и 
имоти - частна 
държавна 
собственост)  
 

Успешно приключване 
на приватизационни 
проекти, за които 
няма съществени 
проблеми, 
възпрепятстващи 
продажбата   
 

План за работа на 
АПСК през 2016 г.;  
 
Бюджетна програма 
– 2000.01.09 
“Преструктуриране и 
ефективно 
управление на 
държавната 

собственост” от 
Програмния бюджет 
на МИ за 2016 г.; 
 
ЗПСК 

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

 Определяне на 
възможностите за 
продажба на 
държавния дял в 
капитала на 
дружествата; 
 Разрешаване 

на проблеми, 
зависещи от 
действията на 
други държавни 
ведомства и 
институции; 
 Съгласуване 

по 

от януари до 
декември 

Реализиране на 
приватизационни 
продажби на 
обектите,  
включени в Плана 
за работа на АПСК 
през 2016 г.  

 34 бр. приват. 
продажби 
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целесъобразност 
на 
приватизационнит
е процедури на 
обектите от 
ресурса на АПСК с 
ресорните 
министри;  
 Съгласуване 

на 
приватизационнит
е процедури за 
имоти частна-
държавна 
собственост с 
Министерство на 
регионалното 
развитие и 
благоустройството 
и Министерство на 
финансите; 
 Възлагане на 

външни 
изпълнители 
изготвянето или 
актуализацията на 
анализи на 
правното 
състояние, 
приватизационни 
оценки, 
информационни 
меморандуми за 
съответните 

обекти;  
 Осъществяван

е на 
приватизационни 
проекти; 
 Определяне на 

предварителни 
квалификационни 
изисквания към 
участниците в 
конкретни 
приватизационни 
процедури; 
 Определяне на 

метод за 
приватизация.; 
 Провеждане 

на маркетингови 
мероприятия за 
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обектите на 
приватизация. 

2. Договорени 
плащания  

Успешно приключване 
на приватизационни 
проекти, за които 
няма съществени 
проблеми, 
възпрепятстващи 
продажбата   
 

План за работа на 
АПСК през 2016 г.;  
 
Бюджетна програма 
– 2000.01.09 
“Преструктуриране и 
ефективно 
управление на 
държавната 
собственост” от 
Програмния бюджет 
на МИ за 2016 г.; 
 
ЗПСК 

 Определяне на 
целите, които да 
бъдат постигнати с 
приватизацията на 
дружеството; 

 Определяне на 
структурата на 
продажба; 

 Определяне на 
условията, които 
да бъдат 
поставени при 
приватизацията, 
както и на 
квалификационнит
е изисквания към 
потенциалните 
инвеститори; 

 Определяне на 
метод на 
продажба; 

 Провеждане 
на маркетингови 
мероприятия. 

от януари до 
декември 

   
83 360 хил.лв. 

3. Дружества с 
извършен 
следпривати-
зационен контрол 

1.Осъществява-не 
на  ефективен, 
навременен и 
ефикасен контрол 
на задължения, 
поети с 
приватизацион-ни 
договори; 
 
2. Повишаване на 
ефективността и 
ефикасността на 
дейността по правно 
осигуряване на 
следприватиза-
ционния контрол и 
процесуалната 
защита на АПСК в 
исково и 
изпълнително 
производство. 
 

План за работа на 
АПСК през 2016 г.;  
 
Бюджетна програма 
– 2000.01.09 
“Преструктуриране и 
ефективно 
управление на 
държавната 
собственост” от 
Програмния бюджет 
на МИ за 2016 г.; 
 
ЗПСК 

 Изготвяне на 
годишен План за 
осъществяване на 
проверки на място 
в приватизираните 
дружества; 
 Изготвяне на 

уведомления до 
купувачите по 
приватизационнит
е договори за 
предоставяне на 
всички отчетни 
документи, 
необходими за 
доказване на 
изпълнението на 
поетите с 
договорите 
задължения за 
2015 г.; 
 Анализ на 

получените отчети 
от купувачите и 
приключване с 
констатации на 
следприватизацио

 от януари 
 до 
 декември 

Дружества с 
извършен 
следприватизацио
нен контрол, 
съгласно Плана за 
работа на АПСК 
през 2016 г.: 
- Приключване с 
констатации на 
следприватизацион
ния контрол по 
изпълнението, 
респ. 
неизпълнението  
на изискуемите 
задължения по 
сключените 
договори до 2014г.  
включително; 
- Приключване с 
констатации на 
следприватизацион
ния контрол по 
изпълнението на 
изискуемите до 
2015 г.  
задължения на 

 40 бр. обекти 
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нния контрол по 
изпълнение на 
изискуемите 
задължения по 
приватизационнит
е  договори за 
2015 г.   
 Събиране на 

писмена 
информация от 
компетентните 
държавни 
институции, 
доказваща 
изпълнението/неи
зпълнението на 
задълженията от 
страна на 
купувачите по 
приватизационнит
е договори - НОИ, 
ЦРОЗ, Централен 
депозитар, 
Агенция по 
вписванията, 
РИОСВ, ДА “ДР и 
ВВЗ”, КЕВР и др.; 
 Предложения 

за начисляване на 
неустойки, както и 
предявяването им 
по съдебен ред; 
 Издаване на 

удостоверения по 

чл.22б от ЗПСК за 
изплатена цена и 
при поискване за 
изпълнение на 
други задължения; 
 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. 
 

80% от  
контролираните 
договори до края 
на 2016 г.; 
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4. Запазване  
събираемостта от 
следпривати-
зационен контрол 

1.Осъществява-не 
на  ефективен, 
навременен и 
ефикасен контрол 
на задължения, 
поети с 
приватизацион-ни 
договори; 
 
2. Повишаване на 
ефективността и 
ефикасността на 
дейността по 
процесуалната 
защита на АПСК, 
вкл. по правно 
осигуряване на 
следприватиза-
ционния контрол в 
хода на исково и 
изпълнително 
производство. 

План за работа на 
АПСК през 2016 г.;  
 
 
Бюджетна програма 
– 2000.01.09 
“Преструктуриране и 
ефективно 
управление на 
държавната 
собственост” от 
Програмния бюджет 
на МИ за 2016 г.; 
 
 
ЗПСК 

 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, 
включително чрез 
сключване на 
спогодби да 
изплащане на 
дълга. 
 Своевременно 

предявяване на 
вземанията на 
АПСК в 
производство по 
несъстоятелност 
или ликвидация на 

купувачите по 
приватизационнит
е 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 

 от януари 
 до 
 декември 

Осигуряване на 
постъпления от 
следпривати-
зационен контрол 
съгласно Плана за 
работа на АПСК 
през 2016 г. 
 
 

 3 590 хил.лв. 
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листа в полза на 
АПСК и 
предприемане на 
действия за 
образуване на 
изпълнително 
производство; 
 Осъществяван

е на навременни 
действия по 
предявяване по 
съдебен ред на 
претенциите на 
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 
приватизационнит
е 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 3 4 5 6 7 

Цели за 2015 
Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
Срок 
/месец през 
2016г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 
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Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

1. Нарастване на 
инвестициите в 
производства и  
услуги с висока 
добавена стойност 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 
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”,  
предприемачеството, 
научните изследвания 
и иновациите 

Повишаване темпа 
на растеж на 
българската 
икономика, нейната 
конкурентоспособно
ст и устойчиво 
развитие  

Бюджетна прогноза 
по политики и 
програми на БАИ за 
периода 2015г -
2017г- . в 
програмен формат 
на Министерство на 
икономиката  
Програма № 8 
„Привличане и  
насърчаване на 
инвестициите” 

Сертифициране на 
инвестиционни 
проекти 

І-ІІІ 
ІV-VІ 
VІІ-ІХ 
Х-ХІІ 

Начало на 
реализация на 
нови 
инвестиционни 
проекти   

 

4 бр. 
3 бр. 
3 бр. 
2 бр. 

Информационно 
обслужване на 
потенциални 
инвеститори 

І-ІІІ 
ІV-VІ  
VІІ-ІХ   
Х-ХІІ 

Обслужени 
потенциални 
инвестиционни 
проекти 

 

45 бр. 
45 бр. 
40 бр. 
45 бр. 

Проучване за 
инвестиционен 
проект 
(стартиращи) 

І-ІІІ    
ІV-VІ  
VІІ-ІХ   
Х-ХІІ 

Обслужени 
потенциални 
инвестиционни 
проекти 

 

7 бр. 
7 бр. 
6 бр. 
4 бр. 

Слединвестиционн
о обслужване 

І-ІІІ    
ІV-VІ  
VІІ-ІХ   
Х-ХІІ 

Оказване на 
подкрепа след 
осъществяване на 

инвестиционните 
проекти 

 

11 бр. 
8 бр. 
10 бр. 
10 бр. 

Обслужване 
заявления по ЗЧРБ 
и ЗБГр 

І-ІІІ    
ІV-VІ  
VІІ-ІХ   
Х-ХІІ 

Разрешения за 
постоянно 
пребиваване във 
връзка с 
направени 
инвестиции в 
България 

 

5 бр. 
10 бр. 
12 бр. 
8 бр. 

Обслужване 
заявления по 
ЗКПО 

І-ІІІ    
ІV-VІ  
VІІ-ІХ   
Х-ХІІ 

Потвърждение на 
спазени условия 
за допустимост на 
помощта 

 

5 бр. 
5 бр. 
5 бр. 
5 бр. 

Организиране  на  
инвестиционни 
форуми, семинари  
и конференции 

І-ІІІ    
ІV-VІ  
VІІ-ІХ   
Х-ХІІ 

Разпространяване 
на информация за 
инвестиционния   
климат у нас   

 

2 бр.  
2 бр.  
1 бр.  
1 бр. 

Участие в 
инвестиционни 
форуми, семинари 
и конференции, 
организирани от 
други институции 

І-ІІІ    
ІV-VІ  
VІІ-ІХ   
Х-ХІІ 

Разпространяване 
на информация за 
инвестиционния   
климат у нас  

 

10 бр.  
13 бр.  
7 бр.  
8 бр. 

Изработване и 
разпространение 
на инф. 
материали: 
презентации, 
брошури, дипляни, 
инф. бюлетин на 
БАИ  

І-ІІІ    
ІV-VІ  
VІІ-ІХ   
Х-ХІІ 

Разпространяване 
на информация за 
инвестиционния   
климат у нас   

 

1 бр. 
1001 бр. 
501 бр. 
1001 бр. 
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Публикации с 
икономическа 
насоченост и 
интервюта в медии 

І-ІІІ    

ІV-VІ  
VІІ-ІХ   
Х-ХІІ 

Разпространяване 

на информация за 
инвестиционния   
климат у нас   

 

3 бр. 

5 бр. 
3 бр. 
4 бр. 

Български институт по метрология 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2016 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок  
/месец през 2016 
г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

Подобряване на 
услугите, 
предоставяни от БИМ 
за гарантиране на 
точни и 
международно 
признати измервания 
и ефикасен 
метрологичен контрол 

Осигуряване на 
проследимост, 
точност и 
достоверност на 
измерванията в 
Република 
България. 
Изпълнение на 
изискванията на 
международното 
споразумение за 
взаимно признаване 
на резултатите от 
измерванията CIPM 
MRA. 
 

Дългосрочна 
програма за 
развитието на 
националните 
еталони на България 
2013-2017, приета с 
решение на МС на 
14.08.2013 г. 
(ДПР НЕ) 

Подготовка на 
документи за 
кандидатстване  
по ОПИК за 
изпълнение на 
целите,   заложени 
в Дългосрочна 
програма за 
развитие на 
националните 
еталони за 
периода 2016 – 
2017 г.  

декември 2016 г. Разработени 
документи  

0 % 100 % 

Закон за 
измерванията, 
Тригодишна 
бюджетна прогноза 

за периода 2016-
2018 на МИ 

Създаване и 
усъвършенстване 
на национални 
еталони 

декември 2016 г. Разработени 
документи за 
създаване на 
национални 

еталони 

0 2 

Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 на МИ  

Представяне на 
Системата за 
управление на 
качеството 
съгласно БДС EN 
ISO/IEC 17025 
пред EURAMET 

Април 2016 г. Одобрена от 
EURAMET система 
за управление на 
качеството 

0 100 % 

Закон за 
измерванията, 
Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 на МИ  

Разпространение 
на единиците за 
измерване чрез 
калибриране 

постоянен Калибрирани 
еталони и СИ 

0 4000 

Закон за 
измерванията, 
Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2016-

Охарактеризиране 
и сертифициране 
на сравнителни 
материали 

постоянен Охарактеризирани 
и сертифицирани 
СМ 

0 35 
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1 2 3 4 5 6 7 

2018 на МИ  

Подпомагане на 
функциите на 
държавата, 
свързани със 
защитата на живота 
и здравето на 
хората и околната 
среда от вредни 
въздействия, с 
данъчната политика 
и с контрола върху 
хазартните игри. 

Закон за 
измерванията, 
Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 на МИ,  
План на БИМ 2016 

Осъществяване на 
метрологичен 
контрол на СИ 
 

постоянен Одобрени типове 
Първоначални 
проверки 
Последващи 
проверки 
Експертизи 

0 
 
0 
 
0 
 
0 

10 
 
8 000 
 
120 000 
 
4000 

Закон за 
измерванията, 
Тригодишна 

бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 на МИ,  
План на БИМ 2016 

Контрол на 
игрални 
съоръжения  

постоянен Изпитани ИС  0 
 
 

100 

Закон за 
измерванията, 
Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 на МИ,  
План на БИМ 2016 

Контрол на 
фискални 
устройства 

постоянен Изпитани ФУ 0 100 

Закон за 
измерванията, 
Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 на МИ,  
План на БИМ 2016 

Оценяване на 
съответствието на 
везни с 
неавтоматично 
действие 

постоянен Изследване на 
типа 
Проверен продукт 
и проверен 
единичен продукт; 
Осигурено 
качеството на 
производството  

0 
 
 
0 
 
 
0 

3 
 
 
25 
 
 
0/4 

Закон за 
измерванията, 
Тригодишна 

бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 на МИ,  
План на БИМ 2016 

Изпитване на 
продукти за ЕМС и 
ВОС 

постоянен Изпитани продукти 0 60 

 Закон за чистотата 
на атмосферния 
въздух, 
Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 на МИ,  
План на БИМ 2016 

Извършване на 
проверка на 
ефективността на 
улавяне на 
бензиновите пари 
при експлоатация 
на системите, 
съответстващи на 
Етап II на УБП 

постоянен Извършени 
проверки 

0 20 

 Оправомощаване 
на лица за 
извършване на 
проверки на 
ефективността на 

постоянен Брой 
оправомощени 
лица 

0 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

улавяне на 
бензиновите пари 
при експлоатация 
на системите, 
съответстващи на 
Етап II на УБП 

Въвеждане на нови 
и подобрени услуги 
на БИМ 

Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 на МИ 

Разпространяване 
на знания чрез 
Учебния и 
информационен 
център на БИМ. 

декември 2016 г. Проведени  
курсове по 
метрология и 
видове измерване 

0 5 курса 

Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 на МИ 

Организиране и 
провеждане на 
национални 
междулабораторни 
сравнения и РТ 
схеми  

Съгласно 
Национална 
програма за 
междулаборатор
ни сравнения 
организирани от 
БИМ/ГД НЦМ 

Проведени 
междулабораторни 
сравнения за 
доказване на 
компетентността 
на участващите 
лаборатории. 

 
0 

 
5 

Привеждане на 
законодателството в 
областта на 
метрологията в 
съответствие с новите  
европейски 
изисквания 

Изпълнение на 
задълженията, 
произтичащи от 
членството на Р 
България в ЕС 

План на РГ 1 
„Свободно движение 
на стоки“ 
План на БИМ 2016 

Разработване на 
проект за 
изменение на 
Закона за 
измерванията 

М. юни 2016 г. Разработен проект 
на ЗИД на ЗИ 

0 100 % 

Отразяване на 
постъпили 
коментари и 
бележки в 
разработения 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
Наредбата за 
средствата за 
измерване, които 
подлежат на 
метрологичен 
контрол 

м. юни Внесен проект в 
МС 

Рарзаботен проект, 
преминал 
обществено 
обсъждане 

Внесен проект 
за разглеждане 
в МС 

     

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2016 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок /месец 
през 2016 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево 

състояние 

1.  Осъществяване на 
ефективен надзор на 
пазара на продукти, 
попадащи в обхвата на 

Цел: Ефективно 
прилагане на 
законодателството за 
защита на 

Програма на 
правителството за 
стабилно развитие на 
Република България 

1. Тематични 
проверки на групи 
продукти - 
електрически 

целогодишно 
 

Открити 
несъответства-щи 
продукти и 
предприети 

29 тематични 
проверки  
 

19 
тематични 
проверки  
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наредбите по чл. 7 на 
ЗТИП и Регламент 
305/2011 

потребителите 
Цел: Повишаване на 
конкурентоспособнос
тта на българската 
икономика чрез 
провеждане на 
политика в подкрепа 
на малките и 
средните 
предприятия 

за периода 2014 -
2018 г. 

съоръжения; 
лични предпазни 
средства; газови 
уреди; 
съоръжения под 
налягане; 
играчки;  
строителни 
продукти; машини, 
включително 
машини, работещи 
на открито по 
отношение на 
шума; 
пиротехнически 
изделия; радио и 
телекомуникацион
ни устройства; 
плавателни съдове 
за отдих 

действия за 
привеждането им в 
съответствие със 
съществените 
изисквания 

2. Кампанийни 
проверки в 
търговски обекти 
(обща кампанийна 
проверка и 
коледна проверка) 

март, април, 
декември 
 
 
 

Открити 
несъответстващи 
продукти 
 

4 кампании 
 

4 проведени 
кампании 
 

3. Проверки по 
сигнали и жалби 
на граждани 
(електрически 
съоръжения, 
строителни 
продукти, играчки, 
лични предпазни 
средства, машини 
и др.) 

целогодишно 
 

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

Според броя на 
подадените 
сигнали и жалби 

Брой 
отработени 
сигнали и 
жалби 

4. Реакции и 
нотификации по и 
към RAPEX 

целогодишно 
 

Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни 
действия 

 Съобразно 
получените 
нотификации и 
откритите 
продукти 

Брой получени 
нотификации 
Брой открити и 
унищожени 
продукти 

5. Съвместни 
проверки с 
Агенция „Митници” 

целогодишно Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни 
действия 

В зависимост от 
броя на 
уведомленията 

Брой 
несъответстващ
и вида 
продукти по 
брой получени 
уведомления 

6. Извънпланови 
проверки на 
продукти 

целогодишно Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни 

Съобразно 
откритите групи 
продукти с 
несъответствия, 
извън планираните 

Брой откритите 
групи продукти 
с 
несъответствия
, извън плана 
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действия групи 

7. Извънпланови 
съвместни 
проверки с други 
контролни органи 

целогодишно 
 

Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни 
действия 

Съобразно 
постъпили/ 
подадени искания 
за съвместни 
проверки 

Брой 
проведени 
съвместни 
проверки 

8. Надзор на 
пазара на СИ 
(везни, водомери, 
електромери) 

целогодишно Изпълнен план. 
Изготвени 
предписания. При 
нарушения - 
изготвени актове и 
наказателни 
постановления 

9055 бр. СИ 4000 бр.СИ 

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

целогодишно Изпълнен план. 
Изготвени 
предписания. При 
нарушения - 
изготвени актове и 
наказателни 
постановления 

2360 бр. СПО 
 

1500 бр.СПО 

2. Осигуряване на 
ефективна 
организация за 
прилагане на 
Регламент 765/2008 и 
Регламент 764/2008 и 
ново въведеното 
законодателство на 
ЕС 

Цел: Ефективно 
прилагане на 
законодателството 
за защита на 
потребителите 
 

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

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

първо 
тримесечие 

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

1 план 1 план 
 

3. Разработване, 
съгласуване и 
внасяне в МОСВ/МС 
на проекти на 
ЗИД/ПМС за 
изменение и 
допълнение на 
нормативни актове, 
както и разработване 
и съгласуване на 

проекти на наредби 

Цел: Повишаване на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика чрез 
провеждане на 
политика в подкрепа 
на малките и 
средните 
предприятия 

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

1. Внасяне в МОСВ 
на проект на ЗИД 
на Закон за 
чистотата на 
атмосферния 
въздух 

второ 
тримесечие 

Внесен проект на 
ЗИД на ЗЧАВ 

- 1 проект 

2. Внасяне в МОСВ 
на проект на ЗИД 
на Закон за 
енергията от 
възобновяеми 
източници 

второ 
тримесечие 

Внесен проект на 
ЗИД на ЗЕВИ 

- 1 проект 

3. Съгласуване на 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
Наредбата за 
изискванията за 
качеството на 
течните горива, 
условията, реда и 

Второ 
тримесечие 

Внесен в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
НИКТГУРНТК 

- 1 проект 
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начина за техния 
контрол 

4. Проект за 
изменение и 
допълнение на 
Наредбата за 
устройството, 
безопасната 
експлоатация и 
техническия 
надзор на 
съоръжения под 
налягане. 

четвърто 
тримесечие 

Внесен в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 

5. Проект за 
изменение и 
допълнение на 
Наредбата за 
устройството, 
безопасната 
експлоатация и 
техническия 
надзор на газови 
съоръжения и 
инсталации за 
втечнени 

въглеводородни 
газове 

четвърто 
тримесечие   

Внесен в МИ 
проект  за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 

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. 

четвърто 
тримесечие   

Внесен в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 

7. Проект за 
изменение и 
допълнение на 
Наредбата за 
устройството, 
безопасната 
експлоатация и 
техническия 
надзор на 
ацетиленови 
уредби 

Четвърто 
тримесечие  

Внасяне в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 
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8. Проект  за 
изменение и 
допълнение на 
Наредбата за 
устройството и 
безопасната 
експлоатация на 
нефтопроводи и 
нефтопродуктопро
води. 

четвърто 
тримесечие 

Внасяне в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 

9. Проект за 
изменение и 
допълнение на 
Наредбата за 
безопасната 
експлоатация и 
техническия 
надзор на 
повдигателни 
съоръжения. 

четвърто 
тримесечие 

Внасяне в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 

10. Проект за 
изменение и 
допълнение на 
Наредбата за 
безопасната 
експлоатация и 
техническия 
надзор на 
асансьори. 

четвърто 
тримесечие 

Внасяне в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 

   11. Проект за 
изменение и 
допълнение на 
Наредбата за 
безопасната 
експлоатация и 
техническия 
надзор на въжени 
линии. 

четвърто 
тримесечие 

Внасяне в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 

12. 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. 

четвърто 
тримесечие 

Внасяне в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 
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13. 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. 

четвърто 
тримесечие 

Внасяне в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 

14. Съгласуване 
на проект за 
изменение и 
допълнение на 
Наредбата № 2 за 
условията и реда 
за придобиване и 
признаване на 
правоспособност 
за упражняване на 
професия по 

обслужване на 
парни и 
водогрейни котли. 

четвърто 
тримесечие 

Внасяне в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 

15. 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”. 

четвърто 
тримесечие 

Внасяне в МИ 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата 

- 1 проект 

16. Подготовка на 
Проект за Наредба 
за 
информационната 
система за 
язовирните стени 
съгласно 
Наредбата за 
контрол за 

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

- 1 проект 
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условията и реда 
за осъществяване 
на техническата 
експлоатация и 
контрола за 
техническото 
състояние на 
язовирните стени. 

4.Осъществяване на 
ефективен надзор на 
лицата, 
оправомощени за 
извършване на 
проверка на средства 
за измерване 

Цел: Повишаване 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика чрез 
провеждане на 
политика в подкрепа 
на малките и 
средните 
предприятия 

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

1. Надзор на лица, 
оправомощени за 
проверка на СИ и 
последващ надзор 

целогодишно Осъществен 
надзор на всички 
оправомощени за 
проверка лица 

64 проверки 
 
 

57 проверки 
 
 
 

2. 
Оправомощаване 
на лица за 
проверка на СИ 

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

13 за 
оправомощаване; 
15 за изм.  и доп.; 
1  за отказ; отнето 
оправомо-щаване 
на 4 лица 

Брой издадени 
заповеди 

5. Осъществяване на 
ефективен 
метрологичен надзор 

Цел: Повишаване 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика чрез 
провеждане на 
политика в подкрепа 
на малките и 
средните 
предприятия 

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

1. Проверки на 
производители, 
вносители и лица, 
които предлагат за 
продажба ПОКП 
(вкл. тематични 
проверки на 
млечни и месни 
продукти, захарни 
и шоколадови 
изделия и олио) 

целогодишно Изпълнен план. 
Изготвени 
предписания. При 
нарушения - 
изготвени актове и 
наказателни 
постановления  

676 
проверки  
1618 
партиди 
4247 ПОКП с 
различни 
количества 

200 
проверки 
800 
партиди 
1700 ПОКП с 
различни 
количества 

2. Надзорни 
проверки на лица, 
използващи СИ 

целогодишно Изпълнен план. 
Изготвени 
предписания. При 
нарушения - 
изготвени актове и 

наказателни 
постановления 

9019 обекта с 
17230 СИ  

8500 обекта с 
15500 СИ 

3. Надзорни 
проверки по 
сигнали и жалби 

целогодишно Открити 
несъответстващи 
СИ и ПОКП и 
предприети 
действия 

400 бр. Брой 
отработени 
сигнали и 
жалби 
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6. Извършване на 
ефективен контрол на 
регистрираните 
сервизи на тахографи 
чрез съвместни 
проверки с ИААА 

Цел: Повишаване 
на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика чрез 
провеждане на 
политика в подкрепа 
на малките и 
средните 
предприятия 

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

1. Регистриране на 
сервизи за 
тахографи  

целогодишно 
 

Удостоверения за 
регистрация/измен
ение и 
допълнение, 
заповеди за 
прекратяване 

94 броя 
удостоверения, 
прекратявания и 
временно спиране 

Брой издадени 
удостоверения 
в зависимост от 
реалния брой 
заявления 

2. Последващ 
контрол на 
регистрирани 
сервизи 

целогодишно Изпълнен план за 
проверките 

160 бр. 160 бр. 

7.Осъществяване на 
технически надзор на 
съоръжения с 
повишена опасност 
(СПО) 

Цел: Повишаване на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика чрез 
провеждане на 
политика в подкрепа 
на малките и 
средните 
предприятия 
Цел: Ефективно 
прилагане на 
законодателството 
за защита на 
потребителите 

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

1.Извършване на 
периодични 
технически 
прегледи на 
съоръжения с 
повишена 
опасност (СПО) – 
съоръжения под 
налягане, газови 
съоръжения и 
инсталации, 
повдигателни 
съоръжения, 
асансьори и др. 

целогодишно Осъществен 
контрол върху 
експлоатирането 
на СПО за да се 
гарантира, че 
отговарят на 
нормативноустано
вените изисквания 
за безопасна 
експлоатация. 

прегледи на 16 
072  бр. СПО 
 

прегледи на 
13 500 бр. СПО 

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

Целогодишно Осъществен 
контрол върху 
експлоатирането 
на СПО за да се 
гарантира, че 
отоговарят на 
нормативноустано
вените изисквания 
за безопасна 
експлоатация. 

прегледи на 
3 804,92 км 
 

прегледи на 
3 500 км 

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

Целогодишно Контрол върху 
спазване от 
ползвателите на 
нормативноустанове
ните изисквания за 
безопасна 
експлоатация на 
съоръженията. 

проверки на 3 779 
обекта 

проверки на  
2 500 обекта 

8.Осъществяване на 
ефективен и 
ефикасен контрол 
върху дейността на 
лицата, получили 
лицензия по чл. 34а, 
ал. 1 от ЗТИП за 

Цел: Повишаване на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика чрез 
провеждане на 
политика в подкрепа 
на малките и 

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

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

целогодишно Контрол върху 
спазване на 
нормативноустанове
ните изисквания от 
лицата и върху 
ефективното 
изпълнение на 

проверка 
на 106 лица 

проверка 
на 200 лица  
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осъществяване на 
технически надзор на 
СПО 

средните 
предприятия 

задълженията им. 

9.Осъществяване на 
ефективен и 
ефикасен контрол 
върху дейността на 
лицата, вписани в 
регистъра по чл. 36, 
ал. 1 от ЗТИП на 
лицата, извършващи 
дейности по 
поддържане, 
ремонтиране и 
преустройване на 
СПО 

Цел: Повишаване на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика чрез 
провеждане на 
политика в подкрепа 
на малките и 
средните 
предприятия 

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

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

целогодишно Контрол върху 
спазване на 
нормативноустанове
ните изисквания от 
лицата и върху 
ефективното 
изпълнение на 
задълженията им.   

проверка на  675 
лица 

проверки 
на 1200 лица 

10.Осъществяване на 
ефективен контрол 
на качеството на 

течните горива, 
смесите на биогорива 
с течни горива от 
нефтен произход и 
на чист биодизел 

Цел: Намаляване на 
емисиите на вредни 
вещества и 

подобряване 
качеството на 
атмосферния въздух 
(достигане и 
поддържане на 
нормите, съгласно 
изискванията на 
законодателството 
на ЕС) на 
територията на 
цялата страна 

Програма на 
правителството за 
стабилно развитие на 

Република България 
за периода 2014 -
2018 г. 

1.Извършване 
на планови 
проверки на 

обекти, 
разпространява
щи течни горива 
във връзка с 
мониторинговата 
система за 
контрол на 
качество на 
течните горива 

Текущо през 
цялата година 

Извършени 
проверки 

912 бр. 120 бр.  

2. Извършване 
на проверки по 
ЗЧАВ, ЗЕВИ, 
сигнали и 
разпореждане на 
МКЦПККДРСТ  
към ГДБОП-МВР 

Текущо през 
цялата година 

Извършени 
проверки 

244 извършени 
проверки  

700 проверки 

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

Текущо през 
цялата година 

Издадени 
протоколи от 
изпитване от 
подвижни 
лаборатории и 
стационарна 
лаборатория 

1617 бр. ПИ  1300 бр. ПИ 
 
 

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

Текущо през 
цялата година 

Проведени 
арбитражни 
изпитвания и 
издадени 
експертизи след 
арбитражни 
изпитвания. 

55 изпитани 
арбитражни проби  

В зависимост от 
постъпилите 
искания за 
арбитражни 
изпитвания 
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5. Участие в 
работата на ТК 
67 на БИС. 

При свикване на 
заседание 

Осъществени 
участия в работата 
на ТК 

3 участия  Според броя на 
заседанията 

6. Изготвяне и 
представяне в 
МОСВ доклад за 
качеството на 
течните горива в 
България през 
2015 год. 

30.6.2016 г. Системата за 
мониторинг 
поддържана в 
актуално 
състояние. 

1 доклад 1 доклад 

7. 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. Обучение с цел 
повишаване на 
квалификацията 
на служителите в 
областта на 
инструменталните 
методи за 
изпитване на 
течни горива 

Текущо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
текущо 

Обучени 
инспектори  
 
 
 
 
 
 
 
 
Повишаване 
квалификацията 
на служители от 
сектор 
стационарна 
лаборатория 

 
5 обучени 
служители  

 
 
 
 
 
 
 

3 обучени 
служители 

 
 
Според броя на 
новопостъпили
те служители 
 
 
 
 
 
Според 
потребностите 
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8. Поддържане на 
акредитацията на 
лабораторията и 
разширяване на 
техническите й 
възможности: 
а. Участие е 
междулаборатор
ни сравнителни 
изпитвания 
 
 
б. 
Преакредитация 
на 
лабораторията и  
разширение на 
акредитацията 
по  нови 
показатели 
в. Участие в 
комплексни 
проверки с 
подвижна 
лаборатория в 
района на 
контрол на 
качеството на 
горивата 

 
 
 
 
 
 
В рамките на 
годината 
 
 
 
 
В рамките на 
годината 
 
 
 
целогодишно 

 
 
 
 
 
 
Приложени 
стандартизирани 
методи за 
изпитване на 
течни горива 
 
 
Преакредитация и 
разширяване на 
акредитацията 
 
 
Изпитване на 
проби от течни 
горива 

 
 

 
5 сравнения  

 
 
 
 

5 разширения  
 

2 съвместни 
изнесени проверки 

на 
88 обекта 

 
 
 
 
 
 
В зависимост от 

подадените 
заявки за 
участие 

 
Издаден 

документ от 
БСА 

 
 
 

3 броя  
проверки,  

 
100 броя  

изпитани проби 

11. Координиране и 
контрол на дейността 
на българските 
нотифицирани органи 
с цел тяхното 
успешно реализиране 
на пазара на услуги 
по оценяване на 
съответствието 

Цел: Повишаване на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика чрез 
провеждане на 
политика в подкрепа 
на малките и 
средните 
предприятия 

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

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 2016 
година 

Извършени 
проверки на  
кандидатите за 
нотифицирани 
органи по 
действащите 
директиви/ 
наредби и по нови 
такива 

44 бр. извършени 
проверки  
 

В зависимост от 
заявените 
потребностина 
бизнеса 

2.Извършване на 
планирани 
надзорни проверки 
на 
нотифицираните 
органи 

Текущо през 
цялата 2016 
година 

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

85 проверки (на 
44 надзорни 
органи) 

85 проверки 
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3.Извършване на 
извънредни 
проверки по 
сигнал 

Текущо през 
цялата 2016 
година 

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

100 % отработени 
проверки по 
сигнали 

В зависимост от 
броя на 
постъпилите 
сигнали 
 

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. 

Текущо през 
цялата 2016 
година 

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

- 1 бр. анализ на 
дейността на 
нотифициранит
е органи 

5.Провеждане на 
работни срещи с 
нотифицираните 
органи за 
обсъждане на нови 
документи и 
промени в 
нормативната база 
/национално и 
европейско 
законодателство/. 

Текущо през 
цялата 2016 
година 

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

10 срещи 15 срещи 

6.Провеждане на 
обучение на 
нотифицираните 
органи, във връзка 
с прилагане на 
новата 
законодателна 
рамка на 
Общността. 

Текущо през 
цялата 2016 
година 

Нотифицираните 
органи запознати с 
прилагането на 
нови нормативни 
документи 
 

- В зависимост от 
броя и обхвата 
на новите 
нормативни 
документи 

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

Текущо през 
цялата 2016 
година 

Осъществени 
участия във 
форумите на ЕК 

2 участия 2 участия 
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8.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 2016 
година 

Новите български 
органи за 
оценяване на 
съответствието 
нотифицирани  

5 подадени  
уведомления 

В зависимост от 
броя на 
подадените 
заявления  

9.Публикуване на 
данни за 
българските 
нотифицирани 
органи в уеб-
страницата на 
ДАМТН. 

Текущо през 
цялата 2016 
година 

Публикувани 
актуални  данни в 
уеб-страницата 

18 публикувани 
актуализации  

В зависимост от 
появата на 
нови 
нотифицирани 
органи и/или 
отнети или 
доброволно 
оттеглени 
нотификации 

12. Ефективно 
функциониране на 
системата за 
финансово 
управление и 
контрол 

Изпълнение на 
функциите на 
ДАМТН за постигане 
на целите на ЗТИП, 
ЗИ, ЗЗП, ЗМИ, ЗАП, 
ЗУО, ЗТ, ЗЗВВХВС, 
ЗУО и ЗЧАВ чрез 
осигуряване на 
необходимия 
административен 
капацитет 

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

1. Актуализиране 
на разработени 
процедури, 
правила и 
инструкции, 
регламентиращи 
финансово-
счетоводната 
дейност на 
ДАМТН (при 
необходимост) 

Второ 
тримесечие 

Процедури, 
правила и 
инструкции 
поддържани в 
актуализирано 
състояние 

В зависимост от 
потребностите 

 4 броя 
актуализирани 

процедури 

2. Разработване на 
нови процедури, 
правила, 
инструкции, 
регламентиращи 
финансово- 
административната 
дейност на ДАМТН 
(при 
необходимост) 

текущо 
 

Своевременно 
разработени нови 
процедури, 
правила и 
инструкции   

6 броя 
актуализирани 

процедури 
 
 

В зависимост от 
потребностите 

 

3. Изготвяне на 
Риск регистъра на 

ДАМТН за 2016 г. 

текущо 
 

Регистърът   
поддържан 

актуален 

1 регистър 
 

 

1 регистър 
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4.1. Застраховане 
на сградния фонд 
4.2. Застраховане 
на измервателно и 
изпитвателно 
оборудване по 
ОПРКБИ 
4.3. Застраховане 
на ДМА в 
лабораториите на 
ГД „ККТГ”. 
4.4. Застраховане 
и поддръжка на 
автомобилния парк 
на ДАМТН 

четвърто 
 

2-ро - 3-то 
тримесечие 

4-то тримесечие 
 

текущо 

Сградният фонд 
застрахован 
Оборудването 
застраховано 
 
ДМА застраховано 
 
Застрахован парк 

27 бр. 
 

49 бр. 
 
 

53бр. 
 
 

78 бр. 

27бр. 
 

49 бр. 
 
 

53 бр.  
 
 

61 бр. 

5. Проведени 
обществени 
поръчки по ЗОП и 
избор на 
изпълнители 

текущо 
 

Успешно 
проведени  
обществени 
поръчки и избрани 
изпълнители 

10 бр. поръчки  Съгласно 
утвърдения 

план 
 

13. Осъществяване 
на надежден и 
ефективен контрол 
на техническото 
състояние и 
безопасната 
експлоатация на 
язовирните стени и 
съоръженията към 
тях 

Цел:  Намаляване 
на 
неблагоприятните 
последици от 
наводненията и 
повишаване на 
нивото на сигурност 
и защита на 
населението, 
околната среда, 
стопанската дейност 
и културното 
наследство на 
страната 

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

1. Изготвяне на 
вътрешни 
документи за 
осъществяване на 
дейността на 
дирекцията  
2. Обучение на 
новоназначени 
инспектори със 
срок до един 
месец от 
назначаването. 
3. Изготвяне на 
инструкции за 
проверка на 
язовирните стени 
и съоръженията 
към тях 
4. Установяване 
на броя на 
язовирите по 
регионални 
отдели 
 
5. Установяване 
на собствеността 
им и на 
операторите на 
язовирните стени 
и съоръженията 
към тях, съгласно 
Закона на водите 

Първи полугодие 
текущо 
 
първо полугодие 
 
първо полугодие 
 
 
първо полугодие 
 
 
 
 
текущо 
 
 
текущо 
 
 
 
текущо 

Изготвени 
процедури и 
вътрешни правила  
 
Новопостъпилите 
служители 
обучени 
 
 
Подготвени 
инструкции 
 
 
Установен 
реалният брой на 
язовирите 
 
Установена 
собствеността на 
язовирите и на 
техните оператори 
 
 
Извършени 
прегледи на 
язовирните стени 
 
Проведени участия 
 
 
Осъществени 
съвместни 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 - 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

Според 
потребностите 

 
Според броя на 
новопостъпили

те 
 

Брой 
подготвени 
инструкции  

 
Съгласно 

реалния брой 
 
 

Бр. и данни 
съгласно 

нормативната 
уредба 

  
 
 

Според 
установения 

брой 
 
Според броя на 
заседанията 

 
Според 

възникнала 
необходимост 
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6. Първоначален 
преглед на 
язовирните стени 
и съоръженията 
към тях  
 
7. Участие в 
пролетни и есенни 
областни комисии  
 
 
8. Участие в 
съвместни 
дейности на 
ДАНТМ с други 
органи и 
организации в 
областта на 
оценката на риска 
от наводнения, 
анализ и оценка 
на състоянието и 
превенция   

действия  
- 

14. Развитие на 
връзките със сродни 
административни 

структури със страни 
от региона и ЕС 

Цел: Ефективно 
прилагане на 
законодателството 

за защита на 
потребителите 
 

Програма на 
правителството за 
стабилно развитие на 

Република България 
за периода 2014 -
2018 г. 

1. Работа по 
одобрени проекти 
на ЕК   

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

текущо Участие на ДАМТН 
в проекти на 
(JA2013, JA2014, 

JA2015, EEPLIANT) 
 
JA2016 

 
- 

Планираните 
задачи по 
JA2013,  

JA2014, 
JA2015, 

EEPLIANT 
изпълнени 

 
Според броя 

заявени 
участия 

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2016 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец  

през 2016 г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево 

състояние 

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 

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

целогодишно Регистрирани 
нови:  
стокови тържища  
пазари на 
производителите 
самостоятелни 
обекти 

81 бр. 
 

10 бр. 
 

574 бр. 

81 бр. 
 

10 бр. 
 

600 бр. 



 96 

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.) 

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

целогодишно Регистрирани нови 
брокери на 
стокови борси 

299 бр. 310 бр. 

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 

Утвърден план  за 
контролни дейности 
за 2016 г. 

Проверки– 
предварително 
планирани и по 
получени сигнали  

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

96 проверки 20 
проверки 

4.Налагане на 
принудителни 
административни 
мерки на лица, 
извършващи 
незаконна дейност 
като стоково 
тържище, пазар на 
производителите и 
самостоятелен обект 

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

Утвърден план  за 
контролни дейности 
за 2016 г. 

Проверки– 
предварително 
планирани и по 
получени сигнали  

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

0 мерки 1 мярка 

5. Повишаване на 
прозрачността в 
дейността на 
организираните 
пазари 

Осигуряване 
предпоставки за 
постигане на 
прозрачност в 
дейността на 
стоковите тържища 

и пазарите на 
производителите и 
на формираните 
цени на едро за 
хранителни 
продукти 

Утвърден план за 
контролни дейности 
за 2016 г. 

Извършване на 
проверки на 
регистрирани 
стокови тържища,  
пазари на 
производители и 

самостоятелни 
обекти по региони 

целогодишно Повишаване на 
прозрачността в 
дейността на 
организираните 
пазари 

2019 проверки 1500 проверки 

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 

целогодишно Събрани 
изискуеми 
ликвидни парични 
задължения 

0 лв. 100 000 лв. 
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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 

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

94% 96% 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2016 г. 
Стратегически 

цели 
Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 
/декември 2016 

г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо 
състояние 

Индикатор за 

целево 
състояние 

1. ПОДКРЕПА НА 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВ
ОТО  

1. ПОДКРЕПА НА 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТ
ВОТО 

Програма 2 
Насърчаване на 
предприемачеството 
и иновациите 
2.Програма 7 
Управление на 
програми и проекти, 
съфинансирани от 
ЕС 
3.Small Business Act 
4.Национална 
стратегия за 
насърчаване на МСП 
2014-2020 
5.Стратегия за 
дейността на 
ИАНМСП 2014 – 
2017 г. 
6.План за дейността 
на Агенцията 
7. Иновационна 
стратегия за 
интелигентна 
специализация 

Дейност №1. 
Създаване на 
регионална мрежа 
от представители 
на ИАНМСП и 
бизнес инкубатори 

2016 Създаване на 
регионална мрежа 
от представители 
на ИАНМСП  
Одобрени проекти 
по трансгранични 
програми за 
изграждане на 
бизнес инкубатори  
Споделени 
работни места, 
офиси под наем 
(по-нисък от 
пазарния) за 
стартиращи 
фирми, за 
определен 
начален период и 
др. 

Създадени 6 бр. 
основни 
регионални 
центрове – Враца, 
Стара Загора, 
Пловдив, Бургас, 
Варна и Русе. 
Подаден един 
проект за 
одобрение за 
изграждане бизнес 
инкубатор в гр. 
Враца 

Изградени по 9 
подцентъра към 
всеки основен 
регионален 
център  
Създадени 7 
бр. бизнес 
инкубатори 

Дейност №2.  
Обучения по места 
по 
предприемачество, 
включващи анализ 
на инструменти за 
финансиране на 
старт ъп и др. 

2016 Създаване на 
учебна програма 
за провеждане на 
обучения и др. 
събития по места в 
подкрепа на 
бизнеса, в рамките 
на която с 
помощта на 
множество 
партньори да се 
оформят модули от 
лекции и обучения 
на различни теми 

Разработване на 
годишна 
обучителна 
програма (учебна 
година) съвместно 
с МСП, бизнес 
асоциации и др. 
партньори в 
страната   

Проведени 30 
бр. обучения и 
семинари по 
предприемачес
тво на основата 
на 
разработената 
годишна 
обучителна 
програма  

Дейност №3. 
Ваучерна схема, 
подкрепяща 

2016 Разработване и 
прилагане на 
ефективна 

Стартирано е 
разработването на 
ваучерната схема, 

Разработена 
ваучерна 
схема, 
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бъдещите 
предприемачи в 
първите им стъпки 
по реализиране на 
бизнес идеята 

ваучерна схема с 
цел подпомагане 
стартиращи фирми 

в т.ч. 
разработване на 
критерии, на 
основата на които 
ще се извършва 
селекцията на 
предприятията, 
подпомагани с 
ваучери, както и 
критерии за 
сертифициране на 
външни 
доставчици на 
услуги в помощ на 
стартиращи фирми 

включваща и  
критерии, на 
основата на 
които  се 
извършва 
селекцията на 
предприятията, 
подпомагани с 
ваучери, както 
и критерии за 
сертифициране 
на външни 
доставчици на 
услуги в помощ 
на стартиращи 
фирми 

2. ПОВИШАВАНЕ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСО
БНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКИТЕ МСП 

2. ПОВИШАВАНЕ 
НА 
КОНКУРЕНТОСПО
СОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКИТЕ 
МСП 

 Дейност №1.  
Различни 
тематични 
обучения, 
например: 
организация на 
производство, 
ценообразуване, 
възможности за 
финансиране по 
Евро програми, 

други инструменти 
за финансиране на 
дейности по 
повишаване 
конкурентоспособн
остта, маркетинг и 
др.  

2016 Повишаване на 
конкурентоспособн
остта на 
предприятия 

Разработване на 
годишна 
обучителна 
програма (учебна 
година) съвместно 
с МСП, бизнес 
асоциации и др. 
партньори в 
страната   

Проведени 30 
бр. обучения и 
семинари по 
предприемачес
тво на основата 
на 
разработената 
годишна 
обучителна 
програма 

 Дейност №2.  
Въвеждане на 
иновации, чрез 
НИФ и други 
подобни 
инструменти 

2016 Разработени нови 
правила за 
управление на 
НИФ, Евростарс 2, 
в съответствие с 
Регламент 651, 
ИСИС 
Стартиране на 8-
ма конкурсна 
сесия 

Разработени нови 
правила за 
управление на 
НИФ, Евростарс 2, 
в съответствие с 
Регламент 651, 
ИСИС 
Стартиране на 8-
ма конкурсна 
сесия  

Стартирала на 
8-ма конкурсна 
сесия 

 Дейност №3.  
Организиране на 
срещи за обмяна 
на опит между 
МСП и 
чуждестранни 
инвеститори 

2016 Осъществени 
бизнес контакти на 
МСП  с 
потенциални 
инвеститори и 
партньори  
Насърчено 
международно 
коопериране и 

Проведени 19 бр. 
бизнес събития за 
привличане на 
търговски 
партньори и 
инвеститори 
 

Проведени 20 
бр. бизнес 
срещи за 
обмяна на опит  
и привличане 
на 
чуждестранни 
инвеститори  
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създаване на нови 
и смесени 
предприятия 
между български и 
чуждестранни МСП 

 Дейност №4.  
Курсове за 
обучение на 
персонала  

2016 Повишен 
професионален 
капацитет на МСП 

 Проведени 30 
бр. обучения и 
семинари по 
предприемачес
тво на основата 
на 
разработената 
годишна 
обучителна 
програма 

3. 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЗ
АЦИЯ НА МСП 

3. 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ЗАЦИЯ НА МСП 

Програма 11 
„Реализация на 
експортния 
потенциал и участие 

в търговската 
политика на ЕС” 
Програма 2 
Насърчаване на 
предприемачеството 
и иновациите 
Small Business Act 
Национална 
стратегия за 
насърчаване на МСП 
2014-2020 

Дейност №1.  
Обучения 

2016 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 

Брой проведени 
обучения/ 
семинари - 4 
Брой МСП  

участници - 300 

Брой 
проведени 
обучения/ 
семинари - 10 

Брой МСП  
участници - 
500 

Дейност №2.  
Бизнес форуми и 
В2В срещи в 
страната 

2016 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  

Проведени 19 бр. 
бизнес форуми 

Проведени 20 
бр. бизнес 
форуми и В2В 
срещи 

  Програма 11 
„Реализация на 
експортния 
потенциал и участие 
в търговската 

политика на ЕС” 
Програма 2 
Насърчаване на 
предприемачеството 

Дейност №3  
Hosted & Buyers 
мисии 

2016 Осъществени 
бизнес контакти на 
МСП  с 
потенциални 
инвеститори и 

партньори  
Насърчено 
международно 
коопериране и 

Брой  Hosted & 
Buyers мисии - 0 

Брой  Hosted & 
Buyers мисии - 
8 



 100 

и иновациите 
Small Business Act 
Национална 
стратегия за 
насърчаване на МСП 
2014-2020 

създаване на нови 
и смесени 
предприятия 
между български и 
чуждестранни МСП 

Дейност №4  
Участия на 
международни 
панаири в 
България 

2016 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 

Брой проведени 
колективни 
участия в 
България -1 

Брой 
проведени 
колективни 
участия в 
България -3 

Дейност №5  
Участия в 
търговски мисии в 
чужбина 

2016 Брой проведени 
търговски мисии – 
15 
Брой МСП 
участници в 
търговски мисии - 
180 

Брой 
проведени 
търговски 
мисии – 10 
Брой МСП 
участници в 
търговски 
мисии - 120 

3. 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЗ
АЦИЯ НА МСП 

3. 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ЗАЦИЯ НА МСП 

 Дейност №6  
Участия на 
панаири в 
чужбина 

2016 Увеличен брой 
експортно 
ориентирани 
предприятия, 
увеличен ръст на 
износа, 
разширяване на 
пазарния дял, 
навлизане на 
българските 
продукти на нови 
пазари 

Брой проведени 
колективни 
участия в чужбина 
-20 

Брой 
проведени 
колективни 
участия в 
чужбина -9 

3. 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЗ
АЦИЯ НА МСП 

3. 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ЗАЦИЯ НА МСП 

 Дейност №7  
Участия на 
мероприятия и на 
организации, 
представляващи 
бизнеса 

2016 Чрез оказана 
подкрепа на НПО- 
браншови камари, 
клъстери и др. 
представляващи 
бизнеса, 
разширяване на 
помощта 
предоставяна от 
ИАНМСП към 

Брой събития, 
подкрепени от 
ИАНМСП с участие 
на НПО, 
представляващи 
бизнеса 
Брой подпомогнати 
НПО, 
представляващи 
бизнеса  

Брой събития, 
подкрепени от 
ИАНМСП с 
участие на 
НПО, 
представляващ
и бизнеса - 5 
Брой 
подпомогнати 
НПО, 
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българските МСП  представляващ
и бизнеса - 5 

 Дейност №8  
Участия в бизнес 
делегации 

2016 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 8 
бизнес делегации 
в чужбина, 
съпътстващи 

посещения на 
официални лица 

Организирани 
10 бизнес 
делегации в 
чужбина, 

съпътстващи 
посещения на 
официални 
лица 

 Дейност №9. 
Поддържане на 
национален 
експортен 
интернет портал, м 
в.ч. и изготвяне на 
информация за 
публикуване на 
интернет портала 

2016 Функциониращ 
Национален 
експортен 
интернет портал, 
предоставящ 
свободен достъп 
до информация и 
възможности за 
търсене на 
партньори. 

Брой регистрирани 
посетители – 58 
344 
Брой постъпили 
запитвания през 
портала и брой 
изготвени 
отговори– 126 

Брой 
регистрирани 
посетители -85 
000 
Брой постъпили 
запитвания 
през портала и 
брой изготвени 
отговори - 250 

Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2016 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец през 

2016г./ 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

1. Гарантиране 
равностойно ниво на 
компетентност 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 

Повишаване 
потенциала за 
икономически 
растеж 

Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2015-
2017г. 

Извършване на 
процедури за 
акредитация по 
заявления за 
първоначална 
акредитация, 
преакредитация 
и разширяване 
обхвата на 
акредитацията; 
Извършване на 
поддържане на 
акредитацията. 

декември 2016 г. Активно 
споразумение за 
взаимно признаване 
(ЕА –MLA) 

Активно 
споразумение за 
взаимно 
признаване (ЕА –
MLA) 

Активно 
споразумение 
за взаимно 
признаване (ЕА 
–MLA) 

2. Поддържане на Повишаване на Тригодишна Активно участие декември 2016 г. Изпълнение на 18 участия 18 участия 
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членството в ЕА 
(Европейската 
организация за 
акредитация) 

потенциала за 
икономически 
растеж; 
Подобряване 
възможностите за 
участие в Единния 
европейски пазар и 
Международните 
пазари 

бюджетна прогноза 
за периода 2015-
2017г.  
 
Регламент 765/2008 

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

изискване на 
Регламент 765/2008; 
Поддържане на 
високо ниво на 
компетентност на ИА 
БСА в защита на 
потребителите и 
икономическите 
оператори 

3. Установяване на 
членство в 
международните 
организации за 
акредитация: 
Международния 
акредитационен 
форум (IAF), 
Международната 
организация за 
акредитация на 
лаборатории (ILAC) 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж; 
Подобряване 
възможности за 
участие в Единния 
европейски пазар и 
Международните 
пазари 

Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2015-
2017г. 

Организационно 
подпомагане 
взимането на 
решение от МС 

декември 2016 г. Подобрена бизнес 
среда и осигуряване 
на достъп до 
Международните 
пазари чрез 
признаване 
дейността на 
акредитираните ООС  

ИА БСА не е член 
на IAF и ILAC 

Получаване 
пълноправно 
членство в IAF 
и ILAC   

4. Положителен 
резултат от обратна 
връзка с кандидатите 
и акредитираните 
ООС 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж 

Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2015-
2017г. 

Изискване на 
информация от 
ООС 

декември 2016 г. Процент получени 
отлични и добри 
резултати от 
обратната връзка 

98% 99% 

5. Планиране и 
изпълнение на 
годишната програма 
на ИА БСА за 
оценяване на място 
на ООС в 
съответствие с 
утвърдените 
бюджетни средства  

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж 

Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2015-
2017г. 

Извършване на 
планираните за 
2016 г. оценки на 
място 
 
Приключили 
процедури по 
първоначална 
акредитация, 
преакредитация и 
разширяване 
обхвата на 
акредитация в 
законовия срок 

декември 2016 г. Подобрен достъп до 
услугите по 
оценяване на 
съответствие чрез 
осигуряване на 
високо ниво на 
компетентност на 
акредитираните ООС  
 

515 бр. 
проведени 
оценки на място 
 
- 

525 бр. 
проведени 
оценки на 
място 
 
90% 

6. Ефикасно 
управление на 
човешките ресурси 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж 

Тригодишна 
бюджетна прогноза 
за периода 2015-
2017г. 

Провеждане на 
обучения, 
семинари и др. 

декември 2016 г. Поддържане на 
компетентност  в 
областта на 
оценяване на 
съответствието и 
извършване на 
оценка на място 

Обучения, 
семинари и др. – 
18 броя 

Обучения, 
семинари и др. 
– 18 броя 

Комисия за защита на потребителите 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2016 
Стратегически 

цели 
Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 
/месец през 

2016г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 
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Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево 

състояние 

1. Ефективен 
надзор на пазара 
посредством 
прилагане на 
националните и 
европейски политики 
за защита на 
потребителите срещу 
придобиване на 
опасни стоки и 
услуги, включително 
чрез засилено 
сътрудничество между 
националните органи 
и системата GRAS-
RAPEX. 

 Закон за защита на 
потребителите 

1. Обслужване на  
системата  GRAS-
RAPEX 
2.Проверки по 
безопасност на 
стоките.Изпълнени
е на секторната 
програма по 
отношение на 
прилагане на 
Директивата  за 
обща безопасност 
на продуктите 
2001/95/ЕО. 

3. Проверки при 
вносители по 
уведомления 
постъпили от 
Агенция 
"Митници".   

4. Реакции по 
сигнали и жалби 
на граждани 
относно наличието 
на опасни стоки на 
българския пазар 

2016 г. По-ефективен 
контрол на 
пазара с цел 
защита на 
потребителите. 

 1500 

2. Осигуряване по-
високо ниво на 
защита на 
икономическите 
интереси на 

потребителите чрез 
по-строги изисквания 
към търговската 
дейност в отделните 
пазарни сектори и по-
ефективен контрол 
върху качеството на 
предлаганите 
туристически услуги: 

- преустановяване 
на различни форми 
на нелоялни 
търговски практики; 
- отстраняване на 

неравноправни 
клаузи в договори с 
общи условия; 
- контрол върху 
качеството на 
предлаганите 
туристически 
услуги. 
 

Закон за защита на 
потребителите; 
 
Закон за виното и 
спиртните напитки; 

 
Закон за тютюна и 
тютюневите 
изделия; 
 
 
Закон за движение 
по пътищата; 
 
Наредба за 
дейността на 
заложните къщи; 
 
Закон за туризма; 
 
Закон за 
предоставяне на 
финансови услуги от 

1. Право на 
информация на 
потребителите за  
стоките и 
услугите, както и 

по отношение на 
обозначаването  и 
обявяването на 
намаление  на 
цените им .  
Изпълнение на 
секторната 
програма на КЗП 
за 2015. 
1.1.Право на 
информация на 
потребителите за  
конкретни групи 
стоки, техните 
обозначения, 
маркировка и 
етикетиране, 
уредени в 

2016 г.  
Повишаване 
нивото на защита 
на потребителите 
от нелоялни 

търговски 
практики и 
доверието им  при 
пазаруване чрез 
електронната 
среда. 

 20 000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
500 
 
 
 
 
 
 
10 
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разстояние специални закони 
и подзаконови 
нормативни 
актове, по които 
институцията има 
контролни 
правомощия. 
1.2. Защита на 
правото на 
информация и 
икономическите 
интереси на 
потребителите 
при получаване 
на потребителски 
кредити. 
3. Проверки за 
защита на 
потребителите на 
туристическия 
продукт в 
заведения за 
хранене и 
развлечения и 
места за 
настаняване, 
надзор на пазара 
при 
осъществяване на 
туроператорска 
дейност. Действия 
по получени 
жалби и сигнали. 
Контрол върху 

качеството на 
предлаганите 
туристически 
услуги 

 
4.  Защита на 
потребителите 
срещу  наличие на 
неравноправни 
клаузи 
 
5. Защита на 
потребителите 
чрез 
преустановяване 
на различни 
форми на 
нелоялни 
търговски 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4200 
 
 
 
 
 
150 
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практики. 
 
6. Право на 
информация на 
потребителите при 
сключване на 
договори за 
продажба от 
разстояние 
 
 
7. Защита на 
правото на 
информация и 
икономическите 
интереси на 
потребителите при 
сключване на 
договори за 
предоставяне на 
финансови услуги 
от разстояние. 

 
 
 
 
150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 

3. Укрепване 
потребителската 
позиция на пазара 
чрез по-добро 
информиране на 

гражданите и 
обучението им за 
придобиване на 
умения да изпълнят 
ролята си в 
съвременната 
икономика като 
направят така, че 
пазарът да работи за 
тях, както и 
осигуряване на 
ефективна защита 
срещу рискове и 
заплахи, с които те не 
могат да се справят 
индивидуално. 

 Закон за защита на 
потребителите 

 2016 г. Постигане на 
по.висока 
информираност у 
всички 
икономически 

субекти на пазара 
за 
потребителската 
защита и 
законодателството 

 5 

4. Оптимизиран
е на сътрудничеството 
и координацията 
между националните 
контролни и 
регулаторни органи, 
имащи отношение към 
защитата на 
интересите на 
потребителите, чрез 

 Закон за защита на 
потребителите 

1. Съвместни 
проверки - 
извършване на 
проверки по 
инициатива 
съвместно с 
представители на 
други институции 
имащи отношение 
към защита на 

2016 г. Висока степен на 
координация и 
оптимален диалог 
между КЗП и 
заинтересовани 
страни на 
национално и 
международно 
ниво, имащи 
отношение към 
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по-ефективни форми 
на взаимодействие и 
добри 
административни 
практики, съобразени 
с функциите и 
задачите на всеки от 
тях. 

потребителите. 
2. Участие в 

проекти за 
съвместни 
действия на 
Европейската 
комисия. 

3.  Участие в 
семинари и 
мероприятия на 
други контролни 
органи. 
4. Участие в 
заседания на 
Съвета по 
координация. 
5. Провежда
не на работни 
срещи  с други 
специализирани 
и контролни 
органи за 
предприемане на 
мерки за 
подобряване на 
ефективността 
при обмена на 
информация 
между тях, 
относно 
безопасността на 
стоките и 
услугите  и 
нелоялните 

търговски 
практики. 
6. Участие в 
инициативи и 
кампании на 
Европейската 
комисия. 
7. Участие в 
заседания на 
Комитета за 
сътрудничество 
при защита на 
потребителите 

защита 
интересите на 
потребителите 

5. Развитие и 
усъвършенстване на 
системата за 
повишаване 
квалификацията на 
служителите по 

   1. Методичес
ки указания 
.Изготвяне на 
нови и 
актуализиране на 
съществуващи 

2016 г.    
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отношение 
прилагането на 
хармонизираното с 
правото на ЕС 
българско 
законодателство за 
защита на 
потребителите. 
 

методически 
указания за 
прилагане на 
нормативните 
актове,във връзка 
с влизане в сила 
на нови или 
изменения на 
вече 
съществуващи 
нормативни 
актове, 
контролните 
компетенции по 
които са 
възложени на 
КЗП. 
2. 2. 
Подготовка и 
участие в 
национални и 
регионални 
информационни и 
образователни 
семинари. 
Семинари  
предназначени за 
служителите на 
КЗП и свързани с 
прилагането на 
Закона за защита 
на потребителите 
,раздел 
"Безопасност на 

стоките" и  раздел 
"Нелоялни 
търговски 
практики", Закона 
за туризма и др. 

 

6. Създаване на 
условия за 
подобряване достъпа 
на потребителите до 
алтернативни способи 
за решаване на 
спорове и повишаване 
нивото на 
потребителска защита 
чрез осигуряването на 
ефикасни, бързи и 
евтини начини за 
разрешаване на 

 Закон за защита на 
потребителите 

 2016 г.    
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национални и 
трансгранични 
спорове, възникнали 
между потребители и 
търговци. 

Патентно ведомство 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2016 г. 
Стратегически 

цели 
Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 
/месец през 2016 
г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

1. Приключване на 

експертизата на 
заявките за патент за 
изобретение по 
стария закон за 
патентите и 
намаляване на 
времето за експертиза 
на останалите заявки 

Провеждане на 

политика по 
удовлетворяване на 
нуждите на 
потребителите на 
услугите на 
Патентното 
ведомство 

Национална 

програма за 
реформи на 
Република България 
в изпълнение на 
стратегията „Европа 
2020“. 
Актуализация 2013 
г. 
 
Програмен   бюджет  
програма 4 
„Закрила на  
обектите на 
индустриалната  
собственост” 

Експертиза на 

заявки за патенти 
за изобретения 

Януари - 

декември 

Повишаване на 

ефективността и 
качеството по 
предоставяне на 
правна закрила на 
изобретенията 

0 % Решени 100% 

от заявките за 
патент за 
изобретение по 
стария закон за 
патентите; 

2. Намаляване  на 
времето за 
разглеждане на 
заявки за регистрация 
на марки  
 

Провеждане на 
политика по 
удовлетворяване на 
нуждите на 
потребителите на 
услугите на 
Патентното 
ведомство 

Национална 
програма за 
реформи на 
Република България 
в изпълнение на 
стратегията „Европа 
2020“. 
Актуализация 2013 
г. 
 
Програмен бюджет 
Програма 4 
“Закрила на 
обектите на 
индустриалната 
собственост” 

Експертиза на 
заявки за 
регистрация на 
марки 

Януари -
декември 

Поддържане на 
висок брой  
решени заявки за 
марки 
 

0 бр. 4500 бр. 

3. Повишаване 
осведомеността на 
обществеността за 
системата за закрила 
на индустриалната 
собственост за 
насърчаване на 

Популяризиране и 
обучение с цел 
насърчаване на 
потенциални 
потребители 

Национална 
програма за 
реформи на 
Република България 
в изпълнение на 
стратегията „Европа 
2020“. 

3.1. Поддържане 
на информационни 
системи и регистри 
за обектите на 
индустриалната 
собственост; 
 

Януари - 
декември 
 
 
 
 
Януари - 

Повишаване на 
осведомеността на 
потребителите и 
насърчаване на 
иновационните 
процеси в страната 
и ефективността 

0 бр. 
 
 
 
 
 
0 бр. 

3 бр. 
 
 
 
 
 
12 бр. изд. 
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иновационните 
процеси в страната, 
като фактор за 
повишаване на 
конкурентоспособност
та на българската 
индустрия 

Актуализация 2013 
г. 
 
Национална 
стратегия за 
насърчаване 
развитието на 
малките и средните 
предприятия 2014-
2020 
 
 
Програмен бюджет  
програма 4 
„Закрила на  
обектите на 
индустриалната  
собственост” 

3.2. Извършване 
на публикации и 
издаване на 
ежемесечен 
бюлетин; 
 
3.3. Организиране 
на семинари, 
конференции, 
кръгли маси за 
различни целеви 
групи; 
 
 
3.4. Провеждане 
на конкурс 
„Изобретател на 
годината” 
„Иновативна 
фирма“ и вписване 
в Златната книга 
на българските 
изобретатели; 
 
3.5. Извършване 
на предварителна 
диагностика на 
МСП; 
 
 
3.6. Обучение на 
експертния състав 
на ведомството: 
 

- чуждоезиково 
обучение на 
експерти; 

декември 
 
 
 
Януари – 
декември 
 
 
 
 
Декември 

на приходите във 
ведомството; 
 

 
 
 
 
0 бр. 
 
 
 
 
 
0 бр. 
 
 
 
 
 
 
0 бр. 
 
 
 
 
 
 
 
0 бр. 

Бюлетина 
 
 
 

14 бр. 
проведени 
мероприятия 
 
 
 
2 бр. конкурси 
 
 
 
 
 
2  бр. 
проведени 
предиагностики 
 
 
 
 
25 бр. обучени 

4. Внасяне в 
Народното събрание 
на Законопроект за 
изменение и 
допълнение на Закона 
за патентите и 
регистрацията на 
полезните модели 

Усъвършенстване на 
системата за 
експертиза на 
заявки за 
регистрация на 
патенти 

Не Изработване на 
Законопроект за 
изменение и 
допълнение на 
Закона за 
патентите и 
регистрацията на 
полезните модели 

Декември Намаляване на 
броя на 
оттеглените заявки 

Изработване на 1 
бр. законопроект 

Внесен в НС  1 
бр. 
законопроект 

5.Ефикасно 
функциониране на 
системите за 
финансово 
управление и контрол 

Повишаване 
качеството на 
публичните финанси 

Националната 
програма за 
развитие: България 
2020 (НПР БГ2020) 
 
Програма 
„Държавност, 
развитие, 

5.1. Ясна 
отчетност, 
непрекъснат текущ 
контрол на 
разходите; 
 
 
 

Януари- 
Декември 
 
 
Преди изтичане 
срока на 
съответната 
застраховка 

Добро финансово 
управление, 
максимално 
оползотворяване 
на бюджета на 
ведомството 

0 
 
 
 
 
 
Застраховани 
сграден фонд и 

Изготвяне на 
всички отчети в 
срок 
 
 
Застраховани 
сграден фонд и 
материални 
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справедливост 
Икономически и 
социални 
приоритети на 
Правителството“ 

5.2.Застраховане 
на сградния фонд 
и материалните 
активи; 

 
 

материални активи активи 

6.Изпълнение на 
процедури и дейности 
по ЗОП 

Повишаване 
качеството на 
проведените 
процедури 

Програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедливост 
Икономически и 
социални 
приоритети на 
Правителст- 
вото“ 
 
Националната 
програма за 
развитие: България 
2020 (НПР БГ2020) 

6.1.Успешно 
проведени 
процедури; 
 
 
6.2. Утвърдени 
вътрешни правила 
за обществени 
поръчки, 
отразяващи 
разпоредбите в 
новия ЗОП и 
ППЗОП 

3 месеца след 
влизане в сила 
на новия ЗОП 

Проведени 
процедури без 
обжалване 
 
Утвърдени правила 

0 
 
 
 
0 

4 
 
 
 
1 бр. правила 

7.Ефикасно 
управление на 
човешките ресурси 

Укрепване на 
административния 
капацитет 

Националната 
програма за 
развитие: България 
2020 (НПР БГ2020) 
 
Стратегия за 
обучение на 
служителите в 
администрацията 

7.1. Повишаване 
на 
квалификацията 
на служителите 
чрез изготвяне и 
реализиране на 
годишен план за 
обучение; 
 
7.2. Обучение на 
служители в ИПА и 
Европейска 
патентна 
академия, 
Академията на 
ВХВП; 

Януари –  
декември 

Утвърден годишен 
план за обучение 
 
 
 
 
Заявки и 
проведени 
обучения 

0 
 
 
 
 
 
 
0 

1 бр. годишен 
план 
 
 
 
 
 
30 обучени 
служители 
 

8.Подобряване  
на достъпа до 
обществена 
информация 

Изпълнение на 
политиката за 
прозрачно 
управление 

Националната 
програма за 
развитие: България 
2020 (НПР БГ2020) 
 
Програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедливост 
Икономически и 
социални 
приоритети на 
Правителст- 
вото“ 
 
Национална 
програма за 
реформи на 

8.1. Утвърдени  
вътрешните 
правила за достъп 
до обществена 
информация във 
връзка с приетите 
промени на ЗДОИ 
през м. декември 
2015 г.; 
 
8.2. Публикуване 
на интернет 
страницата на 
ведомството 
информация за 
предоставения 
достъп за 2016 г. 

август 
 
 
 
 
 
 
До м. април 2016 

Повишаване на 
прозрачността и 
публичността на  
администрацията 

1 бр. 
неактуализирани 
правила 
 
 
0 

1 бр. 
актуализирани 
правила 
 
 
 
1 бр. доклад 
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Република България 
в изпълнение на 
стратегията „Европа 
2020“. 
Актуализация 2013 
г. 

9. Обновяване и 
оптимизация на 
техническата и 
технологична 
инфраструктура на 
изнесените е-услуги и  
архиви на Патентно 
ведомство във външен 
дейта център 

Изграждане на 
съвременна 
структура във 
външен дейта 
център 
 
Осигуряване на 
сигурност за  
данните и  
приложенията на 
Патентно ведомство 
в изнесен дейта 
център 

 9.1. Подмяна 
на техническото 
оборудване в 
изнесения дейта 
център на 
Патентно 
ведомство. 
9.2. Миграция 
върху съвременни 
технологии на 
съществуващите в 
момента данни и 
приложения в 
изнесения дейта 
център на 
Патентно 
ведомство. 
9.3. Осигурява
не на надежден 
комуникационен 
канал между 

изнесения дейта 
център и сградата 
на Патентно 
ведомство 

Януари- 
декември 

Модернизиран и 
надежден изнесен 
дейта и бекъп 
център 

Изнесен дейта 
център 

Модернизиран 
и надежден 
изнесен дейта 
и бекъп център 

Център на промишлеността на Република България в Москва 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2016 г. 
Стратегически 

цели 
Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 
/месец през 2016 

г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево 

състояние 

1. Популяризиране на 
търговско-
икономическия 
потенциал на 
Република България в 
Руската Федерация и 
подобряване на 
имиджа на 
българските стоки и 
услуги на руския 
пазар, чрез участия 
във форуми, 
конференции, 
панаири, изложения и 
други международни 
събития. 

Подобряване на 
експортния 
потенциал. 

Бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 година. 

 Оказване 
на съдействие при 
организиране на 
участието на 
България и 
български 
компании на 
национални 
щандове в 
специализирани 
международни 
изложения в 
Руската 
федерация. 

Януари-декември 
2016 

 Успешно 
провеждане на 
националните 
участия в РФ. 

19 национални 
участия на 
изложения в РФ. 

100% 
изпълнение на 
постъпилите 
заявки. 
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    Оказване 
на съдействие при 
провеждането на 
бизнес срещи и 
форуми в РФ. 

Януари -
декември 

2016 

 Успешно 
провеждане на 
деловите прояви в 
РФ. 
 

 Активизир
ане на 
българските 
фирми при 
участие в бизнес-
форуми в РФ. 

12 организирани 
бизнес-форума в 
Русия. 
 
100 фирми 

12 
организирани 
бизнес-форума 
в Русия. 
 
100 фирми 

    Оказване 
на съдействие при 
представянето и 
популяризирането 
на български 
стоки и услуги на 
руския пазар, 
чрез презентации 
и рекламни акции. 

Януари -
декември 

2016 

 Увеличава
не броя на 
промоционалните 
събития. 

10 броя 10 броя 

    Разпростр
аняване в Русия 
на рекламни 
материали 
относно търговско 
икономическия 
потенциал на 
България. 

Януари -
декември 

2016 

 Разпростр
анени рекламни 
материали за 
инвестиционния и 
търговско-
икономическия 
потенциал на 
България. 

10 000 броя 10 000 броя 

2. Насърчаване на 
българския износ. 
Разширяване на 
икономическото 
сътрудничество на 
България и Русия на 
бизнес 
ниво.Подпомагане и 
стимулиране на 
българския бизнес за 
активизиране на 
сътрудничеството с 
руски партньори. 

Подобряване на 
експортния 
потенциал. 

Бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 година. 

 Провежда
не на 
информационни 
кампании за 
запознаване на 
българския бизнес 
с условията за 
извършване на 
търговска дейност 
в РФ. 

Януари -
декември 

2016 

 Организир
ане на делови 
семинари. 

 
 Увеличава

не броя на 
участниците в 
деловите 
семинари. 

 
 Изготвяне 

на 
информационно-
справочни 
материали за РФ 
на икономическа 
тематика. 

5 семинара 
 
 
150 участника 
 
 
50 материала 

5 семинара 
 
 
180 участника 
 
 
50 материала 

    Реализира
не на активна и 
целенасочена 
работа в 

регионите на РФ, 
проявяващи 
интерес към 
български стоки и 

Януари -
декември 

2016 

 Провежда
не на делови 
мисии в регионите 
на РФ. 

 
 Увеличава

не на броя на 
предприятията, 

4 мисии 
 
 
 

600 броя 
 
 
 

2 мисии 
 
 
 

650 броя 
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услуги. регистрирани в 
базата данни за 
износ. 

 
 Подписан

и съглашения за 
сътрудничество с 
регионални 
структури. 

 
 
 
1 брой 

 
 
 
2 броя 

    Актуализи
ране и развитие 
на интернет 
страницата на 
ЦПРБ като 
информационен 
източник, 
популяризиране 
на страницата 
сред 
заинтересованите 
институции, 
организации и 
фирми в РБ и РФ.  

Януари -
декември 

2016 

 Увеличава
не на броя на 
посетителите на 
сайта. 

 
 
 Публикува

ни 
информационни 
материали на 
интернет 
страницата на 
ЦПРБ. 

 
 Разпростр

анени 
информационни 
Бюлетини за 

дейността на 
ЦПРБ.  
 

 

108 678 брой 
потребител, 
ползващи услугите 
на страницата на 
ЦПРБ. 
170 броя 
 
 
 
 
 
10 броя 

110 000 брой 
потребител, 
ползващи 
услугите на 
страницата на 
ЦПРБ. 
180 броя 
 
 
 
 
 
12 броя 

    Оказване 
на съдействие и 
подкрепа на 
български фирми 
за намиране на 
търговски 
партньори и на 
фирми от РФ за 
намиране на 
търговски 
партньори в РБ. 

Януари -
декември 

2016 

 Увеличава
не броя на 
организации, с 
които е извършен 
обмен на база 
данни. 

 
 Предостав

яне на актуална 
информация на 
постъпили 
запитвания. 

 
 Удовлетво

реност на бизнеса 
от оказаното 
съдействие от 
страна на ЦПРБ. 

50 броя 
 
 
 
 
3 821 броя 
информационни 
писма. 
 
 
 
90% 

60 броя 
 
 
 
 
100% отговори 
на постъпилите 
запитвания. 
 
 
90% 

3. Разширяване на 
икономическото 
сътрудничество между 
България и Русия на 

Подобряване на 
експортния 
потенциал. 

Бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 година. 

 О
казване на 
съдействие на 
български и руски 

Януари -
декември 

2016 

 Насърчава
не на 
двустранното 
икономическо 

0 1 
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държавно и 
институционно ниво. 

институции при 
подготовката и 
организацията на 
XV-та сесия на 
Българо-руската 
междуправителств
ена комисия за 
икономическо и 
научно-
техническо 
сътрудничество. 

 

сътрудничество. 

    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. 

Януари -
декември 

2016 

 Насърчава
не на 
двустранното 
икономическо 
сътрудничество. 

100% 100% 

4. Създаване на 
предпоставки за 
ефективна работа на 
бизнеса в условията 
на лоялна 
конкурентна среда в 
рамките на руския 
пазар. 

Подобряване на 
експортния 
потенциал. 

Бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 година. 

 Своевреме
нно сключване на 
договори и 
изпълнение по 
тях. 
 

 Подобрява
не състоянието на 
МТБ. 

 
 Привлича

не на нови 
български 
представителства 
на територията на 
ЦПРБ. 

Януари -
декември 

2016 

 Ефективно 
използване на 
МТБ на ЦПРБ. 

 
 
 
 Запазване 

присъствието на 
българските 
фирми на руския 
пазар. 

Изпълнение на 
приходната част 
на бюджета. 
 
5 нови 
представителства 

Изпълнение на 
приходната 
част на 
бюджета. 
 
5 нови 
представителст
ва 

5. Подпомагане и 
стимулиране на 
българския бизнес за 
активизиране на 
сътрудничеството с 
руски партньори чрез 
привличане на 
преки инвестиции 
от руски компании 

Подобряване на 
експортния 
потенциал. 

Бюджетна прогноза 
за периода 2016-
2018 година. 

Оказване на 
съдействие и 
подкрепа на 
български фирми 
за намиране на 
руски инвеститори 
и партньори по 
техни бизнес 
проекти.  

Януари -
декември 

2016 

 Насърчава
не на 
двустранното 
икономическо 
сътрудничество. 

0 1 
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и инвестиционни 
фондове. 

Създаване на нови 
работни места.   

Насърчаване на 
българския износ. 
Разширяване на 
икономическото 
сътрудничество между 
България и Русия  

Създаване на 
привлекателна 
инвестиционна 
среда чрез 
възможността за 
ползване на 
европейски 
грантови субсидии 
в Република  
България. 

 


