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I.ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА 

А/ Отчет на приходите по бюджета на Министерство на икономиката 

(Приложение 1) 

 

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета 

   ПРИХОДИ 
Закон Уточнен план 

Отчет  

I-во полугодие 

на 2016 г. (в лева) 

Общо приходи: 23 654 700 23 666 464 14 553 039 

Данъчни приходи       

Неданъчни приходи 23 654 700 23 654 700 14 533 181 

Приходи и доходи от собственост 7 983 536 7 983 536 3 526 865 

Държавни такси 13 013 500 13 013 500 10 250 139 

Глоби, санкции и наказателни лихви 2 621 664 2 621 664 1 356 838 

Приходи от концесии       

Други 36 000 36 000 -296 825 

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите     -306 241 

Постъпления от прдажба на нефинансови активи     2 405 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми   11 764 19 858 

 

 

Към 30.06.2016 г. са отчетени приходи в размер на 14 553 039 лв. 

 

§ 24-00 „Приходи и доходи от собственост” –3 526 865 лв. По отделните 

подпараграфи на параграф 24-00 приходи са отчетени както следва: 

§§ 24-04 – „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” – 1 990 813 

лв.  

Най - голямо изпълнение е отчетено от ИА „Българска служба за акредитация” – 1 476 

100 лв. приходи от акредитация, събирани съгласно Ценоразпис на услугите по 

акредитация, извършвани на основание чл.26 от Закона за акредитация. Приходи по 

подпараграфа са реализирани и от Български институт по метрология в размер на 346 

909 лв. от услуги по Ценоразпис съгласно чл.4, ал.4, т.2 от Устройствения правилник, 

във връзка с чл.10 а, ал.2, т.2 от Закона за измерванията. Друг съществен принос в 

изпълнението на приходите по подпараграфа е на Патентно ведомство – 167 804 лв. от 

извършени услуги, предоставени на бизнеса и обществеността в изпълнение на 

разпоредбите на ПМС № 242/27.12.1999г. за приемане на Тарифата от такси на 

ведомството на предоставяне на услуги по вътрешен ценоразпис. 

 

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество” – 1 457 597 лв. Реализираните приходи от 

наеми от ЦПРБМ са 1 033 025 лв. - основен приходоизточник в бюджета на Центъра – 

внесени суми по договори за право на ползване на офисни, жилищни помещения и 

складови площи и паркоместа, от ЦУ на МИ – 424 572 лв. Приходите се реализират на 

основание сключени договори за предоставяне на имущество под наем на български 

фирми и физически лица. 

§§ 24-08 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки” – 2 лв., отчетени лихви по 

текущи банкови сметки в ЦУ на МИ – 2 лв. 

 

§§ 24-10 „Приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина” – 78 233 

лв., отчетени лихви по предоставени заеми в ЦУ на МИ - платени лихви по Договор за 

заем, сключен между Република България, представлявана от Министъра на 

икономиката и Министъра на финансите и KfW, Франфуркт на Майн със Заемополучател 
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ПроКредитБанк България (Финансова институция) за „Насърчаване на малки и средни 

предприятия в градските и селските райони в България”. 

 

§§ 24-19 „Приходи от други лихви” – 220 лв. -  лихви по открити особени сметки от 

бенефициенти на НИФ в полза ИАНМСП – 151 лв. 

 

§ 25-00 „Държавни такси”  - 10 250 139 лв. Приходите по §25-00 са отчетени в 

следните размери и на следните основания: Патентно ведомство в размер на 6 221 547 

лв., събрани на  основание Тарифата за таксите,  приета с Постановление № 

242/27.12.1999 г. на Министерския съвет; Български институт по метрология /БИМ/ - 

2 666 043 лв. – приходи от такси по Тарифа на БИМ, приета с ПМС №95 от 

19.04.2013г.; приходи от ДАМТН – 1 240 122 лв. по Тарифа № 11 за таксите, които се 

събират в системата на ДАМТН съгласно Закона за техническите изисквания към 

продуктите и закона за измерванията. Друг дял в приходите по параграфа са тези от 

ДКСБТ – 9 110   лв. - събрани държавни такси за регистрация и промяна в 

обстоятелствата на стокова борса, тържище, пазар на производители, брокерска 

дейност, достъп до масив на ценова информация, таблична справка по заявка и препис 

от регистрите. Приходи по подпараграфа са отчетени и от ЦУ на МИ в размер на  113 

317 лв. 

 

§ 28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви” – по параграфа са отчетени 1 356 838 

лв. 

Приходите по §28-00 са отчетени в следните размери и от следните разпоредители с 

бюджет – голям относителен дял от реализираните приходи са отчетени от ЦУ на МИ в 

размер 505 900 лв. Друга съществена част е отчетена от ДАМТН – 508 816 лв., които 

представляват глоби по наказателни постановления, събрани в агенцията по Закона за 

техническите изисквания към продуктите, Закона за чистотата на атмосферния въздух и 

Закона за измерванията. Съществен дял в приходите, отчетени по подпараграфа е този 

Комисия за защита на потребителите /КЗП/ – 190 909 лв., в резултат на наложените 

администрирани глоби и санкции на основание Закона за защита на потребителите, 

Закона за туризма, Закона за потребителския кредит, Закона за цените (отм), Закона за 

защита на потребителите и за правилата за търговия (отм), Закона за електронната 

търговия. Друга част от приходите са отчетени както следва: от ДКСБТ в размер на 105 

689 лв. от административно наказателни актове за нарушения по ЗСБТ, подлежащи на 

изпълнение по реда на ЗАНН, като на същото изпълнение подлежат и Решенията на 

съда по обжалвани наказателни постановления; от ЦПРБМ са отчетени 28 514 лв. за 

внесени неустойки за забавени плащания от ползватели на имущество, непогасили в 

уговорения срок дължимите вноски по договори за право на ползване на офисни, 

жилищни помещения и складови площи; от ПВ в размер на 14 844 лв., което се дължи 

на подобряване дейността на ведомството по санкциониране на нарушителите на права 

на индустриална собственост и БИМ – 2 166 лв. - платени лихви по актове за 

публ.държавни вземания 

 

§ 36-00 „Други неданъчни приходи” – минус 296 825 лв.  

Най-голям относителен дял има  §§36-19 „Други неданъчни приходи” – 25 072 лв.- 

сумата включва приходи, получени в ЦУ на МИ – 4 731 лв., ЦПРБМ – 39 лв., АПСК – 18 

643 лв., БИМ – 269 лв.,ПВ – 413 лв., БАИ – 340 лв., ДАМТН – 606 лв. и КЗП – 31 лв. - от 

продадени на вторични суровини бракувани материали и активи, от конкурсна 

документация, такси за достъп до обществена информация и др. 

Приходите по този параграф до голяма степен не могат да бъдат обхванати при 

планирането. При отчитането на събраните от НАП глоби, сумите се показват като 

коректив с отрицателен знак и това води до неизпълнение на планираните суми по този 

параграф като цяло.  

За отчетените приходи по подпараграфа прилагаме подробна разшифровка. 
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§§ 36-18 „Коректив за касови постъпления (-)”- минус 326 001 лв. - постъпили суми 

от наказателни постановления (публични държавни вземания) по сметка на НАП 

съгласно т.ХХІV на ДДС 12/10.12.2009 на МФ. 

§§ 36-11 „Получени застрахователни обезщетения за ДМА” – 12 013 лв. По 

подпараграфа са отчетени приходи от застрахователни обезщетения в ЦУ – 6 785 лв., 

ЦПРБМ – 4 592 лв., ИАНМСП – 156 лв. и АПСК – 480 лв. от щети на служебни 

автомобили.  

По параграфа  има отчетени  и реализирани курсови разлики  от валутни операции §§ 

36-01 в размер на минус 7 909 лв. 

§37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – минус 306 241 лв. 

§§37-01 – „Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (- 169 490 лв.) от ЦУ на 

Министерство на икономиката и от АПСК.  

§§37-02 – „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните 

предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (- 136 751 лв.) във връзка с дейността 

на ЦУ на МИ /– 24 522 лв./, БИМ /– 21 164 лв./, ПВ /– 220 лв./, АПСК /– 35 лв./, ЦПРБМ 

/ – 90 810 лв./ 

§ 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 2 405 лв. 

§§40-24 – „Постъпления от продажба на транспортни средства” – 2 405 лв. Продадени 

транспортни средства, в т.ч.: 2 405 лв – отчетени в ЦПРБМ. 

 

§46-00 „Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” – 4 521 

лв. 

  §§ 46-50 „Текущи помощи и дарения от други международни 

организации”–  19 858 лв., 

  

 

Отчетени в ПВ приходи от международни програми – получено финансиране 

от ЕПВ, което не е структура на ЕС - за командировки, сканиране, за 

техника.  

 

 

 

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

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

 

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

Министерство на икономиката 

Класификацио

нен код* 

РАЗХОДИ  

Закон 
Уточнен 

план 

Отчет  

I-во полугодие 

на 2016 г. (в лева) 

  
Общо разходи по бюджета на Министерство на 

икономиката 
71 864 400 78 117 672 28 785 139 

2000.01.00 
Политика в областта на устойчивото икономическо 

развитие и конкурентоспособност 
51 364 400 57 603 132 19 643 812 

 2000.01.01 
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване 

на процедури по предоставяне на административни услуги" 
1 531 844 1 560 084 790 092 

 2000.01.02 
Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и 

иновациите" 
9 359 966 9 359 966 2 849 912 

 2000.01.03 
Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална 

собственост" 
2 443 264 2 460 268 1 149 824 

 2000.01.04 
Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в 

подкрепа развитието на икономиката" 
11 294 464 17 492 552 7 622 529 

 2000.01.05 
Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в 

единния европейски пазар" 
585 223 600 623 264 557 
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 2000.01.06 
Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, 

съфинансирани от ЕС" 
713 675 693 675 120 874 

 2000.01.07 
Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за 

повишаване на конкурентоспособността на икономиката" 
8 015 164 8 015 164 424 312 

 2000.01.08 
Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно 

управление на държавната собственост" 
13 857 500 13 857 500 4 557 832 

 2000.01.09 Бюджетна програма "Защита на потребителите" 3 563 300 3 563 300 1 863 880 

          

2000.02.00 
Политика в областта на ефективното външноикономическо 

сътрудничество 
13 500 000 13 513 750 5 878 727 

 2000.02.01 
Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и 

участие в търговската политика на Европейския съюз" 
13 500 000 13 513 750 5 878 727 

          

2000.03.00 Програма „Администрация” 7 000 000 7 000 790 3 262 600 

* Класификационен код съгласно РМС № 961 от 2015 г. за изм. на РМС № 468 от 2015 г. 

 

 

 

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

изпълняваните политики (Приложение 2б) 

 

 

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

  

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ И 

БЮДЖЕТНИ 

ПРОГРАМИ на 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ИКОНОМИКАТА 

Общо 

консолидирани 

разходи 

Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  

Класификационен 

код 
(в лева) Общо 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 
от ЕС  

Общо 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети 
и сметки 

за 

средства 
от ЕС  

  Общо разходи 86 234 635 30 195 216 26 020 581 4 174 635 56 039 419 2 764 558 53 274 861 

2000.01.00 

Политика в областта на  

устойчивото 

икономическо развитие 

и конкурентоспособност 

77 093 460 21 054 041 16 879 254 4 174 787 56 039 419 2 764 558 53 274 861 

 2000.01.01 

Бюджетна програма 
"Облекчаване на 

регулации, опростяване 
на процедури по 

предоставяне на 

административни услуги" 

790 092 790 092 790 092   0     

 2000.01.02 

Бюджетна програма 

"Насърчаване на 

предприемачеството и 
иновациите" 

50 712 813 2 889 358 2 889 358   47 823 455 -39 446 47 862 901 

 2000.01.03 

Бюджетна програма 

"Закрила на обектите на 

индустриална 
собственост" 

1 378 787 1 378 787 1 149 824 228 963 0     
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 2000.01.04 

Бюджетна програма 

"Инфраструктура по 

качеството в подкрепа 
развитието на 

икономиката" 

7 626 942 7 626 942 7 622 529 4 413 0     

 2000.01.05 

Бюджетна програма 

"Подобряване 

възможностите за участие 
в единния европейски 

пазар" 

264 557 264 557 264 557   0     

 2000.01.06 

Бюджетна програма 

"Управление на програми 
и проекти, 

съфинансирани от ЕС" 

9 402 364 3 990 404 120 874 3 869 530 5 411 960   5 411 960 

 2000.01.07 

Бюджетна програма 

"Насърчаване на 

инвестициите за 

повишаване на 

конкурентоспособността 

на икономиката" 

424 312 424 312 424 312   0     

 2000.01.08 

Бюджетна програма 

"Преструктуриране и 
ефективно управление на 

държавната собственост" 

4 557 832 1 753 771 1 753 771   2 804 061 2 804 061   

 2000.01.09 
Бюджетна програма 
"Защита на 

потребителите" 

1 935 761 1 935 818 1 863 937 71 881 -57 -57   

                  

2000.02.00 

Политика в областта на 

ефективното 

външноикономическо 

сътрудничество 

5 878 575 5 878 575 5 878 727 -152 0 0 0 

 2000.02.01 

Бюджетна програма 

"Реализация на 

експортния потенциал и 
участие в търговската 

политика на Европейския 

съюз" 

5 878 575 5 878 575 5 878 727 -152 0     

                  

2000.03.00 
Бюджетна програма 

„Администрация” 
3 262 600 3 262 600 3 262 600   0     

 

 

 

 

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

 

 
Приложение № 3 – Източници на финансиране на 

консолидираните разходи 

   Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в 

програмния и ориентиран към резултатите бюджет 
Закон Уточнен план 

Отчет  

I-во полугодие на            

2016 г. (в лева) 

Общо консолидирани разходи: 246 056 400 252 288 481 86 234 635 

Общо финансиране: 246 056 400 252 288 481 86 234 635 

   По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на: 71 864 400 78 117 672 28 785 139 

Собствени приходи 23 654 700 23 666 464 14 553 039 

Субсидия от държавния бюджет 48 209 700 54 451 208 14 232 100 
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   По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: 174 192 000 174 170 809 57 449 496 

Централен бюджет, в т.ч.:       

Държавни инвестиционни заеми       

Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) 173 300 000 173 300 000 57 144 239 

1. ОП Конкурентоспособност 109 000 000 109 000 000 39 420 153 

2. ОП Конкурентоспособност и иновации 64 300 000 64 300 000 17 724 086 

Други програми и инициативи, по които Република България е страна-

партньор 
892 000 870 809 305 257 

1. Договор сътрудничество с EUIPO (ВИСЕС), проекти по фонд за 

коопериране и по програма за сближаване на практиките 
619 000 598 843 213 942 

2. Проект „Надзор на пазара на гуми 2015“ 0 0 2 065 

3. Проект „Европейски потребителски център България“ 216 000 156 217 54 036 

4. Проект „Съвместна дейност JA 2014“  0 19 316 7 804 

5. Проект „Съвместни действия по надзора на пазара 2014“ - JA 2014 0 9 800 0 

6. Проект „Съвместна дейност 2015“ 0 0 2 799 

7. Проект „Съвместна дейност EEPLIANT“ 46 000 25 763 1 077 

8.  Проект  „TAIEX Stady Visit № INT MARK IND/STUD 59056“ 0 5 256 2 450 

9. Договор за техническо сътрудничество с EUIPO (ВИСЕС) 11 000 21 000 15 021 

10. Проект  „Съответствие на продуктите свързани с енергийната 

ефективност“ (EEPLIANT) 
0 34 614 5 177 

11. Проект  „GRANT AGREEMENT №15RPT04 TRACE PQM“  0 0 886 

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ       

Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална    

програма 
      

 

 

 

 



 8 

II. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В 

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА 

 

 

През отчетния период няма настъпили промени в организационната структура на 

администрацията на Централно управление на Министерство на икономиката и 

второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на икономиката  
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III. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА 

УСТОЙЧИВОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и 

оперативни цели, допринасящи за нейното постигане: 

 

Стратегическа цел „Повишаване на потенциала за икономически растеж и 

подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар и 

пазарите на трети страни”. 

 Министерството на икономиката провежда комплексна политика за подобряване 

на икономическата среда, конкурентоспособността на промишлеността, постигане на 

устойчив икономически растеж и намаляване разликите в социално-икономическото 

развитие на страната. В тази връзка се предприемат мерки за подобряване средата за 

работа на икономическите субекти и привличане на повече инвестиции. 

 В последните години България запази макроикономическата си и финансова 

стабилност, но икономиката остава ограничена от нестабилната международна 

обстановка.  

 В периода след 2010 г. се отчита забавяне на спада в българската икономика. По 

данни на НСИ, през първото тримесечие на 2016 г. БВП се увеличава с 2.9% на 

годишна база. 

 Инфлацията в страната беше повлияна от стагнацията на глобалната икономика. 

През юни 2016 г. бе отчетена дефлация от 0.8%. 

 Към края на месец юни 2016 г. нивото на регистрираната безработица продължи 

да се понижава до 8,4%, с което продължава тенденцията на намаление на този 

индикатор от 2014 г. За понижението на безработицата допринесоха най-вече 

сезонните дейности на преработващата промишленост, търговията и хотелиерство и 

ресторантьорство. Това е положителен знак за развитието на икономиката, като  

основната причина за това е икономическото възстановяване и преодоляването на 

финансовата и икономическа криза. 

 От 2010 г. се отбелязва тенденция на постепенно възстановяване на 

промишленото производство. През май 2016 г. индексът на промишленото производство 

достига 103.8% при база 2010 г. През юни индикаторът за бизнес климата в 

промишлеността се подобри в резултат от по-благоприятните оценки за настоящата 

бизнес ситуация. 

 За периода януари-май 2016 г. износът намалява с 3.5% на годишна база, а 

вносът с 7.0%, което е пряко обвързано с конюнктурата на външните пазари и с 

понижението в цените.  

 Преките чуждестранни инвестиции в България през последните години се запазват 

на относително стабилно ниво. За периода януари-май 2016 г преките чуждестранни 

инвестиции са на стойност 517.3 млн.евро. или 1.1% от БВП. През 2015 г. е отчетен 

най-високия размер на ПЧИ в страната след 2009 г. от 1.593 млрд. евро (предварителни 

данни на БНБ). 

 

 

Оперативна цел 1 „Подобряване на бизнес средата, усъвършенстване на 

нормативната уредба, свързана с регулаторни режими и намаляване на 

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

събирани от централната и местна власт” 

 

През отчетния период оперативната цел се изпълнява с промяна в нормативната 

уредба. Направено е изменение на Закона за нормативните актове, което е прието от 

Народното събрание на 03.05.2016 г. Съгласно изменението на чл. 19 от Закона за 

нормативните актове, съставителят на проект на нормативен акт извършва 

задължително оценка на въздействието на нормативния акт, когато това е предвидено в 

същия закон. МСП теста ще бъде част от тази оценка на въздействие. По този начин 

всички изменения на нормативни актове, касаещи МСП ще бъдат подлагани на 

предварителна оценка за ефекта им върху предприятията. Новите текстове влизат в 

сила на 04.11.2016, във връзка с което се подготвя Наредба от МС. За пълното 

въвеждане на текстовете от ЗНА е необходима и промяна на Ръководството за 
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провеждане на оценка на въздействието, включително и методологията за оценка на 

въздействие върху малките и средните предприятия. 

Под ръководството и координацията на МИ са определени и е координирано 

изпълнението на мерките в обхвата на разделите „Свободно движение на стоки” и 

„Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”, залегнали в „Плана за 

действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в 

Европейския съюз”. От страна на МИ са предприети необходимите мерки за 

координация на дейностите в изпълнение на ангажиментите на България и МИ по 

стратегически и програмни европейски и национални документи: Европа 2020, 

Национална програма за реформи, Програма на ЕК за намаляване на 

административната тежест и на координация и отчитане пред МС на изпълнението на 

втория План за действие за намаляване на административната тежест 2012-2014 г., и 

на третия План за действие за намаляване на административната тежест 2015-2017 г. 

 

 

Оперативна цел 2 „Насърчаване на предприемачеството и създаване на предприятия 

в промишления сектор и сектора на интензивните на знание услуги чрез създаване на 

нови предприятия” 

 

През отчетния период оперативната цел се изпълнява главно чрез изпълнение на 

проекти за насърчаване на предприемачеството,  особено сред младите хора (проект 

„Техностарт”), обучение в предприемачество в училищата (проект „stARTs3”), подкрепа  

за създаване на нови фирми на млади хора и подкрепа чрез финансиране от ОПИК 

2014-2020 за стартиращи фирми в приоритетните области на ИСИС (BG16RFOP002-

1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”, 

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”). 

 

 

Оперативна цел 3 „Излизане на Единния пазар и на пазарите на трети страни” 

 

Постигането на поставената цел се реализира чрез създаване и поддържане на 

доверие в техническата компетентност на органи за оценяване на съответствието, 

изпълнение на показателите за проследимост, точност и достоверност на измерванията, 

постигане на по-висока степен на доверие при обществените отношения, основани на 

измерванията, предоставяне на метрологични знания и опит на високо научно и 

техническо ниво в подкрепа на конкурентноспособността, ефективен контрол за 

спазване на законодателството, осигуряващо условия за свободно движение на стоки, 

правото на установяване и свободното предоставяне на услуги и преодоляване на 

техническите бариери пред търговията, ефективен надзор за безопасността на 

продуктите пуснати на пазара и в действие, участие в процеса на подготовка и 

приемане на актове и решения на ЕС за развитие на политиката на ЕС и принципите, 

заложени в хармонизираното техническо законодателство, подобрен достъп до услуги 

по оценяване на съответствието, осигуряване на предпоставки за признато 

съответствие на българските продукти и развитие и подобряване на националната 

инфраструктура по качеството. 

 

 

Оперативна цел 4 „Повишаване на конкурентоспособността чрез осигуряване на 

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

висока добавена стойност, създаващи заетост за висококвалифицирани служители” 

 

 През първото полугодие на 2016 г., оперативната цел е изпълнена главно чрез 

популяризиране на приетата Иновационната стратегия за интелигентна специализация 

за периода 2014 – 2020 г. в цялата страна и чрез обявяване на процедурите за 

иновации, финансирани по ОПИК 2014-2020, в изпълнение на ИСИС. 

 Благодарение на конкурентните си предимства България продължава да е 

атрактивна дестинация за инвестиции в производството на автомобили и за създаване 

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

на данни, информационни технологии). 
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Оперативна цел 5 „Осигуряване на ефективна защита на потребителите” 

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

ефективна защита на потребителите” са свързани с хармонизиране на българското 

законодателство за защита на потребителите с изискванията на европейското 

законодателство, ефективното прилагане на законодателството за защита на 

потребителите, постигане високо ниво за защита на техните икономически и правни 

интереси на потребителите, ефективното прилагане на изискванията за безопасност на 

стоките и услугите, подобряване функционирането на системата за надзор на пазара и 

повишаване ефективността на извънсъдебното решаване на потребителски спорове. 

Изпълнението на предвидените дейности и мерки е отчетено чрез конкретно 

посочените в отчета стойности и показатели. 

Предвидените дейности и мерки, подлежащи на изпълнение през първото 

полугодие на 2016 г. са изпълнени в определените за това срокове и параметри. През 

първото шестмесечие на годината по-голяма част от планираните целеви стойности са 

постигнати, като с оглед хода на изпълнение на дейностите до края на 2016г. се очаква 

същите да бъдат изпълнени 

 

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

 Отчет на показателите за полза/ефект 

 

Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект 

2000.01.00 Област на политика устойчиво 

икономическо развитие и конкурентоспособност 
Мерна единица  

Целева 

стойност 

Отчет  

I-во 

полугодие на            

2016 г. 
Показатели за полза/ефект 

1. Преки чуждестранни инвестиции % от БВП 3.3 

 

1.1* 

 

2. Дял за разходите за НИРД % от БВП 1.18 

 

0.78%** 

 
 

*Данните са за периода януари – май 2016 г. Данните за януари-юни 2015 г. ще бъдат публикувани от БНБ 

през втората половина на 2016 г. 

**Данните на НСИ са за 2014 г. 
 

 Кратко описание на показателите за полза/ефект 

Провежданата политика е насочена към повишаване на добавената стойност, 

създавана в икономиката и съответно нарастване на БВП. Целите на икономическата 

политика са стимулиране на износа, повишаване на икономическата активност и 

съответно заетостта в страната, като крайната цел е подобряване на благосъстоянието 

на живот. 

Ефектът на политиката се изразява в подобрена бизнес среда, по-добро 

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

високите технологии и предприемаческата активност. 

   

 Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта 

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

взаимодействие с Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната 
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политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство 

на образованието и науката и др. централни и териториални органи на изпълнителната 

власт, с организации от бизнес средите, академичната общност, социални партньори, и 

браншовите организации, представени и в съответните Програми. 

 

 Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект 

БНБ, НСИ 

 

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

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Дирекция 

„Икономически политики за насърчаване”, дирекция „Регистриране, лицензиране и 

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

„ТХПП”, дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие” и 

Патентно ведомство на Република България. 
 
Г) Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период 

     През отчетния период се прие изменението на Закона за нормативните актове, 

който е приет от Народното събрание на 03.05.2016 г. Съгласно изменението на чл.19 

от Закона за нормативните актове, съставителят на проект на нормативен акт ще 

извършва задължително оценка на въздействието на нормативния акт, когато това е 

предвидено в същия закон. МСП теста ще бъде част от тази оценка на въздействие. По 

този начин всички изменения на нормативни актове, касаещи МСП ще бъдат подлагани 

на предварителна оценка за ефекта им върху предприятията. 
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IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА 

ЕФЕКТИВНОТО ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и 

оперативни цели, допринасящи за нейното постигане: 

 

Стратегическа цел „Подобряване на експортния потенциал” 

 

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

растеж” 
Министерство на икономиката провежда активна и последователна 

външноикономическа политика, насочена към създаване на благоприятни условия за 

развитие и засилване на конкурентоспособността на българското производство и износ, 

увеличаване на експортния потенциал и по-нататъшна интернационализация на 

българските предприятия. Износът играе значителна роля във формирането на БВП на 

Република България и ускоряването на икономическия растеж през последните години 

се дължи до голяма степен на регистрирания подем в експорта. Наличните към момента 

данни показват, че реалният ръст на икономиката достига 3% на годишна база през 

първото тримесечие на 2016 г., като нетният принос на износа на стоки и услуги за 

отчетеното увеличение на БВП възлиза на 2.4 процентни пункта*. Само стоковият износ 

за страните от ЕС, основен наш външнотърговски партньор, нараства с 3.5% през 

първите пет месеца на годината спрямо същия период на 2015 г. и по този начин 

компенсира в известна степен изоставането на износа на стоки за трети страни. 

Това в съчетание с по-ниския внос способства за устойчивото подобряване на 

външнотърговското салдо на страната, което се свива наполовина в сравнение с 

първите пет месеца на миналата година. 

През отчетния период продължават активните ни действия за насърчаване на 

износа и разширяване пазарното присъствие на българските стоки и услуги на 

външните пазари. Предприети са редица инициативи за популяризиране на търговско-

икономическия потенциал на страната и за подобряване имиджа на националния 

продукт на международните пазари. Осъществени са множество мероприятия за 

разширяване на  търговско–икономическо сътрудничество на двустранна и 

многостранна основа, съгласувани и подписани бяха важни споразумения, 

меморандуми, спогодби и договори за търговско-икономическо сътрудничество, 

организирани бяха редица информационни и промоционални кампании у нас и в 

чужбина, като наред с това оказване на съдействие за установяване и развитие на 

деловото партньорство и контактите на бизнес ниво.  

Постигнат е напредък във водените от ЕК преговори по споразумения за 

свободна търговия и плурилатерални инициативи в СТО както и в подготовката за 

влизане в сила и прилагане на постигнати в СТО договорености, в контекста на 

дейностите, насочени към подобряване интегрирането на българската икономика в 

международната търговска система, чрез прилагане на Общата търговска политика на 

Европейския съюз (ЕС) и координиране на изпълнението на задълженията на страната 

по сключените от ЕС международни споразумения и договорености.  

 

* Източник: НСИ 

 

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

обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на 

политика 

 

 Отчет на показателите за полза/ефект  

Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект 

2000.02.00 Област на политика ефективното 

външноикономическо сътрудничество Мерна 

единица  

Целева 

стойност 

 Отчет  

I-во полугодие 

на 2016 г.* Показатели за полза/ефект 

1. Посещения на държавно ниво в Република България и 

реализиране на съпътстващи мероприятия при участието 
Брой 

45 8 
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на българския бизнес в бизнес срещи и форуми) 

2. Посещения на държавно ниво в Република България в 

чужбина и реализиране на съпътстващи мероприятия при 

участието на българския бизнес в бизнес срещи и форуми 

Брой 
40 28 

3. Междуправителствени комисии и работни групи за 

икономическо сътрудничество 
Брой 

15 11 

4. Постигнати многостранни и двустранни договорености 

за икономическо, търговско и техническо 

сътрудничество 

Брой 
5 4 

5. Промоционални прояви в Република България и в 

чужбина 
Брой 

35 8 

6. Бизнес – форуми и мисии в Република България и в 

чужбина 
Брой 

22 10 

7.Информационни кампании и съдействие за 

осъществяване на външнотърговска дейност 
Брой 

4 1 

 

 Кратко описание на показателите за полза/ефект 

За периода м. януари – м. юни 2016 г. са създадени благоприятни условия за 

разширяване присъствието на български стоки и услуги, и на български компании на 

чужди пазари, като са реализирани 36 посещения на държавно ниво, заедно със 

съпътстващи мероприятия при участието на българския бизнес във форуми и срещи, от 

които 8 в Република България и 28 в чужбина. Основен инструмент за разширяване на 

международното търговско–икономическо сътрудничество е провеждането на 

междуправителствени комисии и работни групи за икономическо сътрудничество. За 

периода м. януари – м. юни 2016 г. са проведени 11 сесии на междуправителствените 

комисии и работни групи. Доказателство за ролята на тези мероприятия за развитието 

на отношенията с чуждестранни партьори, е проведеното през тази година заседание 

на смесената комисия с Русия, като такова не е провеждано от 5 години насам. 

Подобрени са и условията за българския бизнес на чуждестранните пазари чрез 

създаване на адекватна договорно рамка, като са постигнати 4 многостранни и 

двустранни договорености за икономическо, търговско и техническо сътрудничество, за 

взаимно насърчаване и защита на инвестициите и меморандуми за сътрудничество. 

Организирани са и промоционални прояви за представяне на потенциала на 

българските фирми и предлаганите стоки и услуги.  

През първата половина на 2016 г. са организирани 9 бизнес–форума и мисии в 

страната и чужбина, имащи за цел популяризиране на търговско-икономическия 

потенциал на страната и подобряване имиджа на националния продукт на 

международните пазари. 

Проведени са и информационни кампании и е оказано съдействие за 

осъществяване на външнотърговска дейност. 

Наблюдава се и активизиране на отношенията с чуждестранни партньори на 

държавно и бизнес ниво.  

През посочения период бе ефективно използван модела на Публично-частното 

партнорство и работа в тясно сътрудничество с национално-представените 

работодателски организации, палати и камари.  

Извършена е подготовка за влизане в сила на договореното в СТО Споразумение 

за улесняване на търговията и за прилагане на ревизираното Споразумение за търговия 

с  продукти на информационните технологии. Прилагането на двете споразумения ще 

ускори и оптимизира митническите процедури, ще намали разходите на бизнеса при 

внос, износ и транзит на стоки и премахне митата в търговията с още 201 продукти на 

информационните технологии.  

 

 Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта 

 Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект 

 

Служби по търговско-икономически въпроси към съответните посолства. 

Национален статистически институт. 
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В) Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика 

Дирекция „Външноикономическа политика”, Изпълнителна агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Центъра на промишлеността на Република 

България в Москва (ЦПРБМ) 

 

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

Не са настъпили промени в законовата и подзаконовата нормативна уредба. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА - 2000.01.01 

„ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РЕГУЛАЦИИ, ОПРОСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ”  

 

А)Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели: 

 

1. Модерно и ефективно административно обслужване в полза на 

бизнеса и оптимизиране на лицензионните, разрешителните и 

регистрационните режими 

МИ осигурява предоставянето на услуги с високо качество по прозрачен и 

ефективен начин, като дейността отговаря на очакванията на бизнеса за предоставяне 

на качествено административно обслужване. Постигнатите резултати са в две актуални 

насоки за развитие на достъпа до услуги: осигуряване на информация относно всяка 

конкретна услуга и ефективно и качествено предоставяне, което се отразява в 

намаляване на разходите и времето за получаване на услуги. Прилагат се модерни 

средства за комуникация, ясно разписани процедури и правила и ефективна 

организация за постигане на краен резултат. 

За постигане на целта в МИ ефикасно се прилагат утвърдените процедури за 

предоставяне на административните услуги по програмата, осигурява се висока 

информираност и прозрачност чрез своевременно публикуване на актуална и подробна 

информация на сайта на министерството и в специализирани страници - нормативна 

уредба, образци на документи, инструкции за тяхното попълване, характеристика на 

издаваните документи, срокове за извършване на административните услуги, отговорни 

структури. Решителна стъпка в посока облекчаване на бизнеса е прилагането на 

комплексното административно обслужване. 

2. Изпълнение на ангажиментите на Република България като участник в 

международни режими и организации 

МИ своевременно прилага правото на ЕС в рамките на своите компетенции. Пряк 

резултат от усъвършенстването на нормативната уредба е създаването на по-

благоприятни условия за бизнеса чрез отпадането, облекчаването и оптимизирането на 

административните процедури, внасяне на допълнителна яснота по отношение на 

правилата за прилагането на мерките по контрола на дейностите с продукти, свързани 

с отбраната, и изделия с двойна употреба. Прозрачността и обменът на информация са 

сред основните принципи, приети от международната общност в областта на 

експортния контрол. Прозрачността спомага за общото разбиране на целите на 

експортния контрол, включително функционирането на националните системи за 

експортен контрол и на международните организации. 

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

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

Индустриалната консултативна група и Групата по индустриалните ресурси и 

комуникационните услуги, както и в три работни групи към Европейската агенция по 

отбрана (ЕАО) – експертна мрежа по въпросите на отбранителната индустрия, по 

сигурност на доставките и МСП в областта на сигурността и отбраната. Експертите от 

МИ участват по компетентност при формирането и изпълнението на Общата политика за 

сигурност и отбрана на ЕС. Последователно се работи за насърчаване и подпомагане на 

българските фирми, индустриални и научноизследователски организации от сферата на 

отбраната и сигурността да участват в широк кръг икономически дейности и 

инициативи, програми и проекти съвместно с бизнеса на страните членки и партньорки 

на НАТО, както и със структури на НАТО в областта на изследванията, разработването 

на решения, производството и доставката на продукти, свързани с отбраната. 

 3. Постигане на ефективен контрол върху създаването и дейността на 

стоковите борси – борсови членове, брокери, стоковите тържища, пазарите на 

производителите и самостоятелните обекти.  

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) е един от 

участниците в бюджетна програма на Министерството на икономиката ,,Облекчаване на 

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

Основните й цели са:  

ДКСБТ осъществява ефективен контрол върху дейностите на стоковите борси, 

стоковите тържища, пазарите на производителите, самостоятелните обекти и брокерите 
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на стокови борси в България. Комисията събира, обобщава, анализира и 

разпространява информация за цените на едро на основни хранителни стоки. 

Постигнати резултати: 

1. Изготвя методически указания и примерни образци в помощ на заявителите. 

2. Ограничава незаконосъобразното осъществяване на дейност като стоково 

тържище, пазар на производителите, самостоятелен обект или стокова борса. 

3. Ограничава продажбата на стоковите тържища, пазарите на производителите 

и самостоятелните обекти на стоки без документи за произход и за съответствие с 

изискванията за безопасност, както и без документ собственост. 

4. Създава Единен Информационен фиш за ценова информация и 

усъвършенстване на Информационната система. 

5. Повишава ефективността от контролните дейности на стоковите борси чрез 

създаване на единен информационен ред в брокерските дневници. 

 

Изпълнението съответства на заложените в програмата цели. 

4. Анализ на тенденциите за развитие на българската икономика за 

предприемане на ефикасни мерки за нейното стимулиране. 

На база на статистическите данни са подготвени аналитични материали за 

българската икономика и икономическата политика на българското правителство. 

Бюлетините за макроикономическото състояние на страната са публикувани 

ежемесечно на интернет страницата на МИ. 

5. Изработване на стратегии за устойчив икономически ръст на база на 

макроикономическите показатели на страната. 

През отчетния период няма изработени стратегии за устойчив икономически 

ръст. 

6. Предоставяне на специализирана икономическа информация, 

статистически данни и аналитични материали за подпомагане дейността на 

дирекциите в Министерството и други институции и организации. 

През отчетния период са изготвени анализи на промишлеността по икономически 

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

други ведомства за подготовка на участието в срещи и форуми 

 

 

Б)Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

 

1. Оптимизиране на експортния контрол на продукти, свързани с 

отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба:  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Изпълнение на ангажиментите на Р България в областта на експортния 

контрол на продукти, свързани с отбраната и неразпространението на оръжията за 

масово унищожение (ОМУ) в рамките на ЕС и международните организации и режими за 

експортен контрол и неразпространение на ОМУ – организация на инспекции, участие в 

дейността на работните им органи и информационния обмен 

 Дейности в изпълнение на поетите от Р България ангажименти в областта на 

експортния контрол в рамките на EС: 

-   Участия в дейността на работни групи и комитети на ЕС: 

-   Съвместни заседания на Работните групи COARM към Европейската служба за 

външна дейност (ЕСВД) и COARM/ATT по въпросите на Договора за търговия с оръжия; 

-   Съвместно заседание на Работната група COARM с неправителствени 

организации (COARM-NGO Conference); 

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

двойна употреба (ИТДУ) - DUWP;  

-   Заседание на Комитета, създаден по силата на Директива 2009/43/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за опростяване на реда и 

условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната (ПСО), вътре в Общността, 

Брюксел, Белгия; 

-   Заседания на 58-та и 60-та Среща на Координационната група, създадена 

съгласно чл. 23 на Регламент № 428/2009 на Съвета на Европейския съюз; 
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-  Работни срещи на Координационната група, създадена съгласно чл. 23 на 

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

 Дейности в изпълнение на задължения на Р България, произтичащи от 

членството на страната ни в международните организации и режими за експортен 

контрол и неразпространение на ОМУ: 

- Подготовка и участие в дейността на работните органи на международните 

организации и режими за експортен контрол и неразпространение на ОМУ - 

Васенаарска договореност, Австралийска група, Режим за контрол на ракетните 

технологии, Група на ядрените доставчици, Организацията за забрана на химическото 

оръжие (ОЗХО): 

- Петнадесета среща на Националните органи на държавите-членове на ОЗХО 

от Източноевропейската регионална група, проведена съвместно с представители на 

академичните среди, гр. Вилнюс, Литва; 

- Участие в два Семинара за развитие и усъвършенстване на националните 

стратегии и за засилване на сътрудничеството в тази област между страните от 

Югоизточна Европа, Ракитие, Хърватска; 

- Заседание на Групата по външни връзки по експортния контрол на изделията 

с двойна употреба на Европейския съюз, Париж, Франция; 

- Участие в Курс за представители на Националните органи на страните-членки 

на Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО), участващи в изготвянето 

на Годишните декларации и ескортиращи провеждани от ОЗХО инспекции на 

индустриални обекти, Хага, Кралство Нидерландия; 

- Участие в учение, предназначено за митнически служители и служители по 

лицензирането по сценарии в областта на експортния контрол в регионален контекст и 

в Семинар по технически въпроси на експортния контрол, Съвместен изследователски 

център на Европейската комисия (JRC), Испра, Италия. 

 Изготвяне на проекти на нормативни актове за актуализиране и 

хармонизиране на националното законодателство в областта на експортния контрол: 

През отчетния период са изготвени и приети следните нормативни и 

административни актове:  

- Постановление на Министерски Съвет № 144 от 16 юни 2016 г. за приемане на 

Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите, 

които подлежат на контрол при внос (обн., ДВ, бр. 48 от 24.06.2016 г., в сила от 

24.06.2016 г.); 

- Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Доклада на 

Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията 

за масово унищожение към министъра на икономиката за 2015 г. 

- Годишен доклад за 2015 г. в изпълнение на задълженията на Р. България 

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

-   Годишен доклад в изпълнение на Закона за забрана на химическото оръжие 

за 2015 г. 

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

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

оръжия (COARM); по изделията с двойна употреба (DUWP); Координационна група към 

Европейската комисия (ЕК), създадена съгласно чл. 23 на Регламент 428/2009 на 

Съвета на ЕС; Комитет по Директива 2009/43/Е0 на ЕП и на Съвета; Международните 

режими (Васенаарска договореност, Режим за контрол на ракетните технологии, Група 

на ядрените доставчици и Австралийската група и Комитета „Цангер”) и организации за 

експортен контрол и неразпространение на ОМУ (Организация за забрана на 

химическото оръжие (ОЗХО), ОССЕ и др.) 

Изготвени са:  

 нотификации за осъществени дейности с продукти, свързани с отбраната, и 

изделия и технологии с двойна употреба; 

 отговори на въпросници, свързани с дейността на дирекция „Международно 

контролирана търговия и сигурност”; 

 изготвени позиции за мандати за участие в рамките на ръботните групи към 

ЕС. 

1.3. Набиране и обработка на информация и подготовка на нотификации, 

декларации и доклади за осъществени дейности с продукти, свързани с отбраната и 
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изделия и технологии с двойна употреба и предоставянето им по линия на ЕС, ООН, 

ОССЕ, Организацията за забрана на химическо оръжие, международните режими и 

организации в областта на експортния контрол и др. 

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

календарната 2015 г. по линия на Документа на ОССЕ за малките оръжия и леките 

въоръжения; 

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

календарната 2015 г. по линия на Регистъра на конвенционалните оръжия на ООН; 

- Изготвени нотификационни форми с данни за осъществения износ през 

второто полугодие на 2015 г. по 8-те категории оръжия съгласно Основополагащите 

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

конвенционалните оръжия и малки оръжия и леки въоръжения); 

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

износ на изделия и технологии с двойна употреба през второто шестмесечие на 2015 г. 

във връзка със задълженията на Р България по линия на Васенаарската договореност 

(ВД) за предоставяне на информация за осъществения износ за страни, неучастващи 

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

списък на много чувствителни изделия); 

- Предоставяне на информация и данни по поставени въпроси от 

неправителствената организация Conflict Armament Research и Панела от експерти на 

Комитета по санкциите към ООН. 

1.4. Експертно, информационно и административно обезпечаване на дейността 

на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ 

към министъра на икономиката, вкл. дейността й като национален орган по 

Конвенцията за забрана на химическото оръжие – подготовка и организиране на 

заседания, издаване на разрешения, регистрации и сертификати, водене на публичен 

регистър, администриране (поддържане и техническо обслужване) на компютъризирана 

мрежова система за междуведомствено съгласуване и информационен обмен и др. 

   Съгласно ЗЕКПСОИТДУ и Правилника за неговото прилагане: 

 Организирани и проведени са 6 редовни заседания на Междуведомствената 

комисия, на които са разгледани заявления за издаване на разрешения за 

външнотърговски сделки с ПСО и ИТДУ, както и други въпроси от нейната 

компетентност; изготвени 11 протокола за вземане на неприсъствени решения по 

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

ИТДУ;  

 Издадени са: 

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

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

- 11 удостоверения за регистрация за износ и трансфер на ИТДУ и 3 

удостоверения за регистрация за брокерска дейност с ИТДУ; 

- 2 удостоверения за регистрация по ЗЗХО; 

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

- 92 международни сертификата за внос на ПСО; 

- 13 удостоверения за внос на ИТДУ; 

- предоставени са 14 бланки на удостоверения за осъществена доставка; 

- 453 становища за класифициране на изделия в отговор на постъпили 

запитвания на фирми. 

 Изготвени са 89 становища до Междуведомствения съвет по отбранителна 

индустрия и сигурност на доставките към Министерския Съвет по подадени заявления 

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

трансфер и брокерска дейност с ПСО. 

 Поддържа се публичен регистър с актуална информация за издадените 

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

тях. 

1.5. Поддържане на информационен обмен по линия на сътрудничеството 

Правителство – Индустрия и участие в съвместни мероприятия с браншови организации 

и други ведомства от националната система за експортен контрол 
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- Среща на работна група за изготвяне на проект на Национална стратегия за 

противодействие на оръжия за масово унищожение и на системи за тяхната доставка, 

съгласно заповед № Р -77 от 19.05.2016 г. на министър-председателя на Р България; 

- Участия в 3 бр. Семинари на тема „Противодействие на незаконния трафик  и 

разпространението на ОМУ и засилване на митническия контрол върху дейностите с 

ПСО и ИТДУ“ като лектори във връзка с Програмата за обучение на служителите от 

Агенция Митници; 

- Обучение за идентификация на изделия, съвместно с National Nuclear 

Security Administration, САЩ като част от International Non-proliferation Export Control 

Program (INECP), Национален учебен център, гр. София 

 

Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност” поддържа актуална 

рубрика „Експортен контрол” на сайта на МИ и специализираната интернет страница на 

Междуведомствената комисия – www.exportcontrol.bg. 

 

2. Пълноценно използване на възможностите за икономическо 

сътрудничество в рамките на НАТО, на Общата политика за сигурност и 

отбрана на ЕС и за двустранно индустриално сътрудничество в сферата на 

сигурността и отбраната 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

2.1. Осигуряване на ефективно национално представителство в дейността на 

органи и структури на НАТО и ЕС в областта на икономическите аспекти на сигурността 

и отбраната: 

 Национално представителство в Групата по индустриалните ресурси и 

комуникационните услуги (IRCSG) към Комитета на НАТО за гражданско планиране при 

извънредни ситуации (CEPC): Подготовка и участие в пленарно заседание на IRCSG 

през м. февруари; Участие в семинар на НАТО по въпросите на гражданското 

планиране за отговор при кризи, София, м. февруари; Подготовка и участие в 

съвместно заседание на планиращите групи към IRCSG през м. май за разработване на 

секторни ръководства за изграждане на устойчивост и гражданска готовност; Участие в 

международна конференция на центъра на НАТО за управление на кризи със седалище 

в София; Участие в подготвителна среща относно предстоящото политико-военно 

учение на НАТО по управление при кризи СМХ17; 

 Национално представителство в Индустриалната консултативна група на 

НАТО (NIAG): Организиране на индустриалното представителство, подготовката и 

участието на националния представител от МИ и представителя на Сдружение 

„Българска отбранителна индустрия” в редовните пленарни заседания на NIAG през м. 

февруари и м. май т.г., както и в домакинстван от Съюзното командване на НАТО по 

трансформацията (АСТ) семинар за разширяване участието на индустрията в подкрепа 

на дългосрочната трансформация на НАТО и подготвяната програма за работа на АСТ и 

NIAG; координация, проучване на документи, подготовка на позиции и доклад за 

резултатите; Системно информиране на заинтересуваните индустриални и 

научноизследователски среди с постъпващи документи за дейности и инициативи по 

линия на NIAG и други органи и структури на НАТО с индустриална насоченост; 

Организиран е процесът за актуално представяне на дейностите, способностите и 

текущите национални проекти в областта на противодействието на самоделни взривни 

устройства „C-IED - Clearing House” в подкрепа на Плана за действие на НАТО по 

противодействието на импровизираните взривни устройства; 

 Организирано е участието с презентации на индустриални представители от 

две български фирми в семинар в Украйна в контекста на дейностите на Съвместната 

работна група за отбранително индустриално сътрудничество към Комисията НАТО – 

Украйна (JWGDTC) и подписаната пътна карта за това сътрудничество; 

 Участие в заседание на работната група по въпросите на сигурността на 

доставките към Европейската агенция по отбрана; 

 Информиране на СБОИ, съгласуване на становища и позиция и координиране 

на подготовката за участие в организираната от ЕАО среща за обсъждане на 

изследването и доклада на Rand Europe за отбранителните индустрии на държавите 

членки от Централна и Източна Европа; 

http://www.exportcontrol.bg/


 21 

 Организиране представянето на българска кандидатура от индустриалните 

среди във връзка с организираната от Европейската агенция по отбрана процедура за 

избор на старши съветници по въпросите на отбранителните малки и средни 

предприятия; 

 Подготовка и предоставяне на информация за българската отбранителна 

индустрия на Стокхолмския институт за изследване на мира (SIPRI) във връзка с проект 

на ЕАО; 

 Информиране на СБОИ и подпомагане на участието на представител на 

Сдружението в организираната от ЕАО среща за обсъждане на препоръките от 

изследването и доклада на Rand Europe за отбранителните индустрии на държавите 

членки от Централна и Източна Европа; 

 Подготвена съвместно с МО и представена пред Европейската агенция по 

отбрана (ЕАО) позиция на България във връзка с напредъка по прилагането на приетия 

от Направляващия съвет на ЕАО през май 2015 г. документ  „Насоки за подпомагане на 

достъпа на МСП до отбранителния пазар”. 

2.2. Трансфер на информация и опит за повишаване на националния капацитет 

(механизми, законодателство, структури, политики) за взаимодействие и 

сътрудничество в рамките на НАТО и в европейските структури за сигурност: 

 Участие в изготвянето на експертна оценка във връзка с проект на Военна 

академия „Г.С.Раковски” за хибридните заплахи; 

 Участие в работна група, определена със заповед на премиера, за 

разработване на проект на Стратегия за противодействие на хибридни методи за 

водене на война; 

 Участие в разработването на проект на План за изпълнение на Стратегията 

за развитие на българската отбранителна технологично- индустриална база в рамките 

на Контактната експертна група към МВС по ОИСД; 

 Участие в заседание на работна група към Министерството на околната среда 

и водите и в изготвянето на позиция относно прилагането на Закона за опазване на 

околната среда по отношение на предприятията от отбранителната индустрия, 

определени като стратегически обекти в Постановление на Министерския съвет 

№48/2016 г. 

 2.3. Организиране и разширяване на участието на българския бизнес, на 

браншовите и научноизследователските организации в международни процедури на 

НАТО, в проекти и програми за индустриално сътрудничество в областта на отбраната и 

сигурността: 

 Осигуряване на участието на български фирми в международни тръжни 

процедури на НАТО за осъществяване на проекти по Програмата за инвестиции в 

сигурността и в подкрепа на мисии и операции: - Подготвени и разпространени обяви 

за 15 международни тръжни процедури на НАТО; Издадени от министъра на 

икономиката Декларации за съответствие за заявяване участието на 3 български 

дружества в 4 международни тръжни процедури по Програмата на НАТО за инвестиции 

в сигурността (NSIP), като някои от дружествата кандидатстват в повече от един търг; 

Организирани и проведени 6 заседания на експертната работна група в МИ за 

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

потенциалните кандидати за участие в международни търгове на НАТО; включени 16 

нови дружествата в базата данни; 

 Стартирана процедура по годишна актуализация на базата данни на 

кандидатите за участие в международни процедури на НАТО. Разгледани документи на 

50 фирми от базата данни; 

 Участие в годишната Индустриална конференция на НАТО в областта на 

C4ISR системите „NITEC2016”, организирана от Агенцията за комуникации и 

информация на НАТО (NCIA)и АFCEA Europe, 7-9 юни Талин, Естония; 

 Подготвено и реализирано представянето на българската отбранителна 

индустрия и участието на представител на МИ в пролетното заседание на инициативата 

на Агенцията на НАТО за поддръжка и снабдяване NSPA „Партньорство за боеприпаси“ 

25-26.5.2016 г. в рамките на XII Специализирана международна изложба за 

отбранителна техника „ХЕМУС” 2016; 

 Участие в заседание на междуведомствената комисия по чл.19 от ЗОБВВПИ. 

2.4. Представяне на МИ и българския бизнес в двустранното индустриално 
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сътрудничество в областта на отбраната и сигурността: 

 Подготвени материали и организирано участието на зам.-министър Любен 

Петров и на представители на МИ в XII Специализирана международна изложба за 

отбранителна техника „ХЕМУС” 2016; 

 Подготвена информация за двустранното сътрудничество с Япония и 

Обединените арабски емирства в областта на сигурността и отбраната по повод 

посещения на министър Божидар Лукарски в тези страни; 

Подготвена информация за двустранното сътрудничество в областта на 

сигурността и отбраната по повод срещите на министър Божидар Лукарски с 

посланиците на САЩ, Бангладеш и Кувейт; 

 Подготвена информация за двустранното сътрудничество с Индонезия, 

Малайзия, Катар, Пакистан, Украйна, Аржентина и Индия в областта на сигурността и 

отбраната; 

 Подготвена информация за двустранното сътрудничество с Иран в областта 

на сигурността и отбраната, във връзка с провеждането на 18-та сесия на Смесената 

българо-иранска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество – 6-9 

март 2016 г. 

 Подготовка и предоставяне на информация в СТИВ Лондон относно 

запитване на британската компания ABT Rifles Ltd. за възможностите за производство и 

търговия с продукти, свързани с отбраната, на територията на Р България; 

 Изпращане на информация до СБОИ за проявен от индийската компания 

FACOR Alloys ltd интерес за установяване на сътрудничество с български компании от 

отбранителната индустрия; 

 Подготвена позиция по запитване на МВнР относно молба от ФР Нигерия за 

съдействие при закупуване на отбранително оборудване; 

 Участие в проведеното в рамките на „Хемус 2016” заседанието на Френско-

българския комитет по въоръженията; 

 Подготвена и публикувана информация на интернет страницата на МИ 

относно две международни изложения в сферата на сигурността и отбраната – Индия и 

Катар; 

 Подготвена позиция относно предложението на Сдружение „Клуб 

отбранителна индустрия” за подпомагане на участието на компании, работещи в 

сферата на отбраната и сигурността, в промоционални прояви в страната и чужбина. 

 

3. Подобряване на качеството на контролните дейности в областта на 

производството на спиртни напитки 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

3.1. Прилагане на Закона за виното и спиртните напитки и Регламент № 

110/2008 г. на ЕС и свързания с тях контрол. 

 Стриктен превантивен, текущ и последващ контрол във всичките му етапи  

по всички критерии, с оглед недопускане на пропуски или несъответствия в 

изготвяните от производителите и проверявани/заверени от експертите документи, за 

съответствие с изискванията на Европейското и българското законодателство.  

 Извършени са 18 актуализации на удостоверения на производители на 

етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки. Издадени са 26 констативни протоколи 

от извършвани проверки. Проверени и заверени са 32 технически спецификации за 

различни напитки и продукти. Извършени са 17 проверки на място в производствени 

обекти. 

3.2. Дейности, свързани със спиртни напитки с географско указание 

Към отчетния период няма подадени нови заявления за утвърждаване на спиртни 

напитки с географско указание.  

Продължава работата с експерти от Европейската комисия по изпратените в ЕК 

12 броя технически досиета на спиртни напитки, включени и предложени за включване 

в Приложение III на Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета 

относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на 

географските указания на спиртните напитки. Досиетата се допълват и преработват в 

съответствие с поставени въпроси и искане за уточнения от ЕК. 

Продължава кореспонденцията и съвместни консултации с производителите във 

връзка с изготвянето на допълненията към техническите досиета. 
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3.3. Вземане на средни проби от предназначени за реализация спирт, дестилати 

и спиртни напитки за анализ на физико-химичните показатели с цел установяване на 

съответствието им с изискванията на нормативната уредба и автентичния характер на 

продуктите. 

Взети са 8 бр. средни проби за анализи на спиртни напитки по ЗВСН, при които е 

установено, че показателите на 8 бр. от тях са в норма. 

 

4. Контрол върху законната употреба на химическите вещества - 

прекурсори на наркотични вещества 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

4.1. Изпълнение на ангажиментите на Република България в областта контрола 

на легалната търговия и производство на прекурсори на наркотични вещества в 

рамките на ЕС и ЕК – организиране на инспекции, участие в дейността на работните им 

органи и информационен обмен  

 Изготвен и изпратен Годишен доклад – Форма Д. Докладът се изпраща до 

ЕК, от където след обобщаване на данните от всички държави-членки се изпраща до 

Международния съвет за контрол на наркотиците към ООН; 

 Активно участие в работата на междуведомствена работна група, създадена 

с решение на Съвета по наркотични вещества; 

 Извършени 2 проверки на място на лицензиран оператор с прекурсори на 

наркотични вещества; 

4.2. Получаване и обработка на информация и изпращане на нотификации до 

компетентни органи в други държави 

Активно сътрудничество с всички компетентни органи и организации в областта 

напрекурсорите.  

4.3. Експертно, информационно и административно обезпечаване на дейността 

на Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите към министъра на 

икономиката – подготовка и организиране на заседания, издаване на лицензии, 

разрешения, регистрации, водене на публичен регистър и др. 

 Проведени 2 заседания на Междуведомствената комисия за контрол на 

прекурсорите; 

 Издадени са 2 лиценза за дейности с прекурсори; 

 Подновени 6 лиценза за дейности с прекурсори на наркотични вещества; 

 Издадено 1 допълнение към лиценз; 

 Издадени 3 удостоверения за регистрация; 

 Издадени 3 допълнения към удостоверения за регистрация; 

 Издадени 91 разрешителни за внос/износ на прекурсори; 

 Поддържа се актуален публичен регистър на регистрираните и лицензирани 

оператори с прекурсори на наркотични вещества; 

 Извършена актуализация на интернет страницата на МИ на информацията за 

бизнеса във връзка с актуалните промени в Европейското законодателство в областта 

на прекурсорите. 

 Извършени са 2 проверки в производствени обекти; 

 Съставени са 2 констативни протокола. 

4.4. Организиране на унищожаването на иззетите в полза на държавата 

прекурсори на наркотични вещества и др. 

 Извършено приемо-предаване на иззети от нелегален трафик прекурсори по 

11 отделни случая; 

 Извършена инвентаризация на предадените прекурсори; 

 Подготовка за предстоящо унищожаване на прекурсори; 

 Участие в поддържането на актуална информация в Европейската база от 

данни по прекурсори в изпълнение на ангажименти, произтичащи от Регламент 1258/ 

2013; 

4.5. Участие в работата на работните органи на Съвета на ЕС и на 

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. 

 Участие в заседание на експертна група по прекурсори към Европейската 

комисия; 
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 Участие в комитет по прекурсори към Европейската комисия; 

 Изготвяне на позиции и становища във връзка с промените на Европейското 

законодателство в областта на прекурсорите; 

 Участие в 59-та редовна годишна сесия на Комитета по наркотици към ООН – 

Виена; 

 Изготвяне на множество позиции във връзка с Проект на регламент за новите 

психотропни вещества, разработван в рамките на Хоризонтална работна група по 

наркотици към Съвета на ЕС 

 

  5. Административно регулиране и контрол върху: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

5.1. Производство на оптични носители, матрици за производството на 

оптични носители 

 извършени са 3 бр. проверки на място на лицензирани производители на 

оптични дискове, при които няма констатирани нарушения; 

 издадени са 3 констативни протокола; 

 издадени са 3 бр. промени в обстоятелствата на действащи лицензи за 

производство на оптични дискове; 

 обработени са 14 бр. справки на лицензираните производители за 

производство на оптични дискове и матрици за тяхното производство  

 5.2. Издаване на световен код (WMI-World Manufacturer Identifier), за 

идентифициране на производител на ППС - през периода са издадени 5 бр. световни 

кода (WMI – World Manufacturer Identifier) за идентифициране на производител на ППС. 

 Приемане и обработване на заявленията за издаване на Световен код на 

производител на ППС, в което се определя дванайсти, тринайсти и  четиринайсти знак 

на WMI за идентифициране на пътни превозни средства и VIN (Vehicle Indentification 

Number) на производители на ППС.. 

 Определените знаци на WMI и VIN кода се изпращат с e-mail до Обществото 

на автомобилните инженери (Society of Automotive Engineers SAE), придружено с 

информация за наименованието на производителя, адреса и категориите ППС които ще 

се произвеждат. 

След получаване на потвърждението от SAE се информира фирмата заявител за 

получения WMI и VIN код, Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, както и Министерство на вътрешните работи. 

5.3. Производство на спирт, дестилати и спиртни напитки 

 издадени са 18 бр. промени в удостоверения за регистрация; 

 регистрирана е 1 бр. нова фирма по ЗВСН; 

 5 бр. фирми са заличени от регистъра на производителите на етилов алкохол 

от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки; 

 Изготвени са 43 бр. писма за износ на етилов алкохол и спиртни напитки в 

страни извън ЕС; 

 Обработени са 26 бр. справки за произведените, съхраняваните, 

реализираните и прогнозните количества на етилов алкохол от земеделски 

произход; 

 Обработени са 80 бр. декларации за произведените, закупените / внесените, 

наличните и реализираните количества и асортимент на етилов алкохол от 

земеделски произход, дестилати и спиртни напитки; 

 Заверени са 330 бр. дневници за водене на технологичния процес; 

 Проверени са 345 бр. дневници за водене на технологичния процес; 

 Списъците на официалните органи в държавата на произход за страни- 

нечленки на ЕС са допълнени с 4 бр. органи.  

5.4. Качеството на спиртните напитки - взетите 8 бр. средни проби от 

спиртни напитки по ЗВСН са анализирани в акредитираната лаборатория на 

НИИВСН. Установено е, че показателите са в норма и отговарят на 

изискванията на нормативната уредба. 

5.5. Внос в Европейския съюз от трети страни на стоманени изделия, 

текстил и текстилни изделия и др. стоки, за които има нормативно приети 

ограничения за внос чрез издаване на импорт лицензи (Import License) 

Към отчетния период има 2 бр. подадени заявления за издаване на импорт 
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лицензи. 

 

Нови дейности и режими в дирекция РЛК: 

5.6. Издаване на документи за наблюдение в изпълнение на приетия на 28 

април 2016 г. Регламент за изпълнение (EС) 2016/670 на Комисията за въвеждане на 

предварително наблюдение от страна на Съюза върху вноса на някои железни и 

стоманени продукти от някои трети държави. Допускането за свободно обращение в 

Съюза на продуктите, попадащи в обхвата на регламента става след представяне на 

документ за наблюдение.   

 Подадени 1446 бр. заявления за издаване на документ за наблюдение;  

 Издадени 1446 бр. документи за наблюдение; 

5.7. Вписване в публичен регистър на производителите, вносителите и лицата, 

които въвеждат на територията на страната от друга държава-членка на Европейския 

съюз на електронни цигари и /или контейнери за многократно пълнене. 

 Считано от 20 май 2016 г. производителите, вносителите и лицата, които 

внасят на територията на страната електронни цигари и контейнери за многократно 

пълнене трябва да предоставят Уведомление за съставките на тези изделия пред 

Министерство на икономиката, в качество на администратор на режима, и пред 

Европейската комисия, посредством общия портал за уведомяване. Уведомлението се 
представя в електронна форма, през уеб-портала на Европейската комисия. 

6. Контрол върху дейността на стокови борси, стокови тържища, пазари 

на производители и самостоятелни обекти 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

6.1. Издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса 

 През  първото полугодие на 2016 г. не са подавани заявления за издаване на 

лиценз като стокова борса.  

Към момента в Република България действат три лицензирани стокови борси, 

търговията на които се извършва от 225 борсови члена, някои от които упражняват 

дейност на повече от една стокова борса, чрез регистрирани 200 брокера. 

6.2. Извършване на регистрация на брокер на стокова борса  
 През  първото полугодие на 2016 г. са регистрирани 10 брокера, осъществяващи 

дейност на стоковите борси. 

6.3. Издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище. 

 През шестте месеца на 2016 г. e регистирано 1 стоково тържище. Заличени са и 

са обезсилени издадените удостоверения на 2 стокови тържища.  

 Към момента в страната действат 80 регистрирани стокови тържища.  

6.4. Издаване на удостоверение за регистрация на пазар на производителите; 

През отчетния период не са подавани заявления за  регистрация на пазари на 

поризводителите. Към момента в Република България действат общо 10 регистрирани 

пазара. 

6.5. Прекратяване извършването на дейност като стокова борса 

 През  първото полугодие на 2016 г. не са отнети издадените лицензи за 

извършване на дейност като стокова борса. 

6.6. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на 

нововъзникнали обстоятелства за стокова борса 

 За периода м. януари – м. юни 2016 г. са заявени 36 обстоятелства и са вписани 

нововъзникнали 36 обстоятелства на 3 стокови борси. 

6.7. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на 

нововъзникнали обстоятелства за член на стокова борса 

 За периода м. януари – м. юни 2016 г. са заявени 27 oбстоятелства и са вписани 

нововъзникнали 27 обстоятелства на 27 члена на стоковите борси. 

 

 Държавната комисия по стоковите борси и тържищата вписва 117 промени на 

заявените обстоятелства и вписва нововъзникнали обстоятелства за стокова борса, 

стоково тържище, пазар на производителите и брокер на стокова борса. 

Обработва 279 комплекти от документи на заявители, свързани с предвидените в 

Закона за стоковите борси и тържищата процедури. 

6.8. Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на 

нововъзникнали обстоятелства за стоково тържище/пазар на производителите 



 26 

 За периода м. януари – м. юни 2016 г. са заявени 21 обстоятелства и са вписани 

18 нововъзникнали обстоятелства за  стокови тържища и 3 за пазари на 

производителите. 

6.9. Не са предоставени преписи от регистрите на Държавната комисия по 

стоковите борси и тържищата. 

6.10. Не са издавани дубликати или удостоверения с актуални данни по 

регистрация. 

6.11. Ежедневно събира и обобщава информация за вида, количеството и цените 

за сключените на стоковото тържище сделки. Съвместно със стоковите тържища и 

пазарите на производителите изгражда маркетингова информационна система (ИС), 

която съществува и функционира от 1998 г. Включва новорегистрирани тържища и 

пазари на производителите в Информационната система на ДКСБТ. 

6.12. Вписване на самостоятелен обект 

 През отчетния период са вписани 77 самостоятелни обекти. Към настоящия 

момент са вписани общо 718 самостоятелни обекта. По смисъла на Закона за стоковите 

борси и тържищата, самостоятелен обект е място, което е обособено като склад за 

търговия на едро с налични храни и цветя, различно от стоково тържище и  пазар на 

производителите, където търговията с храни се извършва от лице, регистрирано по 

Закона за храните, а търговията с цветя - от търговец. 

 Самостоятелните обекти се стопанисват и управляват от 640 бр. юридически 

лица, като част от тях са с повече от една отделни бази, осъществяващи дейност.  

6.13. През първото полугодие на настоящата година ДКСБТ извършва : 1 499 

проверки и установява 186 нарушения, издава 1 313 констативни протоколи и 186 акта 

за административно нарушение. 

 През първата половина на 2016 г. са образувани 188 

административнонаказателни преписки за установени нарушения на разпоредби на 

ЗСБТ относно стоките, предназначени за продажба на стокови тържища, пазари на 

производителите и самостоятелни обекти, въз основа на които са издадени 185 

Наказателни постановления. Прекратява 5 преписки, поради маловажност. 

Постъпили суми от глоби и имуществени санкции в размер на 98 562 лв., от 

които: 35 305 лв. (35,82 %) чрез частен съдебен изпълнител; 56 130 лв. (56,95 %)  от 

санкционирани лица и 7 127 лв. (7,23%) постъпления от Националната агенция за 

приходите (НАП). 

 

7. Разработване на икономически анализи. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата; 

7.1. Изготвяне на 12 месечни броя на макроикономически бюлетин; 

 Изготвени 6 месечни макроикономически бюлетини и 6 бюлетина „Информация 

за икономическото развитие и икономическата политика на България”; 

 Изготвена 1 презентация на икономическото развитие на България; 

7.2. Изготвяне на справки и аналитични материали за външната търговия на 

България; 

Изготвени 136 броя справки за външната търговия на България във връзка със 

запитвания от други дирекции на министерството, както и външни организации и 

институции. 

7.3. Разработване на аналитични материали за секторите в българската 

икономика /21 бр./; 

Изготвени 20 секторни анализи по икономически дейности. Изготвен е преглед на 

основните индикатори на секторите по икономически дейности. Анализите съдържат 

коментари и статистическа информация относно добавена стойност, брой наети, средна 

заплата, внос, износ и др. 

 

7.4. Разработване на аналитични материали относно икономиката на България на 

областно ниво; 

Изготвен 1 аналитичен материал относно икономиката на Област Ямбол. Изготвен 

е преглед на основните индикатори на областно ниво, като материалът съдържа 

информация относно добавена стойност, брой наети, работна заплата, чуждестранни 

инвестиции и др. 

http://www.mee.government.bg/doc_pdf/Bul_2008_godishen.doc
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7.5. Поддръжка и актуализация на бази данни, съдържащи информация за 

външнотърговския стокообмен на България. 

Поддържани и актуализирани са локална база данни „Външна търговия” и 

„Митническа статистика” на Интранет страницата на МИ. 

 

В)Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. 

проектите по програмата. 

 

 

Г)Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) – Приложение №5 

 

 
Приложение №5 

2000.01.01 Бюджетна програма „Облекчаване на регулации, 

опростяване на процедури по предоставяне на 

административни услуги” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

I-во 

полугодие 

на            

2016 г. 

1. Извършени проверки на място във връзка с осъществяването 

на контрола, отговорност за който носи ДРЛК 
бр. 55 22 

2. Обслужени заявители, качествено и в срок, във връзка с 

административните услуги, предоставяни от ДРЛК 
бр. 600 1 555 

3. Издадени документи за наблюдение при внос в ЕС от трети 

страни на стоманени изделия* 
бр. 1 1 446 

4. Издадени импорт лицензи (Import License) при внос в ЕС от 

трети страни на текстил и текстилни изделия 
бр. 2 1 

5. Предоставяне на разрешения за квоти при внос в ЕС от Русия 

на дървен материал 
бр. 1  

6. Предадени на разпореждане на МККП прекурсори бр. 

протоколи 
10 11 

7. Унищожени прекурсори, предоставени на разпореждане на 

Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите по 

реда на НПК и във връзка с чл. 98 от Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите 

кг 1 000 250 

8. Изпълнени ангажименти и подготовка на позиции за участие в 

работата на работните органи на Съвета на ЕС и 

Международния съвет за контрол на наркотиците към 

Икономическия и социален съвет на ООН, свързани с контрола 

на прекурсори на наркотични вещества и в  други международни 

форуми, свързани с проблемите с наркотиците. 

Бр. 

 
10 10 

9. Изготвяне на Годишен доклад, изпращан ежегодно до 

Международния съвет за контрол на наркотиците към 

Икономическия и социален съвет на ООН.  

бр. 1 1 

10. Сътрудничество с компетентни органи в областта на контрол 

на прекурсори и наркотици – ЕС, ООН и държави –членки на 

ЕС. 

бр. 20 20 

11. Инициатива и участие в междуведомствени срещи и работни 

групи във връзка с предложения за промяна, актуализиране и 

оптимизиране на законодателството в областта на прекурсорите 

на наркотични вещества. 

бр. 3 3 

12. Ежегодно изготвяне на обобщена информация за защита на 

интелектуалната собственост в Р България във връзка със 

преглед на Special 301 според Търговския закон на САЩ, 

бр. 1 1 
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предоставен на американското посолство в София 

13. Брой анализи на спиртни напитки по ЗВСН бр. 15 8 

14. Издаване на Световен код за идентифициране на 

производител на ППС 
бр. 4 5 

15. Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание бр. 1  

16. Предоставяне на национални декларации, нотификации, 

данни и обмен на информация с органите на ЕС, 

международните режими и организации за експортен контрол и 

неразпространение на ОМУ и контролните органи на страните 

членки 

Бр. 13 5 

17. Изготвяне на национални доклади за дейността на 

Междуведомствената комисия за експортен контрол и 

неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката 

Бр. 2 2 

18. Изпълнени ангажименти, своевременно хармонизиране и 

актуализиране на национално законодателство и подготовка на 

информации и позиции чрез участие в дейността на работните 

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

конвенционални оръжия (COARM); по изделията с двойна 

употреба (DUWP); Координационна група към Европейската 

комисия (ЕК), създадена съгласно чл. 23 на Регламент 428/2009 

на Съвета на ЕС; Комитет по изпълнение на Регламент на 

Съвета (ЕО) № 1236/2005; Комитет по Директива 2009/43/ЕО на 

ЕП и на Съвета, международните режими (Васенаарска 

договореност, Режим за контрол на ракетните технологии, Група 

на ядрените доставчици и Австралийската група) и организации 

за експортен контрол и неразпространение на ОМУ 

(Организация за забрана на химическото оръжие, ОССЕ и др.) 

Бр. 52 13 

19. Организиране и провеждане на международни и 

междуинституционални мероприятия и по линия на 

сътрудничеството Правителство - Индустрия с представители на 

бизнеса и академичната общност в областта на експортния 

контрол 

Бр. 1  

20. Изпълнени ангажименти по националното представителство 

в органи и структури на НАТО и ЕС по икономически аспекти 

на сигурността и отбраната 

Бр. 9 6 

21. Събития във връзка с двустранното индустриално 

сътрудничество в областта на сигурността и отбраната 
Бр. 3 1 

22. Организирани заседания на работната група по поддържане 

на база данни на кандидати за участие в международни 

процедури на НАТО 

Бр. 11 6 

23. Предложения по национални механизми, законодателство, 

структори, политики в сферата на сигурността и отбраната 
Бр. 3 3 

24. Извършени проверки на дейността на лицензираните стокови 

борси (СБ), регистрирани стокови тържища (СТ) и пазари на 

производители (ПП), вписани самостоятелни обекти (СО) както 

и на търговски обекти, извършващи подобна на тяхната дейност, 

неотговарящи на изискванията на ЗСБТ и без издадено 

удостоверение от ДКСБТ. 

Бр. 1 800 1 499 

25. Издаване (обезсилване) на удостоверения за организиране на 

стоково тържище 
Бр. 1 3 

26. Издаване (обезсилване) на удостоверения за организиране на 

пазар на производителите. 
Бр. 1  

27. Издаване (обезсилване) на удостоверения за вписване в 

Регистъра на самостоятелните обекти. 
Бр. 20 86 
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28. Издаване (обезсилване) на удостоверения за извършване на 

брокерска дейност. 
Бр. 10 10 

29. Извършване на процедурни действия по партидите на СБ, 

СТ, ПП, СО, борсови членове и брокери на стокови борси 

(вписвания на промени на заявени обстоятелства) 

Бр. 160 117 

30. Превенция от нарушения, извършвани от организаторите на 

СБ, СТ и ПП, борсови членове и брокери на стокови борси въз 

основа на констатациите и препоръките на контролните органи и 

специализираните звена в ДКСБТ 

% 70 86,7 

31. Относителен дял на установените нарушения към 

извършените проверки 
% 10 12,41 

32. Степен на интегриране на информационните данни на 

тържищата в ИС на ДКСБТ 
% 87 87 

33. Изготвени макроикономически бюлетини и информация за 

икономическата политика на България 
Бр.  6 

34. Изготвени справки за икономиката на ниво област Бр.  1 

35. Изготвени справки за външната търговия на страната Бр.  136 

 

* Наименованието на показател 3 е променено на основание приет на 28.04.2016 г. 

Регламент за изпълнение (EС) 2016/670 на Комисията за въвеждане на предварително 

наблюдение от страна на Съюза върху вноса на някои железни и стоманени продукти от 

някои трети държави 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение: 

 

 Източници на информацията за данните по показателите за 

изпълнение: 

Данните се съдържат в периодичните отчети на административните звена. 

Предоставянето на посочените нотификации и изготвянето на доклади се извършва 

след обработване на данни и извършване на анализ на информация от търговски 

дружества, производствени предприятия и данни от Агенция „Митници” за изминали 

или планирани дейности за определени специфични периоди по конкретни показатели.  

Информацията за показателите се получава от периодичните отчети в МИ по 

предварително утвърдени годишни работни планове.  

 

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности: 

 Постигнатите целеви стойности на показателите за изпълнение в края на първото 

полугодие съответстват с планираните. 

       

 

 

Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение №6) 

 

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.01 Бюджетна програма “Облекчаване на регулации, 

опростяване на процедури по предоставяне на 

административни услуги” Закон 
Уточнен 

план 

Отчет  

I-во полугодие на            

2016 г. 
(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 1 531 844 1 560 084 790 092 

     Персонал 1 380 444 1 380 444 690 693 

     Издръжка 151 400 159 640 80 162 
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     Капиталови разходи 0 20 000 19 237 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 531 844 1 560 084 790 092 

     Персонал 1 380 444 1 380 444 690 693 

     Издръжка 151 400 159 640 80 162 

     Капиталови разходи   20 000 19 237 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от 

ЕС  
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС 
0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 1 531 844 1 560 084 790 092 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 1 531 844 1 560 084 790 092 

  Численост на щатния персонал 61 61 61 

  Численост на извънщатния персонал 0 0   

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера 

им и източника на финансиране 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”, дирекция 

„Регистриране, лицензиране и контрол”, дирекция „Икономически политики за 

насърчаване” и Държавна комисия по стоковите борси и тържищата. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА - 2000.01.02 

„НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ИНОВАЦИИТЕ” 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

Бюджетна програма 2000.01.02 „Насърчаване на предприемачеството и 

иновациите” включва дейности, заложени в Националната програма за реформи, 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация и в Националната стратегия за 

насърчаване на МСП в България 2014 – 2020 г.  

Целите на програмата по отношение на иновациите включват повишаване на 

инвестициите в НИРД до 2016 г. до 1,18%, създаване на условия за засилване на 

иновационната активност на предприятията, за да нарасне броя на МСП, въвели нов 

продукт, услуга, технология и маркетингова или организационна иновация.     

Целите на програмата по отношение на предприемачеството се изразяват предимно 

в подкрепа на предприемаческото обучение в средните училища, за да нарасне дела на 

учениците, получили предприемаческа подготовка, както и да се създадат условия за 

нарастване на новосъздадените предприятия.    

През първото полугодие на 2016 г., мерките за изпълнение на заложените в 

програмата цели са насочени основно към популяризирането на Иновационната стратегия 

за интелигентна специализация и нейното изпълнение чрез оперативните програми.  

В изпълнение на заложените в Програмата цели, през първото шестмесечие на 

2016 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

управлява и администрира проекти по 6-та и 7-ма конкурсни сесии, осъществявани в 

рамките на Националния иновационен фонд на Република България. Изпълняваните 

проекти и процедури са насочени към насърчаване на иновациите и технологичното 

развитие. Предоставяната подкрепа през отчетния период е насочена основно към малки 

и средни предприятия, които си сътрудничат с изследователски организации.  

  

Б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне 

  1. Европейска инициатива ЕВРИКА 

С Решение № 658 на Министерския съвет от 23 юли 2009 г. правителството 

одобрява участието на България в инициатива ЕВРИКА и съвместна програма ЕВРОСТАРС 

и възлага на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

организацията и координацията на дейността по участието на страната в инициативата 

ЕВРИКА и съвместна програма ЕВРОСТАРС. Разходите за националното финансиране на 

българските организации, участващи в съвместна програма ЕВРОСТАРС, са за сметка на 

бюджета на Националния иновационен фонд и финансовият мониторинг се извършва 

съгласно ПУСНИФ. 

През първото полугодие на 2016 г. е изготвено писмо до Министерство на 

икономиката за предприемане на последващи действия по ратифициране на подписаното 

двустранно споразумение със Секретариата на инициатива Еврика за периода 2014 – 

2020 г.  

Изготвен е Проект на доклад от Министъра на икономиката до Министерски съвет 

за внасяне и за разглеждане от Министерски съвет на проект на Решение на 

Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на 

двустранно споразумение със Секретариата на инициатива Еврика  за периода 2014-2020 

г. Към Проекта на Решение е приложен и Законопроект за ратифицирането му и мотиви 

към него. 

Изпратени са до Секретариата на инициатива Еврика 2 броя Декларации за 

ангажименти по отношение на кандидатстването с проекти по програма Евростарс,  с 

рег.№ 99-00-13-35/31.03.2016 г и рег.№ 99-00-13-36/31.03.2016 г. Изготвен е и предаден 

на Секретариата на Еврика – Годишен финансов одитен доклад за 2015 г. със следните 

приложения: 

 сертифицирана декларация от одитор за извършените разходи за 2015 г. по 

съвместна програма Евростарс 1; 

 попълнен и изпратен Въпросник за самоценка и последваща проверка на 

одитор; 

 попълнена и изпратена декларация за определяне на лице за контакт; 
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 попълнена и изпратена декларация за определяне на представители на 

Националната изпълнителна група; 

 попълнена и изпратена декларация за признаване на анексите към 

споразумението; 

 изпратена изготвена национална пътна карта. 

Предвид ограничения финансов ресурс, основен инструмент за популяризиране на 

програмите на ЕВРИКА остава интернет страницата на ИАНМСП, където периодично се 

публикува актуална информация относно предстоящите конкурсни сесии по програма 

Евростарс, относно съществуващи възможности за участието на български експерти в 

оценката на проектите по Евростарс, както и по отношение на Европейските програми за 

финансиране на научно-изследователска дейност и иновации. В отделни рубрики на 

официалния сайт, се публикува информация за иницитивите и събитията, организирани в 

рамките на ЕВРИКА, както и за постъпили предложения за конкретни проекти, отправени 

от чуждестранни партньори. ИАНМСП, чрез Националните проектни координатори, 

ежедневно отговаря на запитвания и провежда срещи с представители на бизнес средите, 

с изследователски организации и различни сдружения, проявяващи интерес към 

програмите на ЕВРИКА. 

 

2. Съвместната програма ЕВРОСТАРС 

През първото полугодие на 2016 г. е извършен технически и финансов  мониторинг 

на втори етап на „Проект Е! 8213 Triple S Microscope” съгласно споразумение за 

финансиране на проект по съвместна програма Евростарс №Е-1/13.02.2014 г., с 

бенефициент „АМГ Технолоджи” ООД. Издадено е Протоколно решение №Е-1-

32/25.05.2016 г. Отчетената субсидия от бенефициента е в размер на 137 886,50 лв., а 

одобрената субсидия в размер на 137 745,38 лв. Съотношението  одобрена 

субсидия/отчетена субсидия –  99,90 %. Сключено е и допълнително споразумение № Е-

1-А-1/10.02.2016 г. 

В рамките на отчетния период е извършен технически и финансов мониторинг на 

първия етап от изпълнението на проект в изпълнение на Съвместна програма „Евростарс” 

в рамките на инициатива Еврика – „Е! 8932 GALENE Методология и инструменти за 

поддържане на уеб-базирани комуникации в реално време в IE-TV приложения” с двама 

бенефициенти -  „Лион Технолоджис” ЕООД и „Сингюлар Лоджик България Компютър 

Апликейшънс” ЕООД. Отчетените субсидии от двамата бенефициента са в размер на 153 

731,73 лв, а одобрените субсидии в размер на 131 608,20 лв. Съотношението  одобрена 

субсидия/отчетена субсидия –  85,61 %.  

„Лион Технолоджис” ЕООД, в качеството му на Бенефициент - участник в одобрен 

от Групата на високо равнище проект по съвместна програма Евростарс „Проект Е! 8932 

GALENE Методология и инструменти за поддържане на уеб-базирани комуникации в 

реално време в IE-TV приложения” е извършен технически и финансов мониторинг на 

етап първи. Има протоколно решение №Е-4-17/25.03.2016 г. Преведената субсидия е в 

размер на 62 293,10 лв. 

„Сингюлар Лоджик България Компютър Апликейшънс” ЕООД, в качеството му на 

Бенефициент - участник в одобрен от Групата на високо равнище проект по съвместна 

програма Евростарс „Проект Е! 8932 GALENE Методология и инструменти за поддържане 

на уеб-базирани комуникации в реално време в IE-TV приложения” е извършен 

технически и финансов мониторинг на етап първи. Има протоколно решение № Е-3-

16/25.03.2016 г. Преведената субсидия е в размер на 69 315,10 лв. 

 

3. „Финансова схема за насърчаване на иновативни предприятия”, със 

средства от Националния иновационен фонд 

Основната цел на НИФ е да насърчи реализацията на научно-изследователски и 

развойни проекти и проекти за техническа осъществимост, като субсидира част от 

приемливите им разходи за промишлени изследвания и експериментално развитие. 

Фондът финансира предприятия, които реализират нови или значително усъвършенствани 

продукти, процеси или услуги, насочени към повишаване на иновативния потенциал и 

технологичното им равнище. 

През отчетния период бяха проведени 2 заседания на Оценяващия комитет. На 

заседанията са разгледани  8 казуси съдържащи искания на бенефициенти по 6 – та и 7 – 

ма конкурсни сесии на НИФ, отнасящи се за промени в сключените договори. За периода 
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са изготвени и подписани 7 бр. допълнителни споразумения към сключени догововори от 

7-ма конкурсна сесия. На заседанието на Оценяващия комитет беше избран нов член – 

проф.Райчо Райчев. Има сключени  7 броя граждански договори с независими експерти, 

осъществили мониторинг по 7 – ма сесия. 

За периода м.01-06.2016 г., Звеното за оперативно управление на Фонда в 

ИАНМСП - ЗОУФ извърши мониторинг по 53 от договорите в изпълнение, от които 12 за 6-

та конкурсна сесия и 41 за 7-ма конкурсна сесия.  Общо отчетени са 66 етапа, 

разпределени, както следва: 

 за 6-та сесия – 12 етапа, от които 12 за последен етап; 

 за 7-ма сесия – 36 етапа, от които 13 за последен етап. 

Отчетената субсидия по договорите в изпълнение на 6-та сесия е в размер на 659 

411,08 лв., а одобрената –  540 807 лв., като съотношението одобрена субсидия/отчетена 

субсидия - 82,01 %.  

Общият размер на преведената субсидия през отчетния период по 6-та сесия е  540 

807 лв., от които 356 664,37 лв. са изплатени от откритите особени сметки на 

бенефициентите, преведени им от ИАНМСП от бюджет 2015 г., а 184 142,63 лв. са 

преведени с платежно нареждане от бюджет 2016 г. на ИАНМСП. 

Отчетената субсидия по договорите в изпълнение на 7-ма сесия е в размер на  

2 011 743,30 лв., а одобрената –  1 906 773,01 лв., като съотношението съотношението 

одобрена субсидия/отчетена субсидия – 94,78 %. 

Общият размер на преведената субсидия през отчетния период по 7-ма сесия е  

1 906 773,01 лв. от които 1 638 528,33 лв, изплатени от откритите особени сметки на 

бенефициентите, преведени им от ИАНМСП от бюджет 2015 г., а 268 244,68 лв. са 

преведени с платежно нареждане от бюджет 2016 г. на ИАНМСП. 

През отчетния период е изготвена и изпратена документация до Министерството на 

икономиката за: 

 правила за управление на средствата на НИФ – 2016 г.; 

 правилник за оценка на проектни предложения по схема „Подкрепа на 

научвоизследователска и развойна дейност на предприятията и организациите за научни 

изследвания и разпространение на знания” – с приложенията към него; 

 процедура за административно и финансово отчитане на проекти с 

приложенията към нея; 

 процедура за администриране и докладване на нередности при усвояване и 

управление на средствата по НИФ – с приложенията към нея; 

 правила за работа на Управителния съвет на Фонда. 

 

4. Проект Ваучерна схема – трансфер на знания към предприятия 

Финансовата схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятия 

(Ваучерна схема)” е насочена към реализиране на дейности за предоставяне на 

технологични знания от висши училища и научни организации („доставчици на знания”) 

към предприятия, с цел да се стимулира връзката между науката и бизнеса. 

Предприятията ще бъдат подкрепени да решат тесни места в своите предприятия, като 

възложат тяхното решаване на „Доставчиците на Знание”. Безвъзмездната помощ е за 

МСП, които искат да решат проблеми с приложен характер, чрез придобиване на знания, 

свързани с иновация на процеси, продукти и услуги. Планира се да се финансират  

проекти от 20 000 лв.  

През пълвото полугодие на 2016 г., проекта не е изпълняван, тъй като се 

предвижда схемата да стартира през 2018 г.  

 

5.Българо-швейцарска програма за сътрудничество. 

На 7 септември 2010 г. в град Берн, Швейцария беше подписано  Рамково 

споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и 

Федералния съвет на Швейцария, което урежда предмета и прилагането на швейцарския 

финансов принос за намаляване на икономическите и социални неравенства в 

разширения Европейски съюз.  

 Междинен орган по приоритетна ос 3 „Насърчаване на частния сектор” на 

Българо-швейцарската програма е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 

средните предприятия (ИАНМСП) към министъра на икономиката, определен с РМС № 

319/19.05.2011 г. Бенефициент по приоритетна ос 3 е Агенцията по обществени поръчки. 
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  През първото полугодие на 2016 г., АОП като бенефициент по програмата е обявил 

следните публични покани в изпълнение на проект „Методическа подкрепа за развитието 

на „зелените” обществени поръчки в България”: 

 Изработка и доставка на рекламни материали за осигуряване на информираност 

и публичност по проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените” обществени 

поръчки в България”, публикуван на 07.04.2016 г., съгласно чл.16 г, ал.1 от ЗОП (отм., 

ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.); 

 Извършване на писмени и устни преводачески услуги по български на английски 

език и от английски на български език за изпълнение на дейностите по проект 

„Методическа подкрепа за развитието на „зелените” обществени поръчки в България”, 

публикуван на 22.03.2016 г. 

И по двете публични покани има сключени договори, чието изпълнение ще се 

отчете през второто полугодие на 2016 г. През отчетния период АОП е изпратил нулев 

отчет без разходи пред ИАНМСП по проект „Методическа подкрепа за развитието на 

„зелените” обществени поръчки в България” на Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество. 

Изпълнени дейности от дирекция „Икономически политики за насърчаване” в 

Министерство на икономиката 

 

6.Участие на Република България в Съвместното предприятие „ECSEL” (СП 

ECSEL), създадено с Регламент (ЕС) №561/2014 г. на Съвета на ЕС. 

  Съвместните технологични инициативи (СТИ) са публично-частни партньорства в 

промишлените научни изследвания на европейско равнище. Те дават възможност на 

научно-изследователски организации и предприятия да участват в съвместни европейски 

проекти на най-високо научно-технологично ниво. В резултат, се очаква повишаване на 

конкурентоспособността на участващите. Към момента има три съвместни технологични 

инициативи към програма Хоризонт 2020 – Съвместното предприятие (СП) „Ексел”, 

Съвместното предприятие (СП) „Горивни клетки и  водород 2” и Съвместното предприятие 

(СП) „Индустрии базирани на биотехнологии“.  

  През първото полугодие на 2016 г. няма отчетена дейност във връзка с провеждане 

на информационна кампания за популяризиране на възможностите за участие на 

български бенефициенти в СП „ECSEL”. Такава кампания се планира през второто 

полугодие на годината. 

На този етап по СП „ЕКСЕЛ”, българските бенефициенти, спечелили конкурсни 

процедури, получават финансиране само от ЕК. България все още не е сключила 

споразумение със СП „ЕКСЕЛ” за национално съ-финансиране на одобрените български 

бенефициенти, както и с останалите две съвместни предприятия. 

 

7.Споразумение за европейска кооперираща държава между 

правителството на Република България и Европейската Космическа Агенция 

(ЕКА). 

  Европейската космическа агенция е независима организация, която осъществява 

космическата политика на Европейския съюз, за постигане на по-голяма оперативна 

ефективност и симетричност по въпросите, свързани с космоса, предвид нарастващата 

роля на ЕС в тази област и предизвикателствата, пред които се изправя европейския 

космически сектор. В съответствие с делегираните правомощия от ЕК, ЕКА е отговорна за 

реализирането на космическите програми на ЕС – „Коперник”, (дългосрочен ангажимент 

за разработване на базирани в космоса услуги за глобален мониторинг на Земята и 

сигурността), „Галилео” (европейският проект на спътникова система за навигация, 

замислен като алтернатива на GPS и ГЛОНАС), поддръжката на комуникационни спътници 

и спътници за нуждите на метеорологията и други. 

  На 08.04.2015 г. в Министерство на икономиката беше подписано Споразумението 

за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и 

Европейската космическа агенция, въз основа на което България придобива статута на 

европейска кооперираща държава и се асоциира с изпълнението на съвместно избраните 

програми и дейности на ЕКА, по Плана за европейските коопериращи държави (PECS), с 

изключение на основната технологично програма на Агенцията. Споразумението 

предоставя на България правото да получава от ЕКА известия за научни мисии, което би 
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позволило на страната да участва на ниво главен изследовател или съ-изследовател, 

както и възможности да използва инфраструктурата и услугите на ЕКА за своите 

национални космически проекти. От страна на ЕКА ще бъде осигурен достъп до 

младежките програми на ЕКА за магистри и стипендианти, както и възможност за участие 

във взаимния обмен на експерти; научна и техническа информация; данни и стоки от 

взаимен интерес, в областта на космическата наука, технологиите и приложенията. 

  С Указ № 239 от 08.12.2015 г. на президента на Република България, в бр. 95 на 

Държавен вестник беше обнародван Закона за ратифициране на Споразумението за 

европейска кооперираща държава между правителството на Република България и 

Европейската космическа агенция, приет от 43-то Народно събрание на 26.11.2015 г. и 

издаден на 01.12.2015 г.  

  През първото полугодие на 2016 г. са изпълнени следните дейности: 

 На 04.02.2016 г., в Централното управление на ЕКА в Париж, беше подписана 

Хартата на Плана за европейските коопериращи държави (PECS), с което бяха изпълнени 

всички  изискванията по чл. 14 от Споразумението, за да се пристъпи към плащане на 

първата финансова вноска от страна на България.  

 На 15.02.2016 г. в Министерство на икономиката беше получено писмо от ЕКА 

(вх. № 99-00-55/15.02.2016 г.), с покана за плащане на първата финансова вноска по 

PECS, в размер на 1 343 919.43 евро, (един милион триста четиридесет и три хиляди, 

деветстотин и деветнадесет евро и четиридесет и три цента). На 11.03.2016 г. от страна 

на Министерство на икономиката беше извършено плащането на горепосочената сума по 

сметка на ЕКА, въз основа на което Споразумението се счита за влезнало в сила от 

посочената дата на плащане. Част от посочената по-горе сума е предназначена за 

финансиране на 5-те български проекта, спечелили в Първата тръжна процедура, която 

ЕКА откри за България през 2015 г., на обща стойност 788 000 евро (седемстотин 

осемдесет и осем хиляди евро). Останалата част от средствата е предназначена за 

заплащане на годишната такса за членство в Агенцията (13%), а остатъкът ще бъде 

пренасочен към бюджета на България по PECS за 2017 г.  

 В периода от 30 май до 4 юни 2016 г., по инициатива на Министерство на 

икономиката, ЕКА проведе обучителен курс на тема „Радарно дистанционно обучение” в 

гр. София, предназначен за българските потребители. В курса участваха 35 лица от 

средите на науката, индустрията и академичната общност, по предварително извършен 

подбор по документи, от експерти на ЕКА.  

 

8. Проект „Техностарт – насърчаване на иновационната активност на 

младите хора в България” за създаване на студентски фирми 

  Проектът има за цел да подпомогне младите хора – студенти, докторанти и 

наскоро дипломирани с иновативни бизнес идеи да започнат собствен бизнес като им се 

предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на до 20 000 лв. за изпълнението 

на бизнес плана им.  

  През първото полугодие на 2016 г., приключи окончателно изпълнението на 

сключените договори с 19-те (деветнадесетте) бенефициента – стартиращи фирми на 

млади хора, които изпълняваха бизнес плановете си за срок от 1 година – декември 

2014 г. – декември 2015 г. Общата договорена сума от безвъзмездната финансова 

помощ по проекта е на стойност 364 181,85 лв, а общата одобрена усвоена сума от 

бенефициерите за целия отчетен период – м.12.2014 г. – м.12.2015 г., е на стойност 

345 532,11 лв, а като процент на изпълнение е 94,88%. Неусвоената сума от 

безвъзмездната финансова помощ, в размер на 18 649,74 лв е възстановена по 

банковата сметка на МИ през м.04.2016 г. и ескроу сметките по проекта за закрити. 

  Предстои мониторинг на тези фирми от страна на МИ за период от две години с 

цел проследяване на ефективността от проекта. 

  През отчетния период, съгласно Заповед №РД-16-216/14.03.2016 г. на 

министъра на икономиката, членовете на екипа по проекта изготвиха оперативно 

ръководство за 2016 г., като целта е да се обяви национален конкурс за стартиране на 

проект „Техностарт 2”. Ръководството е изготвено и конкурсът се планира да бъде 

обявен през втората половина на 2016 г. 

 

  9. Създаване на оперативно звено в дирекция „Икономически политики 

за насърчаване” в Министерство на икономиката, което подпомага 
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Секретариата и изпълнява оперативни и експертни задачи, свързани с 

изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 

(ИСИС). 

  С постановление №116 на МС от 12.05.2015 г. се създава Съвет за интелигентен 

растеж, който е консултативен орган към Министерски съвет. Съветът определя 

насоките на развитие на тематичните области на икономиката, визията, 

стратегическите цели, координира и извършва мониторинг на Иновационната стратегия 

за интелигентна специализация на България 2014 – 2020 г. (ИСИС). Съгласно чл.12 от 

Постановление № 116 на МС от 12.05.2015 г. в Министерство на икономиката се 

създава оперативно звено, което подпомага Секретариата към Съвета и определя 

оперативни и експертни задачи, свързани с изпълнението на ИСИС.  

   През първото полугодие на 2016 г., членовете на  оперативното звено към 

дирекция „ИПН” взеха участие в няколко заключителни мероприятия на Областните 

информационни центрове, за да популяризират и представят приетата Иновационна 

стратегия за интелигентна специализация. През м.05.2016 г., стратегията бе 

представена в гр. Видин, гр. Стара Загора, гр. Габрово  и гр. Плевен. 

  През м.04.2016 г. бе обявена публична покана за „Разработване на технологични 

пътни карти, свързани с идентифицираните тематични области в иновационната 

стратегия за интелигентна специализация”. В резултат с изпълнителя Агенция 

Стратегма ООД е сключен договор за изпълнение.  

 

10. Организиране на информационни кампании, семинари и издаване на 

материали в подкрепа навлизането и развитието на устойчивата мобилност. 

За да бъдат по-бързо приети екологичните превозни средства от страна на 

потребителите (бизнеса и населението) като реална алтернатива на конвенционалните 

превозни средства, е необходимо те да бъдат добре информирани за възможностите, 

преимуществата, ползите и практически аспекти на новите екологични автомобили, 

задвижвани с алтернативни горива. 

През първото полугодие на 2016 г. не са организирани информационни кампании и 

семинари в подкрепа навлизането и развитието на устойчивата мобилност.  

 

11. Създаване на тренировъчни фирми в училища по изкуства и спортни 

училища. 

Проект „stARTs III” – привличане към мрежата на тренировъчните предприятия 

на 4 училища по изкуствата и 1 спортно училище.  

Като изпълнител за периода 14.12.2015 г. – 30.06.2016 г. е избрана фондация 

„Джуниър Ачийвмънт България”, съгласно Договор №131/14.12.2015 г. в резултат на 

спечелена обществена поръчка с предмет „Обучение по предприемачество и създаване на 

тренировъчни предприятия в училищата по изкуствата и спортните училища”.  

През първото полугодие на 2016 г., изпълнителят Джуниър Ачийвмънт България е 

отчел приключването на изпълнението на проекта, който е бил изпълняван в 5 училища в 

България: 

1. Национална гимназия по приложни изкуства „Св. Лука” – София 

2. Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – София 

3. Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов” – Пловдив 

4. Национална гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив 

5. Спортно училище „Васил Левски” - Пловдив 

 

По-важните резултати от изпълнението на проекта през 2016 г. са: 

 Провеждане на обучителен семинар за учители от петте училища по проекта – 

1бр.; 

 Създаване на тренировъчни предприятия „Учебна компания” в петте училища по 

проекта и текуща работа през годината – 5 бр.; 

 Предоставени учебници „Предприемачески дух” и учебни помагала 

„Документация” на всеки учител и на всяко тренировъчно предприятие – 20 бр.; 

 Предоставяне на лаптоп за новите тренировъчни предприятия – 3 бр.; 

 Обучение по предприемачество ученици от средните училища по изкуства и 

спортно училище – 103 души; 

 Провеждане на семинар „Работа с ментори и бизнес консултанти-създаване на 
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търговска марка, генериране на идеи и маркетингова стратегия”, в София тех парк гр. 

София, 12.03.2016 г. – 1 бр.; 

 Провеждане на Финансов  лагер в София тех парк-обучение по финанси и 

презентационни умения – 1 бр.; 

 Участие на тренировъчни предприятия от средните училища по изкуства и 

спортно училище в регионални състезания в гр. Велико Търново, гр. Хасково и гр. 

Благоевград (26.04.2016г.) - 5 бр.; 

 Участие на 5-те тренировъчни предприятия в конкурсите „Изгряващи звезди” 

2016 и Брандико 2016 в гр.София (03.06.2016 г.). 

 

12. Организиране на конкурса „Брандико”, целящ насърчаване на 

учебните предприятия към разбирането на същността и значението на 

изграждането и защитата на интелектуалната собственост. 

Чрез конкурсът „Брандико” се насърчават знанията на младите хора в областта 

на интелектуалната собственост. Този конкурс обучава ученици и студенти от 

тренировъчни предприятия на същността и значението на изграждането и защитата на 

търговска марка на Общността. Конкурсът е част от изпълнението на проект „stARTs III”. 

През първото полугодие на 2016 г., конкурсът „Брандико” се проведе през месец 

юни по време на форум „Изгряващи звезди”, София. На конкурса участваха 41 

тренировъчни предприятия от цялата страна. Той бе спечелен от тренировъчно 

предприятие, създадено по проект „stARTs 3”, което също е показател за ефективността 

на проект „stARTs” и симбиозата между двата проекта. В конкурса „Брандико” взеха 

участие 48 кандидати, спрямо 41 през изминалата година, което се равнява на ръст от над 

15%.  

 

13. Провеждане на конкурс Европейски награди за насърчаване на 

предприемачеството.  

Организирането и популяризирането на поредното издание на конкурса, цели  

събиране и отличаване на най-добрите практики по приоритетите на Small Business Act в 

подкрепа на малкия бизнес. Националните победители продължават участие на 

европейско ниво, където жури на Европейската комисия избира най-добрите проекти в 

подкрепа на предприемачеството в 6 категории.  

На национално ниво през отчетният период, в МИ са събрани и оценени 

кандидатурите от участниците в България, като през м. Юни са обявени номинираните 

участници, спечелили националният кръг.  

Големият победител в конкурса е Министерство на младежта и спорта с проекта 

„Национална програма за младежта”. Проектът се отличава с инициативността си в 

подкрепа на младите хора, със запознаване на възможностите да развиват своите идеи 

чрез иновативни подходи и начин на мислене, насърчаване на предприемаческия им дух, 

с цел да допринесат за развитие на икономиката в своя региона на предприемачеството. 

Второ място е за проекта на Община Пловдив, съвместно със Сдружение „Клъстер 

Тракия Икономическа Зона”, кандидатствал в категория „Бизнес среда”.  

Заради достойното си представяне и инициативност, с грамота са отличени още два 

проекта от Министерство на икономиката. Това са „Най-добър млад предприемач на град 

Пловдив”, в категория „Предприемачески дух”, както и „Стратегия за местно развитие на 

територията на община Ардино”, в категория „Отговорно и интегрирано 

предприемачество”.  

Конкурсът „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството” ще 

приключи в края на 2016 г., когато ще бъдат обявени победителите на европейско ниво. 

 

14. Проект „Th13teenArts” – Световна купа по творчески индустрии 

Националният конкурс „Th13teen Arts” е проект в подкрепа на предприемачеството 

и творческите индустрии в България. Победителят в националния конкурс представя 

страната в конкурса Creative Business Cup – световната купа по творчески индустрии - 

който се провежда на международно ниво и в него участват предприемачи с иновативни 

бизнес идеи в областта на творческите индустрии от целия свят. Чрез този проект се 

създават възможности за българските фирми от този сектор да популяризират своята 

дейност, да представят добри примери за стартиране на бизнес и да срещнат български и 

чуждестранни партньори и инвеститори. На национално ниво проектите се оценяват от 
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независимо жури от експерти с опит в областта на творческите индустрии.  

През първото полугодие на 2016 г. не е организиран национален конкурс по 

проекта. 

 

15. Съорганизиране на изложението за стартиране на бизнес чрез 

франчайзинг - „Франчайзинг Експо”.  

  Проектът стимулира посетителите на изложението да стартират бизнес чрез 

франчайзинг. Българските предприемачи ще бъдат информирани детайлно за 

възможността да разширят бизнеса си чрез използването на франчайзинг като канал за 

реализация. Ще бъдат запознати с начините за стартиране на собствен бизнес чрез вече 

готов бизнес с утвърдена търговска марка. МИ участва като съорганизатор. 

     Изложението се планира да се проведе през втората половина на 2016 г. 

 

16. Участие на „Европейския ден на предприемача” в рамките на 

Европейската седмица на МСП. 

  Европейският ден на предприемача е форум, която има за цел да популяризира 

успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Представителството на 

Европейската Комисия в България, Министерство на икономиката и НИС на СУ „Св. 

Климент Охридски” го организират ежегодно в рамките на Европейската седмица на МСП. 

На форума участват представители на Европейската комисия, държавните институции, 

бизнес асоциации и камари, неправителствени организации, академичната общност и 

други организации, които които имат отношение към развитието на предприемачеството в 

условията на Единния пазар.  

  Форумът „Европейски ден на предприемача” се планира да се проведе през втората 

половина на 2016 г. 

 

17. Нормативно въвеждане на МСП-тест.  

През отчетния период е направено изменението на Закона за нормативните актове, 

което е прието от Народното събрание на 03.05.2016 г. Съгласно изменението на чл.19 от 

Закона за нормативните актове, съставителят на проект на нормативен акт извършва 

задължително оценка на въздействието на нормативния акт, когато това е предвидено в 

същия закон. МСП теста ще бъде част от оценката на въздействие. Новите текстове влизат 

в сила на 04.11.2016 г., във връзка с което се подготвя Наредба от МС. За пълното 

въвеждане на текстовете от ЗНА е необходима и промяна на Ръководството за провеждане 

на оценка на въздействието, включително и методологията за оценка на въздействие 

върху малките и средните предприятия. Обхватът и аналитичните инструменти за оценка 

се подготвят от експерти от дирекция „ИПН” в сътрудничество с експерти от 

администрацията на Министерския съвет. 

 

В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. 

проектите по програмата 

 

Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 
 

 През периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г. предприетите мерки за изпълнение на 

заложените в програмата цели са насочени основно към повишаване 

конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарно 

ориентирани и практически приложими научни изследвания в малките и средни 

предприятия (МСП). Реализираните мерки са насочени към стимулиране на създаването 

и развитието на иновативни предприятия и подобряване на про-иновативната бизнес 

среда в страната; към създаване на предприятия, базирани на иновативни идеи и 

стимулиране на научно-изследователската и развойна дейност в МСП; към 

модернизация на технологиите и управлението в предприятията, осигуряване на 

съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество, 

предоставяне на лесно достъпни и качествени информационни услуги на бизнеса. 

Продължава процеса по осигуряване на финансиране за високорискови инвестиции, 

основно за иновационни дейности и други, включително с нови средства като 

инструментите за финансов инженеринг.  
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Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне 
 

Проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 
 

1. Технологично обновление в предприятията. Проект по ОП 

„Конкурентоспособност”.  

Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП и големи 

предприятия за технологично обновление в предприятията, финансиращи инвестиции в 

дълготрайни материални и нематериални активи, с цел разширяване на бизнес 

дейностите им; въвеждане на нови продукти, услуги и процеси в компаниите. 

 

Процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия”  

 сключени общо 195 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 97 394 457.38 лв.; 

 прекратени 47 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 24 043 388.48 лв.; 

 няма договори в изпълнение; 

 приключили 148 договора за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 68 882 709.10 лв. безвъзмездна финансова 

помощ. През отчетния период няма извършени плащания. 

 през отчетния период няма постъпили отчети за плащане; 

 извършени от началото на процедурата общо 463 посещения на място, от тях 

1 през отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

 

Процедура BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия” 

 сключени общо 22 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 61 611 713,49 лв.; 

 прекратени 3 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 9 681 539,78 лв.; 

 няма договори в изпълнение; 

 приключили 19 договора за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 46 629 667.51 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, като през отчетния период няма извършени плащания. 

 през отчетния период няма постъпили отчети за плащане; 

 през отчетния период няма извършени посещения на място. 

Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия” 

 сключени общо 121 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 98 796 380.20 лв.; 

 прекратени 21 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 15 785 650.62 лв.; 

 няма договори в изпълнение; 

 приключили 100 договора за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 79 197 589.74 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които през отчетния период - 28 938.00 лв. 

 постъпили 135 отчети (междинни/финални), от тях 1 през отчетния период 

01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

 извършени от началото на процедурата общо 284 посещения на място, от тях 

2 през отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

Процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия” 

 сключени общо 321 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 229 317 672.96 лв.; 
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 прекратени 31 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 21 345 065.67 лв.; 

 няма договори в изпълнение; 

 приключили 290 договора за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 199 040 847.76 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, като през отчетния период няма извършени плащания; 

 през отчетния период няма постъпили отчети за плащане; 

 извършени от началото на процедурата общо 729 посещения на място, от тях 

48 през отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

2. Създаване на регионални бизнес - инкубатори. Проект по ОП 

„Конкурентоспособност”. 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на 

бизнес - инкубатори в подкрепа на стартиращи фирми. Проектите ще покриват разходи 

за изграждането/обновяване на инкубатори, както и необходимите инвестиции за 

функционирането на мрежата от инкубатори.  

 

Процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес 

инкубатори" 

 сключени общо 17 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 14 042 080.02 лв.; 

 прекратени 5 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 3 354 264.68 лв.; 

 няма договори в изпълнение; 

 приключили 12 договора за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 8 691 401.22 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 429 594.68 лв. през отчетния период; 

 постъпили 45 отчети (междинни/финални), от тях 1 през отчетния период 

01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.; 

 извършени от началото на процедурата общо 65 посещения на място, от тях 6 

през отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

3. Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите. Проект по ОП 

„Конкурентоспособност”. 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подкрепа за 

нововъзникващи или вече съществуващи клъстери, чрез подкрепа за 

административното тяло на клъстера и доставка на оборудване за общите клъстерни 

нужди. 

 

Процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” 

 сключени общо 36 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 9 642 180.22 лв.; 

 прекратени 5 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 930 180.30 лв.; 

 няма договори в изпълнение; 

 приключили 31 договора за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 7 137 368.69 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 425 950.45 лв. през отчетния период; 

 постъпили 129 отчети (междинни/финални), от тях 1 през отчетния период 

01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.; 

 извършени от началото на процедурата общо 116 посещения на място, от тях 

7 през отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

 

Процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” 

 сключени общо 69 договора за безвъзмездна финансова помощ (от които 27 

през отчетния период), с размер на безвъзмездна финансова помощ 29 408 637.62 лв.; 

 прекратени 7 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 4 242 169.57 лв.; 

 няма договори в изпълнение; 
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 приключили 62 договора за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 18 968 798.60 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 3 055 883.27 лв. през отчетния период; 

 постъпили 247 отчети (междинни/финални), от тях 7 през отчетния период 

01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.; 

 извършени от началото на процедурата общо 207 посещения на място, от тях 

3 през отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

4. Създаване/развитие на инструменти за финансов инженеринг. 

Проект по ОП „Конкурентоспособност”. 

Подкрепа чрез Холдингов фонд, управляван от Европейския инвестиционен фонд 

(ЕИФ) за създаване/ развитие на гаранционни схеми, предлагащи гаранционни 

продукти.  

Подкрепа чрез Холдингов фонд, управляван от ЕИФ за новосъздадени и 

съществуващи микро - кредитни фондове/схеми за предлагането на микро - кредити 

чрез целевото подпомагане на микро - кредитните институции и банките, предоставящи 

микро - кредити чрез отпускане на кредити. 

Подкрепа чрез Холдингов фонд, управляван от ЕИФ за създаване/развитие на 

фондове за рисков капитал.  

На 27 май 2009 са подписани Рамково Споразумение между правителството на 

Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и 

Европейския инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и 

Финансово Споразумение между правителството на Република България, 

представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския 

инвестиционен фонд, обн. ДВ, бр. 55/2009 г. Споразуменията са изменени и допълнени 

със Споразумения, подписани на 29 април 2010 г. (ратифицирани със закон, обн., ДВ, 

бр. 43 от 2010 г.), със Споразумения, подписани на 06 юни 2012 г. (ратифицирани със 

закон, обн., ДВ, бр. 75 от 2012 г.) и със Споразумения, подписани на 24 октомври 2014 

г. (ратифицирани със закон, обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.). 

Посочените в настоящия отчет данни относно изпълнението към 30.06.2016 г. на 

финансовите инструменти по Инициативата JEREMIE в България, реализираща се в 

рамките на Приоритетна ос 3 на ОПРКБИ 2007-2013, са текущи, обобщени от УО на база 

на предоставяните от ЕИФ месечни справки с предварителна информация от 

финансовите посредници. Последните официални данни, с които УО разполага от ЕИФ, 

се съдържат в Годишния доклад за 2015 г. и са към 31.12.2015 г. 

Към 30.06.2016 г. по инициативата JEREMIE са подкрепени общо 9425 

транзакции към МСП чрез кредити или дялови инвестиции на стойност над 900 млн. 

евро (в т.ч. и частното финансиране), което представлява 99,7 % от общия размер на 

средствата (ОПРКБИ и частно финансиране). Към края на отчетния период е постигнат 

2,57х ливъридж на вложения публичен ресурс по линия на ОПРКБИ. 

 

Развитието на отделните финансовите инструменти е следното: 

 

 Финансов инструмент „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от 

заеми” 

Основната цел на инструмента е да стимулира банковото кредитиране на микро, 

малки и средни предприятия чрез предоставяне на гаранция на финансовите 

посредници, с цел да се ограничат специфичните трудности, които МСП изпитват при 

нужда от достъп до финансиране, като липсата на достатъчно обезпечение, високите 

лихвени нива на кредитния ресурс, както и относително високия риск, с който МСП се 

оценяват от банките. 

Общият бюджет на инструмента, който е на разположение на българския бизнес, е 361 

млн. евро, от които 72.2 млн. евро е финансирането по ОПРКБИ и 288.80 млн. евро 

частно финансиране. По инструмента са сключени оперативни споразумения с пет 

финансови посредника: Сибанк, Прокредит Банк, Райфайзенбанк, Уникредит Булбанк и 

ОББ, които към 30.06.2016 г. са предоставили 5237 кредита на МСП на обща стойност 

около 354 млн. евро, с което усвояемостта по инструмента към отчетния период 

възлиза на 98%. Срокът за отпускане на заеми от банките приключи на 30.06.2016 г. 
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 Финансов инструмент „Инструмент, предоставящ финансиране чрез 

поделяне на риска” 

Целта на инструмента е да подкрепи МСП чрез предоставяне на заеми при 50% 

ефективно намаление на лихвения процент по отпуснатия заем и намаление на таксите, 

комисионните и обезпеченията, свързани с кредитите.  

Общият бюджет на инструмента е 418 млн. евро, от които 209 млн. евро е 

финансирането по ОПРКБИ и 209 млн. евро частно финансиране. Сключени са 

оперативни споразумения със седем финансови посредника: Алианц Банк, Първа 

инвестиционна банка, ПроКредит банк България, Сосиете Женерал Експресбанк, 

УниКредит Булбанк, Райфайзенбанк и ДСК Банк. Към края на м. юни 2016 г. по 

предварителни данни от ЕИФ са отпуснати 4024 нисколихвени кредита за 488.92 млн. 

евро. Средната стойност на лихвите по отпуснатите кредити възлиза на около 3.97 %, 

спрямо 8.31 % пазарна лихва. Отчетено е 100% усвояване по инструмента. Крайният 

срок за отпускане на кредити приключи на 31.03.2016 г. 

 

 Финансов инструмент „Инструмент за промотиране на 

предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране” 

Основната цел на инструмента е да подкрепя стартиращи предприятия от най-

ранна фаза на развитие, като това става под формата на дялов и квази-дялов капитал. 

Концепцията за този инструмент е насочена към постигането на синергичен ефект от 

два допълващи се инструмента с различни инвестиционни стратегии, които имат за цел 

осигуряване на плавен и сигурен преход от една фаза на развитие към друга за 

стартиращи предприемачи, които целят разработване на идея и комерсиализирането ѝ 

на пазара. Общият бюджет на инструмента е 21.21 млн. евро, от които 21 млн. евро е 

финансирането по ОПРКБИ и 0.21 млн. евро частно финансиране. Изпълнението на 

инструмента е възложено на два фонда: Eleven и LAUNCHub. Eleven предоставя 

възможност за инвестиране в стартиращи компании, като управлява фонд с капитал от 

12 млн. евро. Инвестициите в компания от портфейла на фонда са между 25 хил. и 200 

хил. евро. LAUNCHub управлява фонд с капитал от 9 млн. евро, фокусиран върху 

дялови и квази-дялови инвестиции в размер между 30 хил. и 200 хил. евро, насочени 

към стартиращи компании с качествени и иновативни идеи с висок потенциал за 

пазарна реализация в сферата главно на информационните и комуникационните 

технологии.  

Към днешна дата финансовите посредници са направили инвестиции в 188 

стартиращи предприятия на обща стойност над 19 млн. евро: 

- Eleven е сключил договори за инвестиции с 125 предприятия на обща стойност 

на инвестициите в размер на 10,969 млн. евро;  

- LAUNCHub е сключил договори за инвестиции с общо 63 предприятия на обща 

стойност в размер на 8,228 млн. евро. 

Крайният срок за инвестиции по инструмента изтече на 31.12.2015 г. 

 

 Финансов инструмент „Фонд за рисков капитал” 

Фондът извършва инвестиции, които са под формата на дялово или квази-дялово 

финансиране, насочени към микро, малки и средни предприятия, които са 

специализирани най-вече в сферата на високите технологии и изпитват затруднения 

при набирането на капитал, който да подпомогне растежа им. Общият бюджет на 

инструмента е 20.4 млн. евро, от които 14.3 млн. евро е финансирането по ОПРКБИ и 

6.1 млн. евро частно финансиране.  По инструмента е избран един финансов посредник 

- Neveq Capital Partners, с който на 21.12.2011 г. е сключен предварителен договор. В 

края на м. юли 2013 г. избраният финансов посредник Neveq Capital Partners е набрал 

необходимия частен капитал в размер на 6.1 млн. евро за първо затваряне с общ 

капитал от около 20.4 млн.евро (14.3 млн.евро ресурс по JEREMIE), за да стартира 

дейността си. Сключено е акционерното споразумение между ЕИФ, избрания фонд 

мениджър и привлечените частни инвеститори. Към края на отчетния период по 

предварителни данни от ЕИФ, финансовият посредник NEVEQ II е сключил договори за 

инвестиции с тринадесет компании на обща стойност 15 млн. евро.  

Крайният срок за инвестиции изтече на 31.03.2016 г. 

 

 Финансов инструмент „Фондове за съфинансиране” 
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Фондовете за съфинансиране представляват инструмент, който позволява 

инвестиции под формата на рисков капитал в ранната фаза на развитие на дадена 

компания, във фаза „растеж“ или тип мецанин финансиране, приемащи формата на 

дялово и квази-дялово финансиране. Всички инвестиции, направени посредством фонд 

за съфинансиране трябва да бъдат основно в нови инвестиционни начинания и под 

формата на споразумение за закупуване на нови дялове. 

Общият бюджет по инструмента е 60 млн. евро, от които 30 млн. евро - финансиране по 

ОПРБКИ, като на ниво предприятие финансовият посредник инвестира 50% публични 

средства, а останалите 50% са частни ко-инвестиции. Избрани са два финансови 

посредника - Empower Capital и BlackPeak Capital. Споразуменията с тях са сключени на 

27.06.2014 г.  

Към 30.06.2016 г. финансовите посредници са сключили споразумения за 

инвестиции с 15 предприятия за над 25,7 млн. евро (без допълнителните средства по 

линия на частните инвеститори, които се привличат на ниво сделка). Крайният срок за 

инвестиции изтече на 31.03.2016 г. 

След решение на Комитета за наблюдение на ОПРБКИ от 26.11.2015 г., 

Ръководителят на Управляващия орган издаде решение, с което беше удължена 

продължителността на операциите (в т.ч. периода за инвестиране от страна на 

финансовите посредници и периода на разплащане на средствата в крайните 

получатели) и периода за допустимост на разходите за управление на финансовите 

посредници по линия на ОП Конкурентоспособност (до изчерпване на финансовия 

ресурс по Приоритетна ос 3, заделен за Инициативата JЕREMIE), но не по-късно от 

31.12.2016 г. по следните инструменти за финансов инженеринг – фондове за 

съфинансиране, фонд за рисков капитал, гаранционния и нисколихвения продукти. В 

съответствие с представена от ЕИФ информация за напредъка по изпълнението на 

всяка една операция с финансов посредник и извършен анализ, удължаването беше 

приложено на индивидуален принцип, като към 30.06.2016 г. всички операции са 

приключили. Горепосоченото решение е изготвено в съответствие с Насоките на ЕК за 

приключване на оперативните програми през програмен период 2007-2013 г., с които 

са въведени специфични правила за допустимост на разходите по инструментите за 

финансов инженеринг. 

 

Процедура BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за 

първоначално финансиране” е обявена на 04.11.2013 г. с общ размер на безвъзмездна 

финансова помощ 1 564 664 лв. Процедурата е за директно предоставяне на 

безвъзмездна помощ. В рамките на крайния срок за кандидатстване - 20.12.2013 г. са 

подадени 2 броя проектни предложения от кандидатите „Лонч Хъб Адвайзърс” ООД и 

„Илевън България” ООД. Сключени са 2 броя договори за БФП на обща стойност 1 545 

911,37 лв. Сключените договори са приключили изпълнение в рамките на предвидения 

срок – 30.09.2015 г. През отчетния период са извършени 2 финални плащания на 

стойност 422 022.46 лв. 

 

5. Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, 

процеси и предоставяне на иновативни услуги от предприятия и внедряването 

им в икономиката. Проект по ОП „Конкурентоспособност”. 

Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за съществуващи 

иновативни предприятия, включваща подкрепа за осъществяване на НИРД и 

интегрирана подкрепа (консултации, инвестиции в материални и нематериални 

активи), необходими за въвеждането на продуктовите или процесовите иновации в 

производствената или управленската им практика. 

 

Процедура BG161PO003-1.1.04  „Подкрепа за внедряване в производството на 

иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” 

 

 сключени общо 60 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 81 557 156.22 лв.; 

 прекратени 14 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 21 904 960.29 лв.; 

 няма договори в изпълнение; 
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 приключили 46 договора за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 57 393 685.11 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, като през отчетния период няма извършени плащания. 

 през отчетния период няма постъпили отчети за плащане; 

 извършени от началото на процедурата общо 161 посещения на място, от тях 

7 през отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

 

6. Подкрепа за развитие на приложните изследвания в 

изследователските организации в България. Проект по ОП 

„Конкурентоспособност”. 

 

Процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в 

изследователските организации в България” 

 сключени общо 33 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 54 267 616.57 лв.; 

 прекратени 0 договора за безвъзмездна финансова помощ;  

 няма договори в изпълнение; 

 приключили 33 договорa за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 46 386 229.95 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 4 637 164.63 лв. през отчетния период; 

 постъпили 82 отчети (междинни/финални), от тях 4 през отчетния период 

01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.; 

 извършени от началото на процедурата общо 69 посещения на място, от тях 

4 през отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

 

7. „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични 

центрове”. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.  

 

Процедура BG161PO003-1.2.03 Процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и 

укрепване на съществуващи технологични центрове” 

 сключени общо 4 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 7 675 046.60 лв.; 

 прекратени 0 договора за безвъзмездна финансова помощ; 

 няма договори в изпълнение; 

 приключили 4 договор за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 7 203 141.16 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 434 374.74 лв. през отчетния период; 

 през отчетния период няма постъпили отчети за плащане; 

 извършени от началото на процедурата общо 11 посещения на място, от тях 

1 през отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

 

8. „Създаване на научно-технологичен парк”. Проект по ОП 

„Конкурентоспособност” 

 Основна цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-

иновативна инфраструктура като предостави интегрирана инвестиционна и 

консултантска подкрепа за създаването на първият научно-технологичен парк в 

България, с цел идентифициране, привличане и насърчаване на иновативни идеи и 

проекти, които водят до комерсиализирането на иновативни продукти, процеси и услуги 

и по този начин стимулират развитието на икономиката към сектори с висока добавена 

стойност. 

 Сключеният на 10.01.2013 г. договор за БФП с конкретния бенефициент по 

процедурата - „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” ЕАД – с обща стойност на договора в размер на 97 

766 105, 66 лв., от които безвъзмездна помощ – 97 259 293, 34 лв. и съфинансиране от 

страна на бенефициента - 506 812,32 лв., е приключен (проектните дейности по първа 

фаза са изпълнени към 31.12.2015 г., и е представен финален отчет и искане за 

плащане, който в момента  се верифицира от УО). Във връзка с пренотификация за 

правна сигурност, относно съответствието с правилата за държавни помощи от страна 

на Европейската Комисия е направено одобрение на окончателен бизнес план и е 

подписан анекс към ДБФП, така че да отговаря на правилата за държавни помощи. 
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Подписано е допълнително споразумение, с което е променен общият размер на 

договора за безвъзмездна финансова помощ, който понастоящем възлиза на 93 207 

081,41 лв., от които безвъзмездна помощ е в размер на 92 725 879,77 лв., а 

съфинансирането от страна на бенефициента е 481 201,364 лв. Срокът за изпълнение 

на проектните дейности е не по-късно от 31.12.2015 г. Съгласно проекта е създадена 

научно-изследователска инфраструктура за близо 20 млн. лв. в помощ на българския 

иновативен бизнес и създадени около 20 000 кв. м. нови и реновирани сградни площи, 

които да подслонят приложно-изследователски лаборатории, общ инкубатор, 

иновативни лекционни, образователни, дискусионни форуми, места за демонстрация на 

нови технологии, паркинг за автомобили и зелени пешеходни пространства. 

 Основни дейности по проекта съгласно договора са: организация, управление и 

отчитане на проекта; осъществяване на командировки в страната и чужбина; 

подготовка за изграждането на обекта и въвеждането му в експлоатация; СМР за 

изграждане на парка; доставка и монтаж на оборудване в София Тех парк (СТП); 

дейности по предоставяне на услуги от инкубатора, който ще бъде създаден в СТП; 

дейности по функциониране на СТП; организиране на промоционални и 

информационни събития; разпространение на материали и др. дейности по публичност. 

 

 Напредък по изпълнението:  

 Реализацията на проекта се осъществява на два етапа (фази).  

  

 През първата фаза (програмен период 2007-2013 г.) са финансирани дейности 

по подготовката и изграждането на парка и въвеждането му в експлоатация, в т.ч. 

изграждане на инфраструктурата на парка, доставка и монтаж на ДМА/ДНА, 

промоционални и информационни кампании, предоставяне на услуги на предвидения за 

изграждане инкубатор. В края на 2015 г. е завършена площадковата инфраструктура 

на парка, както и следните сгради: Лаборатории; Етажен паркинг; Иновационен форум; 

Инкубатор и подобект 1 на сграда Музей/Експериментариум и посетителски център с 

пешеходен мост – Музей експериментариум и посетителски център. Предвидената за 

изпълнение във фаза 2 част от инженеринг на обект „Музей/Експериментариум с 

посетителски център и пешеходен мост” е физически по-малко от 60%. 

 През м. декември 2015 г. е учредено Сдружение за научно-изследователска и 

развойна дейност (НИРД) – юридическо лице с нестопанска цел, което ще управлява 

лабораторния комплекс и иновационния форум в научно-технологичния парк (T+IN).   

 Учредители на Сдружението за НИРД са:  

 Министерство на икономиката (МИ); 

 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 

(ИАНМСП); 

 „София тех парк” АД (СТП); 

 Софийски Университет „Св. Климент Охридски” (СУ); 

 Технически Университет – София (ТУ-София); 

 Медицински Университет – София (МУ-София).  

 Сдружението за НИРД позволява бъдещото присъединяване и на други 

изследователски организации с дейност във фокусните области на T+IN. 

 През втората фаза, която ще бъде финансирана със средства по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност” през програмния период 2014-2020, се 

предвижда чрез проекта да се осъществени окончателното изграждане на абсолютно 

всички обекти, включващи доставка на необходими ДМА/ДНА, необходими за 

пълноценното функциониране на Парка. 

 Изплатената БФП по проекта е в размер на  45 740 406.34 лв., от които 9 903 

148.89 лв. през отчетния период. 

 

9. Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на 

българските предприятия. 

 

Процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна 

дейност на българските предприятия” 

 сключени общо 78 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 24 055 580.24 лв.; 
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 прекратени 14 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 4 773 305.23 лв.; 

 няма договори в изпълнение; 

 приключили 64 договора за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 16 693 376.76 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 595 008.55 лв. през отчетния период; 

 през отчетния период няма постъпили отчети за плащане; 

 извършени от началото на процедурата общо 305 посещения на място, от тях 

81 през отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

 

10. „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”. Проект по 

ОП „Конкурентоспособност”. 

Подкрепата по процедурата е изцяло насочена към стартиращи иновативни 

предприятия, притежаващи необходимия капацитет за разработване на иновативни 

продукти, процеси и услуги, които имат потенциал за успешно внедряване в 

икономиката. 

 

Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи 

предприятия” 

 сключени общо 151 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 48 262 840.20 лв.; 

 прекратени 20 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 6 677 550.17 лв.; 

 няма договори в изпълнение; 

 приключили 131 договора за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 36 702 095.57 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 1 098 359.16 лв. през отчетния период; 

 постъпили 467 отчети (междинни/финални), от тях 3 през отчетния период 

01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.; 

 извършени от началото на процедурата общо 612 посещения на място, от тях 

157 през отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

 

11. „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за 

внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”. Проект по ОП 

„Конкурентоспособност”. 

По процедурата се финансират дейности за придобиване на ново оборудване, 

необходимо за внедряване на иновативния продукт, процес или услуга - придобиване 

на комплектни възли, агрегати и детайли, които се влагат при създаване на части от 

или на цялата поточна линия за производство на иновативния продукт/реализация на 

иновативния процес; придобиване на специализиран софтуер, подобряване на 

функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения 

чрез извършване на строително-монтажни работи (СМР), пряко свързани с 

инсталирането на закупеното по проекта оборудване и др. 

 

Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия 

чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” 

 

 сключени общо 32 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 23 924 978.91 лв.; 

 прекратени 5 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 3 396 642.17 лв.; 

 няма договори в изпълнение; 

 приключили 27 договора за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 18 999 802.90 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 184 634.73 лв. през отчетния период; 

 през отчетния период няма постъпили отчети за плащане; 
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 извършени от началото на процедурата общо 89 посещения на място, от тях 9 

през отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

 

12. „Внедряване на иновации в предприятията”. 

Основната цел на процедурата е да се предостави интегрирана инвестиционна и 

консултантска подкрепа на предприятията за внедряване в производството и пазарна 

реализация на иновативни продукти, процеси и услуги, които могат да бъдат собствена 

разработка или да са придобити на пазарен принцип. 

 

Процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” 

 сключени общо 224 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 224 775 290.48 лв.; 

 прекратени 11 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 9 156 694.66 лв.; 

 няма договори в изпълнение; 

 приключили 213 договора за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 206 410 986.79 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 12 775 916.31 лв. през отчетния период; 

 постъпили 380 отчети (междинни/финални), от тях 6 през отчетния период 

01.01.2016 г. – 30.06.2016 г; 

 извършени от началото на процедурата общо 586 посещения на място, от тях 

245 през отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

 

Мерки, финансирани по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” (ОПИК) 2014-2020: 

1. Подкрепа за иновации в предприятията за разработване и внедряване 

на нови продукти, процеси и бизнес модели в съответствие с Иновационната 

стратегия за интелигентна специализация 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП и 

големи предприятия за инвестиционна подкрепа, консултантски и помощни услуги за 
разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели. 

Процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията” - процедура по ОПИК.  

Процедурата е обявена на 23.12.2015 г. с общ бюджет 50 млн. евро (97 791 500 

лв). Процедурата е в съответствие с  одобрената от Министерски съвет Иновационна 

стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) (Решение на МС № 857 от 03.11.2015 

г.), която въвежда 4 приоритетни тематични области за развитието на иновациите в 

България: ИКТ и информатика; мехатроника и чисти технологии; индустрия за 

здравословен живот и биотехнологии; и нови технологии в креативните и 

рекреативните индустрии. Тематичните области са допълнително приоритизирани по 

региони на ниво NUTS2. Крайният срок за подаване на проектни предложения изтече 

на 04.04.2016 г. В рамките на крайния срок са получени 567 проектни предложения. 

 

Процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа  за разработване на иновации от 

стартиращи предприятия” - процедура по ОПИК.  

Процедурата е обявена на 04.02.2016 г., с краен срок за подаване на проектни 

предложения до 05.05.2016 г. Процедурата е с общ бюджет от 10 млн. евро (19 558 300 

лв.). Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия за 

повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС. Процедурата е 

насочена към стартиращи МСП и големи предприятия с потенциал за разработване и 

внедряване на иновации. В рамките на крайния срок са получени 889 проектни 

предложения. 

 

2. Подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за изследвания и 

иновации за нуждите на бизнеса 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
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 Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за довършване 

и надграждане на проекта за София Тех Парк. 

През отчетния период са изготвени и одобрени от КН на ОПИК методологията и 

критериите за подбор на операции за 2-ра фаза на проекта. Пакетът документи за 

кандидатстване е разработен и изпратен на София Тех Парк за коментари и 

предложения. След съгласуването му с конкретния бенефициент предстои обвяване на 

процедурата. 

 

3. Инвестиции за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на 

факторите на производството 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

технологично обновление на МСП и развитие на клъстерите 

Разработени са методология и критерии за подбор на операции по процедура 

„Развитие на клъстери в България“, които са представени на КН на ОПИК на 

заседанието на 20.05.2016 г.  

Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП” - процедура по ОПИК. 

Процедурата е обявена на 07.05.2015 г., като с нея стартира изпълнението на 

приоритетна ос 2 по ОПИК и конкретно, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за 

растеж на МСП”. Общият  бюджет на процедурата е 150 млн. евро (293 374 500 лв.), 

разпределен в зависимост от технологичната интензивност на допустимите сектори на 

икономическа дейност. Целта е да се предостави инвестиционна подкрепа на МСП за 

подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет 

и засилване на експортния потенциал. Процедурата е обявена с три крайни срока за 

кандидатстване: 08.07.2015 г.; 08.09.2015 г. и 09.11.2015 г. Целева група на 

предоставяната подкрепа са МСП, функциониращи в определените в Националната 

стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2002 (НСМСП) 

сектори съгласно технологичната им интензивност: високотехнологични и средно 

високотехнологични промишлени производства;  интензивни на знание услуги, и 

нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства. 

 сключени общо 730 бр. договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер 

на безвъзмездната финансова помощ 393 678 212,27 лв.; 

 прекратен 1 бр. договор за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 412 140,00 лв.; 

 в изпълнение 729 бр. договора за безвъзмездна финансова помощ; 

 няма приключили договори за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 13 846 193.91 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 13 846 193.91 лв. през отчетния период; 

 постъпили 103бр. отчети/искания за плащане (авансови/междинни/финални), 

от тях 83 бр. през отчетния период; 

 извършени от началото на процедурата общо 8 бр. посещения на място, от тях 

5 бр. през отчетния период. 

 

4. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване 

на управленския капацитет  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и 

международни знания и добри практики; подобряване на качеството на съществуващи 

процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ 

системи и приложения 

 

Процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж 

на МСП” 

 Процедурата е обявена на 15.06.2015 г. Целта на процедурата е да подкрепи 

развитието на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия 

(МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване 

използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. По 

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&id=127
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=364&id=127
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процедурата ще се предоставя подкрепа за въвеждане и прилагане на ефективни 

системи за управление, постигане на съответствие на предлаганите продукти с 

европейски и международни стандарти, въвеждане и прилагане на добри 

производствени практики и решения, въвеждане и прилагане на ИКТ базирани системи 

и приложения за управление и организация. Допустими кандидати по процедурата са 

малките и средните предприятия. Крайният срок за подаване на проектни предложения 

е 15.08.2016 г. 

 

Оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020 (ОП ИМСП) 

Новата оперативна програма цели подобряване на достъпа до дългово 

финансиране за МСП чрез изпълнението на финансов инструмент за предоставяне на 

гаранции без таван на загубите. Предвидени са средства в размер на 102 млн. евро от 

Европейския фонд за регионално развитие, като не се изисква национално 

съфинансиране. 

Условията за участие на България в Инициативата за МСП са определени в 

подписаните на 2 март 2016 г. Споразумение за финансиране между правителството на 

Република България, представлявано от министъра на икономиката и Европейския 

инвестиционен фонд, Споразумение между кредиторите между правителството на 

Република България, Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и 

Европейския инвестиционен фонд и Договор за залог между правителството на 

Република България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен 

кредитор. Сключените споразумения и договор са ратифицирани от Народното 

събрание през м. април 2016 г. Законът за ратификация е обнародван в ДВ, бр.33 от 

26.04.2016 г. Текстовете на двете споразумения и договора за залог са обнародвани в 

ДВ, бр.37 от 17.05.2016 г. 

Изготвени са методология и критерии за подбор за операция „Инструмент  за 

неограничени гаранции по инициативата за МСП”, които са одобрени от Комитета за 

наблюдение на ОПИК и ОПИМСП в рамките на писмена процедура в периода април-май 

2016 г. След съгласуването от УО на поканата за заявяване на интерес за избор на 

финансови посредници, същата е обявена от ЕИФ на 17.05.2016 г., с краен срок за 

кандидатстване - 30.11.2016 г.  

През втората половина на 2016 г. предстои оценка и избор на финансови 

посредници от страна на ЕИФ, сключване на оперативни споразумения между ЕИФ и 

избраните посредници и стартиране на отпускането на кредити към МСП. 

 

Г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение №5 

2000.01.02 Бюджетна програма „Насърчаване на 

предприемачеството и иновациите” 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Целева 

стойнос

т 

Отчет  

I-во 

полугодие 

на            

2016 г. 

1. Европейска инициатива ЕВРИКА и съвместната програма 

Евростарс: 

1.1.Организиране на информационни кампании по Европейската 

инициатива ЕВРИКА 

1.2.Сключени договори по проекти със статут на ЕВРИКА, 

финансирани със средства от НИФ 

1.3.Организиране на информационни кампании по съвместната 

програма Евростарс 

1.4.Сключени договори по съвместна програма ЕВРОСТАРС, 

финансирани със средства от НИФ 

 

 

 

Бр. 

 

Бр. 

 

Бр. 

 

Бр. 

 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

2. Мониторинг по вече изпълнени етапи от сключени договори по 

НИФ 

 

Брой етапи 49 56 



 50 

 

3. Сключени/действащи договори с иновативни предприятия по 

конкурсни сесии на НИФ Брой договори 39 32 

4.Ваучерна схема – трансфер на знания към предприятията Брой сключни 

договори 
0 0 

5. Проекти в изпълнение по ПО 3 “Развитие на частния сектор на 

българо-швейцарската програма за развитие” Брой проекти 1 1 

6. Участие на Република България в Съвместното предприятие 

“ECSEL” (СП ECSEL), създадено с Регламент (ЕС) №561/2014 г. 

на Съвета на ЕС – Сключване на договор 
Брой договори 1 0 

7.Споразумение за европейска кооперираща държава между 

правителството на Република България и Европейската 

космическа агенция: 

7.1.Участия в избрани програми и дейности на ЕКА 

7.2.Участия в научни мисии на ЕКА 

7.3.Въведени иновации (патенти) 

7.4.Участия в програми на ЕКА за магистри и стипендианти 

 

 

Брой  

Брой 

Брой 

Брой 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

5 

0 

0 

0 

 

8.Реализация на проект “Техностарт – насърчаване на 

иновационната активност на младите хора в България” за 

създаване на иновативни студентски фирми 

Брой 

създадени 

фирми 

До 20 0 

9. Създаване на Оперативно звено в дирекция “ИПН” за 

мониторинг и оценка на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация (ИСИС) 

Брой 1 1 

10. Организиране на информационни кампании, семинари и 

издаване на материали в подкрепа навлизането и развитието на 

устойчива мобилност 
Брой събития 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

11. Проект “stARTs”: 

11.1.Създадени тренировъчни предприятия в училищата по 

изкуствата и спортните училища 

11.2.Обучени по предприемачество, чрез менторство ученици на 

възраст между 15-18 години от средните училища по изкуствата и 

спортните училища 

Брой 

 

Брой 

10 

 

100 

5 

 

38 

12. Провеждане на конкурса за защита на интелектуалната 

собственост “Брандико” сред тренировъчните предприятия Брой 1 

 

1 

 

13. Провеждане на националния кръг от Европейските награди за 

насърчаване на предприемачеството и изпращане на българския 

представител на европейския финал. 

Брой  1 1 

14. Провеждане на националния кръг “Th13teenArts” от 

Световната купа по творчески индустрии и изпращане на 

българския представител на световния финал 

 

Брой  

 

1 

 

0 

15. Съорганизиране на изложението за стартиране на бизнес чрез 

франчайзинг- „Франчайзинг Експо“ Брой 1 0 

16. Участие на “Европейския ден на предприемача” в рамките на 

Европейската седмица на предприемачеството 
Брой  1 0 

 

17. Въвеждане на МСП тест Брой 1 0 

18.Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата 

продукти предприятия   

19.Брой предприятия подпомогнати да въведат нови за пазара 

продукти предприятия   
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20.Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства предприятия   

21.Частни инвестиции допълващи публичната подкрепа за 

предприятията (безвъзмездни средства) 
Млн.евро   

 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

 

 Източници на информация за данните по показатели за изпълнение 

Изпълнението и отчитането се базира на информация от организаторите, 

бенефициентите и участниците в програмата, придобита в хода на нейното 

осъществяване. 

 

 

Д)Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности 

 

 По показател 1 - до 30.06.2016 г. не е стартирала нова конкурсна сесия по НИФ, 

нови Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд 

(ПУСНИФ) и прилежащите към тях процедури и приложения са изготвени и представени 

в Министерството на финансите за съгласуване; 

 По показател 11 - проектът „stARTs III” за обучение по предприемачество и 

създаване на тренировъчни предприятия в училищата по изкуства и спортните училища 

бе изпълнен в съответствие със заложените цели, предвидени дейности и срокове 

съгласно Договор №131/14.12.2015 г. между МИ и Джуниър Ачийвмънт България. По-

малкият брой /създадени 5 тренировъчни  предприятия, в посочените 4 училища по 

изкуства и 1 спортно училище/ тренировъчни компании се дължи на по-ниската 

стойност заявена от кандидата при участие в публичната покана в размер на 24 988лв 

/без ДДС /, различна от предвидената за проекта 41 665 лв. и наложената промяна в 

графика за изпълнение на планираните дейности; 

 Показател 6 няма да бъде изпълнен през 2016 г. поради липса на финансов 

ресурс;   

 По показател 7.2, 7.3 и 7.4 все още няма налична информация; 

 Показатели 8, 10, 14, 15, 16 и 17 са планирани да бъдат изпълнени през втората 

половина на 2016 г. 

 

 

Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение №6) 

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.02 Бюджетна програма “Насърчаване на 

предприемачеството и иновациите” 
Закон Уточнен план 

Отчет  

I-во полугодие 

на 2016 г. (в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 3 559 966 3 559 966 2 889 358 

     Персонал 478 900 478 900 220 838 

     Издръжка 3 081 066 3 081 066 2 668 520 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 3 559 966 3 559 966 2 889 358 

     Персонал 478 900 478 900 220 838 

     Издръжка 3 081 066 3 081 066 2 668 520 

     Капиталови разходи       

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС  0 0 0 

     Персонал       
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     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  5 800 000 5 800 000 -39 446 

  1. Субсидии за дейности по Национален иновационен фонд /НИФ/ 5 800 000 5 800 000 343 277 

  2. Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии     -442 306 

  3. Лихви по ДИЗ     78 233 

  
4. Възстановени суми по проект "Техностарт - насърчаване на 

иновационната активност на младите хора в България" 
    -18 650 

          

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 
91 500 000 91 500 000 47 862 901 

  1. ОП Конкурентоспособност 55 000 000 55 000 000 34 016 707 

  2. ОП Конкурентоспособност и иновации 36 500 000 36 500 000 13 846 194 

          

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 97 300 000 97 300 000 47 823 455 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 9 359 966 9 359 966 2 849 912 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 100 859 966 100 859 966 50 712 813 

  Численост на щатния персонал 17 17 14 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнение на програмата 

Дирекция „Икономически политики за насърчаване” в Министерство на икономиката, 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Главна 

дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”  
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.03 

„ЗАКРИЛА НА ОБЕКТИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ”  

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

 

Целите на програмата са както следва: 

1. Навременно и качествено предоставяне на правна закрила на обектите на 

индустриална собственост, разглеждане на спорове и подобряване на ефективността на 

административно-наказателната защита за търговските марки и промишлените дизайни.  

 Изпълнението на тази цел от програмата се спазва стриктно, което е видно от 

отчета за изпълнение на показателите.  

2. Предоставяне на информационни услуги и повишаване осведомеността на 

обществеността за системата за закрила на индустриалната собственост с цел 

насърчаване на иновационните процеси в страната. 

 С цел подобряване на осведомеността на обществеността за събития в областта на 

индустриалната собственост, които са проведени и които предстоят да се проведат, 

ведомството регулярно публикува информация за това на своя уебсайт.  

  

Б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне  

 

1. Разработване и изпълнение на политика в областта на индустриалната 

собственост:  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Участие в разработването и изпълнението на политика съгласно 

законоустановените функции на Патентното ведомство по членството на България в ЕС 

и в международни организации по индустриална собственост  

 Патентно ведомство изпълнява дейностите си, свързани с членството на 

България в ЕС и в международни организации по индустриална собственост в условията 

на строга финансова дисциплина като участва активно в заседанията на техните 

работни органи.  

1.2. Актуализиране и привеждане в съответствие с международните изисквания 

на националните закони и допълнителните нормативни актове, регулиращи обектите на 

индустриалната собственост 

Патентното ведомство е изготвило проект на Закон за ратифициране на 

Споразумението относно Единния патентен съд. Законът е приет от Народното събрание 

на 08.04.16 г. и е обнародван в Държавен вестник - бр.32 от 22.04.16 г.  

Ведомството е подготвило и проект на решение на Министерския съвет за 

одобряване на  проект на Протокол за привилегиите и имунитета на Единния патентен 

съд. Решението е прието на заседание на Министерски съвет на 28.06.16 г.  

1.3. Изготвяне на проекти на нови нормативни актове и актове за изменение в 

областта на закрилата на индустриалната собственост 

През отчетния период е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. През м. август 2016 ще 

бъде стратирано междуведомственото съгласуване на проектозакона.   

1.4. Поддържане на активно сътрудничество с други страни в областта на 

индустриалната собственост 

На 21 януари 2016 г., в град Тбилиси, Грузия бе подписан Работен план за 

сътрудничество за периода 2016 – 2017 г. между Патентно ведомство на Република 

България и Националния център по интелектуална собственост на Грузия САКПАТЕНТИ. 

По време на срещите, бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество в 

областта на индустриалната собственост, и по-конкретно по отношение на  

експертизата, законодателството и услугите. Работният план предвижда обмяна на опит 

и добри практики по актуални въпроси, свързани с патентната експертиза, 

географските означения и други сфери от взаимен интерес. 

С подписването му се поставя началото на нов етап от развитието на двустранните 

отношения между двете ведомства. В изпълнение на работния план през м. юни 2016 г. 

грузинска делегация посети ведомството. 

Засилен е диалогът по отношение на двустранното сътрудничество с Ведомството 
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за интелектуална собственост на Китайската Народна Република, като се очаква 

подписването на изцяло нов меморандум за сътрудничество през втората половина на 

2016 г. 

1.5. Участие в съвместно финансирани международни проекти в областта на 

индустриалната собственост  

 На 04.01.2016 г. бе подписан поредният Договор за сътрудничество между 

Патентното ведомство на Република България и Ведомството на ЕС за интелектуална 

собственост (EUIPO).  Тази година той не включва проекти от портфолиото на „Фонд за 

сътрудничество” както досега, тъй като всички са изпълнени от Патентното ведмоство 

до края на 2015 г. Включен е 1 проект от портфолиото на „Програма за сближаване на 

практиките”. Тя включва седем проекта, от които пет се отнасят до марки и два до 

дизайни, които насърчават хармонизирането на практиките по отношение на марките и 

дизайните в Европа, прилагането на общ подход при взимането на решения при 

регистрация на марки и дизайни, което е част от Стратегическия план за развитие на 

EUIPO. 

 „Договор за техническо сътрудничество между EUIPO и Патентно ведомство на 

Република България – 2016 г.”  

Патентното ведомство провежда активна дейност в посока популяризиране на 

Европейската мрежа за марки и дизайни сред различни среди от българската 

общественост. В рамките на Договора за техническо сътрудничество за 2016 г. бяха 

проведени следните мероприятия: 10 информационни събития под надслов „Дни на 

интелектуалната собственост в българските университети“, целящи запознаване на 

академичната общност със значението на закрилата на интелектуалната собственост и 

вредните последици от нарушаването на правата. За целите на събитията бе издадено и 

кратко въведение в интелектуалната собственост, целящо запознаването на младите 

хора с обектите на интелектуалната собственост и начините за закрилата им. В рамките 

на договора е издадена и една брошура, посветена на Хармонизираната база данни и 

има за цел да популяризира базата данни, съдържаща повече от 1 500 000 термина, с 

които могат да се посочват стоки и услуги за целите на регистрация на марки. 

Информацията, съдържаща се в брошурата, е в помощ на всеки, който желае бързо, 

лесно и правилно да подаде заявка за регистрация на марка. Освен това бе публикуван 

и информационен бюлетин, осведомяващ  всички заинтересовани страни за събития, 

свързани с EUIPO, тенденциите в  практиката по марки и дизайни на EUIPO и Съда на 

ЕС, развитието на проектите за сътрудничество между EUIPO и ведомствата за 

интелектуална собственост на държавите членки от ЕС. 

 План за двустранно сътрудничество между Европейското патентно ведомство 

(ЕПВ) и Патентното ведомство на Република България.  

През 2015 г. беше подписан нов двустранен план за сътрудничество с 

Европейското патентно ведомство, като в него са планирани съвместни мероприятия и 

дейности за периода 15 октомври 2015 г. – 31 декември 2018 г. По плана се 

предвиждат организиране на семинари, обучения, дискусионни платформи, 

подобряване на достъпа на потребителите на европейската патентна система до 

услугите на Патентно ведомство. Отчетният период включва 5 проекта: „Събития в 

рамките на Европейската патентна мрежа”, „Обучение с цел укрепване на 

административния капацитет на институцията”, „Дискусионна платформа за обмен на 

опит в областта на процедурите по патентоване”, „IT услуги и инструменти, свързани с 

патентите”, „Повишаване на знанията за Европейската патентна система”. В изпълнение 

на тези проекти служители на ведомството са участвали в срещи и обучения, 

организирани в рамките на Европейската патентна мрежа.  

Успешно работи проектът за подкрепа на кандидати за явяване на изпит пред 

ЕПВ с цел придобиване на права като европейски патентни представители. Служител на 

ведомството като член на комитета за подготовка, организация и провеждане на 

годишните конференция на PatLib центровете, участва активно в определянето на 

съдържанието на годишната конференция, която се проведе през май 2016 г. в 

Хелзинки. Участие в конференцията взеха над 200 представители на различни 

национални и международни организации.   

 В рамките на сътрудничеството с ЕС Патентното ведомство е заявило участие 

като асоцииран партньор в проекта VIP4SME на Европейската комисия. Проектът 

предвижда сътрудничество между националните ведомства и европейски организации в 
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подкрепа на бизнеса в услуга на малките и средните предприятия. Партньорите по 

проекта ще си сътрудничат и координират дейностите си с цел повишаване на 

конкурентоспособността на МСП, насърчаване на диалога с тях, подпомагане на 

успешното използване на притежаваната от тях интелектуална собственост. През 

отчетния период проектът се намира в начална фаза след одобрение от Европейската 

Комисия и ще продължи до края на 2019 г. 

 В рамките на сътрудничеството със Световната организация за 

интелектуална собственост продължи съвместната дейност по системата IPAS – 

администрираща информационна система със самостоятелни модули за всички обекти 

на индустриалната собственост, разработена и разпространявана от Световната 

организация по интелектуална собственост (СОИС). Като получаващо ведомство, 

Патентно ведомство е изпратило 17 бр. заявки за патент към международното бюро на 

СОИС.  

 

2. Предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

2.1. Приемане и обработка на заявките за: 

 издаване на патенти за изобретения – 136 бр. и регистрации на полезен 

модел -  334 бр. или общо 470 бр.;  

 сертификати за допълнителна закрила – 22 бр.;  

 сертификати за сортове растения  или  породи животни – 15 бр.;  

 марки – 2320 бр.;  

 географски означения – 12 бр. искания за вписване на ползвател и по 

Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната 

международна регистрация – 44 бр.; 

 промишлен дизайн по национален ред – 87 бр.  

2.2.  Разглеждане на искания за признаване на действието на:   

 международни регистрации на марки по реда на Мадридската спогодба и 

Протокола към нея, посочващи територията на Република България - 578 бр.; 

 регистрация на дизайн по реда на Хагската спогодба за територията на 

България – 18 бр. 

2.3.  Приемане на заявки за:  

 регистрация на дизайн по реда на Хагската спогодба – 18 бр.;  

 регистрация на национални марки по реда на Мадридската спогодба и 

Протокола – 102 бр.,  (вкл. 13 бр. заявки за териториално разширение);  

 заявки за европейски патент – 934 бр. ; 

 заявки по Договора за патентно коопериране – 1 бр. 

2.4. Вземане на решения за предоставяне на закрила или решения за отказване 

предоставянето на закрила за;  

 патенти за изобретения,  сертификати за допълнителна закрила и 

регистрации на полезен модел – 248 бр.;  

 искания за временна закрила на заявки за европейски патенти на 

територията на страната и правна закрила на европейски патенти – 931 бр. и 3 бр. 

временна закрила на европейски патенти;  

 сортове растения или за породи животни – 12 бр,;  

 марки  - 3071 бр.; 

 географски означения – 6 бр.;  

 промишлени дизайн – 107 бр.  

2.5. Издаване на: 

 патенти за изобретения – 20 бр. и регистрации на полезни модели – 78 бр.; 

 сертификати за допълнителна закрила – 14 бр.;  

 сертификати за сортове растения или за породи животни – 8 бр.; 

 свидетелства за промишлени дизайни – 86 бр.;  

 свидетелства за марки – 1706 бр.;  

 свидетелства за вписване на ползвател на географско означение – 6 бр. 

2.6. Разглеждане на спорове по: 

 решенията на експертизата по заявки за патенти за изобретения, 

регистрации на полезни модели, марки – 53 бр.;  
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 искания за обявяване недействителност на защитни документи за патенти за 

изобретения, регистрации на полезни модели, марки и промишлени дизайни - 50 бр. 

2.7.  Вземане на решения за: 

 по искания за обявяване на недействителност на патенти, заличаване на 

регистрации на полезни модели, марки и промишлени дизайни – 63 бр.;  

 по решенията на експертизата по заявки за патенти за изобретения, 

регистрации на полезни модели и марки– 57 бр. 

2.8. Процесуално представителство по защита на издадените административни 

актове – 185 дела.  

 

Услугите, свързани с предоставяне на правна закрила на обектите на 

индустриална собственост, са коментирани в раздела за отчет на целевите стойности по 

показатели за изпълнение. 

 

3. Информационно обезпечаване на обществеността и популяризиране на 

правната закрила на индустриалната собственост, и насърчаване на 

иновативността 

 Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

3.1. Поддържане на регистри и информационни системи за обектите на 

индустриалната собственост  

Ведомството поддържа и актуализира Държавни регистри за всички обекти на 

закрила, като всички вписвания в тях се публикуват ежемесечно в Официалния бюлетин 

на ведомството.  

За осигуряване на актуално правно състояние на регистрите за патенти, полезни 

модели, сертификати за допълнителна закрила, сортове растения и породи животни са 

издадени 340 бр. удостоверения за заплатени такси за поддържане действието на 

национални патенти, полезни модели и сортове и породи животни, 49 бр. 

удостоверения за подновяване на регистрацията на промишлени дизайни и 4098 бр. 

удостоверения за заплатени такси за поддържане действието на валидирани 

европейски патенти.  

 През отчетния период са вписани в Държавния регистър на марките 3537 бр. 

промени на правния статус, като: подновяване, промяна име или адрес, прехвърляне 

правото, лицензионни договори, особени залози, запори, промени по регистрирани 

марки по искане на притежателя. 

3.2. Извършване на публикации и издаване на ежемесечен бюлетин, 

международен обмен на бюлетини, патентни документи и на данни за заявени и 

защитени обекти на индустриалната собственост:  

Издадени са 6-те редовни броя на Официалния бюлетин за първото полугодие на 

2016 г., в обем от 4701 стр. Съгласно международни договори за обмен на информация, 

бюлетинът е разпратен на национални ведомства и международни и национални 

организации в областта на индустриалната собственост, както и на абонати в страната, 

включително PATLIB центрове и университетски IPpoints.  

Изработени са и са изпратени към ЕПВ 2 бр. тримесечни отчети за таксите за 

поддържане действието на валидизирани европейски патенти, възлизащи общо на 

около 2 318 850 лв.  

3.3. Предоставяне на информационни услуги за обектите на индустриалната 

собственост:  

 В Централна патентна библиотека са обслужени общо 219 души. Оказана е 

методична помощ при 287 проучвания. 

През първото полугодие на 2016 г. остава тенденцията за намаляване на 

търсенето на информационни услуги в областта на индустриалната собственост, в 

сравнение с предходните отчетни периоди. Факторите за това са комплексни – 

влиянието на икономическата криза върху всички сфери, включително в 

научноизследователския сектор, иновациите и непрекъснато нарастващата възможност 

за достъп до безплатни он лайн бази данни и други. 

 Услуги за изобретения, полезни модели, промишлени дизайни 

За отчетния период са предоставени общо 1013 бр.  информационни услуги по 

патенти за изобретения, полезни модели, сертификати за допълнителна закрила, 

промишлени дизайни и сортове растения и породи животни, включително именни 
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проучвания на физически и юридически лица за Комисията за отнемане на незаконно 

придобито имущество.   

 В областта на марките и географските означения се предлагат следните 

видове услуги: 

-  проучване за наличие на идентичност и сходство с по-ранни марки; 

-  абонаментни проучвания с цел мониторинг на регистрирани марки; 

-  проучване правен статус на марка / географско означение; 

-  проучване по име на заявител / притежател на марка; 

-  изготвяне на удостоверения за правен статус; 

-  предоставяне достъп до Държавен регистър на марка/ географско означение; 

- изготвяне на справки за различни обществени и държавни институции в 

областта на марките и географските означения; 

- именни проучвания на физически и юридически лица за Комисията за отнемане 

на незаконно придобито имущество; 

-   проучвания за наличие на по-ранни права по линия на международни договори. 

През отчетния период като общ брой са извършени 1224 услуги от различните 

видове, включително именни проучвания на физически и юридически лица за Комисията 

за отнемане на незаконно придобито имущество.  

Общо за Комисията са извършени 560 проучвания за всички обекти на 

индустриалната собственост. 

Запазва се тенденцията за повишаване на интереса към абонаментните 

проучвания за идентичност и сходство.      

3.4. Национални и вътрешноведомствени планове и програми за внедряване 

автоматизирани системи и електронни регистри: 

 През месец януари 2016 г. приключи успешно реализацията на проект за 

„Надграждане на система за документооборот на Патентно ведомство на Република 

България – „Aкстър” и по-нататъшна интеграция с вътрешните информационни 

системи”. Целта на проекта е да улесни работата на експертите във ведомството чрез 

интеграция между документооборотната информационна система „Aкстър-Офис”, 

специализираната система за обекти на индустриална собственост IPAS и портала за 

електронни услуги на ведомството. 

 В началото на 2016 година успешно приключиха обществени поръчки с 

предмети: 

-  „Подмяна на технологично оборудване, миграция и подобрение на изнесена 

ИТ инфраструктура за електронни услуги на Патентно ведомство на Република 

България”, включваща доставка на сърверно и комуникационно оборудване; 

- „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Патентното ведомство 

на Република България” - за оборудване на индивидуални работни места и преносими 

компютри. 

  През второто тримесечие на 2016 година започна подготовка за обявяване на 

обществена поръчка с предмет  „Надграждане на Портала за електронни услуги на 

Патентно Ведомство на Република България и по-нататъшна интеграция с вътрешните 

информационни системи на ведомството”.  

3.5. Разработка и внедряване на информационни системи по сътрудничеството с 

Европейското патентно ведомство 

Продължава дейността по проекта „Европейска патентна мрежа” по програмата 

за сътрудничество  с Европейското патентно ведомство: 

През отчетния период Патентното ведомство в сътрудничество с Европейското 

патентно ведомство изпълни в срок поетите ангажименти по първа фаза на проекта за 

подобряване на търсещата система „Espacenet” , предназначена за потребителите на IP 

услугите, предоставяни от ведомствата. 

3.6. Разработка и внедряване на информационни системи по проекти от Фонда 

за сътрудничество на Ведомството на ЕС за интелектуална собственост - EUIPO 

В рамките на Фонда за сътрудничество на EUIPO, като естествено продължение 

на поредица изпълнени проекти и внедрени системи и в тясна координация с 

останалите, реализирани във ведомството проекти, през 2016 г. бяха адаптирани, 

интегрирани и обновени с последни версии стартиралите през 2105 г. девет нови 

електронни услуги за гражданите и бизнеса, отнасящи се до промишления дизайн и две 

за марки: 
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- подновяване на регистрацията на дизайни  

- промяна на име/адрес на притежател/заявител на дизайн 

- прехвърляне на дизайн 

- вписване на лицензия за дизайн 

- искане за заличаване на дизайн 

- искане за вписване на особен залог върху дизайн; 

- отказ от право върху дизайн 

- искане за вписване на обезпечителна мярка върху дизайн; 

- искане за вписване на дизайн в масата на несъстоятелността 

          - жалба срещу решение на експертизата във връзка с марка; 

          - искане за вписване на марка в масата на несъстоятелността. 

     Услугите са достъпни през Единния портал за електронни услуги на ведомството 

(https://portal.bpo.bg/) и на на https://www.tmdn.org. 

 

4. Защита при нарушение на права върху индустриална собственост  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

4.1. Извършване на проверки и издаване на наказателни постановления за 

нарушени права върху марки и дизайни: 

През отчетния период са извършени 187 проверки. Издадени са 78 наказателни 

постановления. По извършените проверки са съставени 159 акта за нарушения и 28 

констативни протокола за липса на нарушение. Приходите от санкции по нарушения 

правата в областта на индустриалната собственост са 14844 лв.  

4.2. Оказване на експертна помощ в досъдебни, съдебни производства и по 

прилагане на гранични мерки за нарушение на правата върху интелектуална собственост  

Оказано е съдействие при 45 акции на органите на МВР. В резултат на 

съвместните проверки са образувани досъдебни производства. През отчетния период за 

органите на съдебното и досъдебното производство, както и на други административни 

органи, имащи отношение към борбата с нарушенията на права върху обекти на 

индустриалната собственост, са предоставени 372 справки. 

4.3.Осъществяване на борба с нарушенията на права върху индустриална 

собственост в сътрудничество с партньорски организации 

Патентното ведомство осъществява общонационалната стратегия за борба с 

нарушенията на правата върху индустриалната собственост чрез активно изпълнение 

на административнонаказателната дейност, вменена му от закона, чрез осъществяване 

на съвместни проверки с други правоохранителни органи в България, чрез 

предоставяне на експертна информация на тези органи, чрез участие в Съвета за 

защита на интелектуалната собственост към Министерски съвет. 

 

Изложените данни водят до извода, че Патентното ведомство се справя с 

предизвикателствата, наложени от динамичните външни процеси, и задачите си, в 

условията на продължаваща финансова и икономическа криза, като полага значителни 

усилия за изпълнението на заложените показатели за осъществяването на политиката 

по програмата на програмния бюджет, отнасяща се до закрила на обектите на 

индустриалната собственост.  

 

В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. 

проектите по програмата 

 

Г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение №5 

2000.01.03 Бюджетна програма „Закрила на обектите на 

индустриална собственост” 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

I-во 

полугодие 

на            

2016 г. 

1. Решени заявки за: 

- патенти, полезни модели, сертификати за допълнителна 
 

бр. 

 

450 

 

260 

https://portal.bpo.bg/
https://www.tmdn.org/
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закрила, сортове растения и породи животни 

- промишлени дизайни 

- марки и географски означения 

 

200 

 

5 600 

 

107 

 

  3 071 

2. Осъществени проверки за нарушаване на права бр. 200 187 

3. Участия в съдебни производства бр. 260 185 

4. Проведени обучения по индустриална собственост с 

насоченост целеви групи на ведомството и обществеността 
бр. 2 13 

5. Внедрени нови електронни услуги бр. 1 0 

 

  Кратко описание на показателите за изпълнение 

Като се има предвид, че целевата стойност за отчетния период възлиза на 225 

решени заявки за патенти, полезни модели, сертификати за допълнителна закрила и 

сортове растения и породи животни за полугодие, от данните  е видно, че целевата 

стойност е надвишена с над 16%, а спрямо изпълнението през първата половина на 

2015 г. е налице повишение с 19%.  

За решени заявки за регистрация на промишлени дизайни е налице 

преизпълнение  спрямо целевата стойност със 7%, а спрямо първото шестмесечие на 

2015 г. е налице намаление с около 15 %. Основно намалението спрямо първото 

шестмесечие на 2015 се дължи на по-ниската заявителска активност по отношение на 

дизайните, която е с около 14 % по ниска спрямо същия отчетен период на 2015 г.   

Целевата стойност за периода по отношение на марките и географските означения   

е 2800, видно от отчетените данни  има преизпълнение с около 10 %, а спрямо същия 

отчетен период на 2015 г е налице повишение с около 13 % 

По отношение на извършените проверки също е налице  значително повишение 

спрямо целевата стойност  -87 %, а спрямо изпълнението през първото шестмесечие на 

2015 г. е налице повишение с 16 %.  

Отчетените проведени обучения включват 10 мероприятия по договор за 

техническо сътрудничество с EUIPO и 1 курс за представители по индустриална 

собственост, в който бяха обучени над 30 участника. Съвместно с Европейското 

патентно ведомство беше проведен 1 семинар на тема „Процедура по издаване на 

европейски патент. Подготовка за патента с единно действие на територията на ЕС“, в 

който взеха участие над 70 участника, като целевата му група бяха представители на 

индустрията, малки и средни предприятия, академичните и научно изследователските 

среди, представители по индустриална собственост и бизнес асоциации. Проведено бе 

и обучение по английски език за служителите от ведомството, поради членството на 

България в редица международни организации, свързани с интелектуалната 

собственост и необходимостта от спазване и изпълнение на ангажиментите към тях. 

Бяха обучени 20 служители.  

 

 Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 

Информацията за посочените данни се базира на отчетите за изпълнение на 

дейностите и предоставените продукти и услуги от дирекциите в Патентно ведомство, 

финансовите отчети, справки във ведомствените бази данни. 

 

 

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности 

Като цяло данните се придържат към заявените целеви стойности. 
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Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение №6) 

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.03 Бюджетна програма “Закрила на обектите на 

индустриална собственост” 
Закон Уточнен план 

Отчет  

I-во полугодие на            

2016 г. (в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 3 073 264 3 080 111 1 378 787 

     Персонал 1 857 164 1 790 774 847 979 

     Издръжка 1 126 100 1 122 925 361 042 

     Капиталови разходи 90 000 166 412 169 766 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 2 443 264 2 460 268 1 149 824 

     Персонал 1 770 164 1 770 164 840 941 

     Издръжка 673 100 683 588 303 555 

     Капиталови разходи   6 516 5 328 

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС  630 000 619 843 228 963 

     Персонал 87 000 20 610 7 038 

     Издръжка 453 000 439 337 57 487 

     Капиталови разходи 90 000 159 896 164 438 

  От тях за: *        

 2.1 
1. Договор сътрудничество с EUIPO (ВИСЕС), проекти по фонд за 
коопериране и по програма за сближаване на практиките 

619 000 598 843 213 942 

 2.2 2. Договор за техническо сътрудничество с EUIPO (ВИСЕС) 11 000 21 000 15 021 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 
0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 2 443 264 2 460 268 1 149 824 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 3 073 264 3 080 111 1 378 787 

  Численост на щатния персонал 114 114 105 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера 

им и източника на финансиране 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

Патентно ведомство на Република България 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.04 

„ИНФРАСТРУКТУРА ПО КАЧЕСТВОТО В ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА 

ИКОНОМИКАТА”  

 
А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели: 

Заложените в програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието 

на икономиката” цели са : 

1. Осигуряване на акредитация на органи за оценяване на съответствието при 

спазване на изискванията на хармонизираните стандарти; 

2.Създаване и поддържане на доверие в техническата компетентност на органи 

за оценяване на съответствието, намаляване риска за бизнеса и неговите клиенти и 

международно признаване на издадените сертификати от националния орган по 

акредитация; 

3. Осигуряване на проследимост, точност и достоверност на измерванията в 

съответствие с националните интереси да бъдат защитени живота и здравето на хората 

и околната среда от вредни въздействия; 

4.Постигане на по-висока степен на доверие при обществените отношения, 

основани на измерванията, и защита интересите на държавата, икономическите 

оператори и потребителите от неточни измервания, международно признаване на 

издадените от БИМ сертификати за измервания;  

5.Предоставяне на метрологични знания и опит на високо научно и техническо 

ниво в подкрепа на конкурентноспособността, иновациите, научно-изследователската и 

развойната дейност, включително чрез участие в изследователски дейности на 

национално и международно ниво и в Европейска програма за научни изследвания за 

метрология (ЕМRP);  

6.Ефективен контрол за спазване на законодателството, осигуряващо условия за 

свободно движение на стоки и преодоляване на техническите бариери пред търговията; 

7.Ефективен надзор за безопасността на продуктите пуснати на пазара и в 

действие, на качеството на течните горива, пресичане на нечестната конкуренция и 

защита на живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни, 

интересите на потребителите и опазването на околната среда и вещите;  

8.Участие в процеса на подготовка и приемане на актове и решения на ЕС за 

развитие на Общностната политика и принципите, заложени в хармонизираното 

техническо законодателство; 

9.Подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието; 

10.Осигуряване на предпоставки за признато съответствие на българските 

продукти; 

11.Развитие и подобряване на националната инфраструктура по качеството.  

 

Заложените в програмата цели се постигат чрез: 

Акредитация и поддържане на акредитация на качествени и признати от 

европейския пазар услуги по оценяване на съответствието, предоставяни от органи за 

оценяване на съответствието; 

Поддържане на високо ниво на компетентност в целия процес на акредитация и 

към укрепване на доверието в агенцията като служба, която гарантира сертификат за 

акредитация, признат и достатъчен за цялата територия на ЕС, както и за създаване на 

предпоставки и условия за извършване на оценяване на ООС в законовата област, 

съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008; 

Поддържане на членство в ЕА; 

Поддържане на статута на Агенцията като страна по Многостранното 

споразумение с европейската организация за акредитация (EA-MLA) за взаимно 

признаване на резултатите от оценки на съответствие. Това прави факт признаването 

на дейността на всички акредитирани от ИА БСА органи за оценяване на съответствието 

(ООС) във всички области на акредитация, в които EA-MLA действа. Споразумението 

улеснява свободното движение на продукти и услуги в Европа и останалия свят. То 

елиминира нуждата доставчиците на стоки и услуги, и самите стоки и услуги да бъдат 

сертифицирани или изпитвани във всяка държава, в която се пускат на пазара и 

осигурява възможността всеки продукт или услуга, носещи символа на Органа по 
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акредитация на сертификата или протокола от изпитване, които да бъдат експортирани 

в друга държава да бъдат приети без да бъдат обект на допълнителни изпитвания, 

контрол или сертификация. 

Повишаване на статута и обхвата на признаване на дейностите на ИА бСА чрез 

членство в International Accreditation Forum и International Laboratory Accreditation 

Cooperation, което предстои да бъде финализирано до края на 2016 г.  

Осигуряване на проследимост на единиците на величините, възпроизвеждани от 

национални еталони до Международната система единици SI чрез сравняване и 

калибриране. В изпълнение на изискванията на Споразумението за взаимно признаване 

между национални метрологични институти (CIPM - MRA) за международно признаване 

на възможностите за измерване и калибриране, БИМ заявява възможности си за 

измерване и калибриране (СМС) чрез европейската регионална метрологична 

организация ЕВРАМЕТ. Международно признати и публикувани в базата данни на BIPM 

са 212 услуги за измерване и калибриране на БИМ (www.bipm.org), като за полугодието 

на 2016 г. са представени 16 нови възможности за измерване и калибриране. Получени 

са отлични резултати от участие на БИМ  в международни сравнения. Успешно е 

защитена акредитацията на БИМ като РТ провайдер от Холандската служба за 

акредитация RvA. Поддържа се акредитацията за калибриране на средства за 

измерване в областта на измерване на физико-химични величини, измерване на 

дължина и измерване на маса – акредитирани лаборатории ЛКСИФХГВ в гр. Пловдив и 

ЛКСИМ в гр. Бургас. 

Осигурена е проследимост на единици за измерване на величини в различни 

сфери на индустрията, основно за лаборатории, акредитирани за калибриране и 

изпитване, органи за контрол, фирми с внедрени системи за управление на качеството. 

За отчетния период в лабораториите на БИМ са калибрирани 3162 бр. и СИ на клиенти. 

За постигането на тази цел БИМ направи предложения за подобряване и актуализиране 

на нормативната база в областта на метрологията, в резултат на което са разработени 

проекти за изменение и допълнение на Закона за измерванията, както и на Наредбата 

за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. БИМ получи 

известие за ренотификация и нови Разрешения за оценяване на съответствието на 

везни с неавтоматично действие по Наредба за съществените изисквания и оценяване 

на съответствието на везни с неавтоматично действие № 103-ОС/08.06.2016 г., валиден 

до 07.04.2021 г. и по и Наредба за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на средствата за измерване № 102-ОС/08.06.2016 г., валиден до 

07.04.2021 г. Разшири се обхвата на акредитация на лабораторията за изпитване на 

електромагнитна съвместимост (ЕМС) с изпитване на електрически монтажни възли за 

автомобили. Въведе единен подход за удостоверяване на резултатите от извършен 

контрол на измервателни системи за разход на флуиди и нивомерни измервателни 

системи и извърши оптимално разпределение на работата в структурните звена чрез 

териториално преразпределение на техния функционален обхват. Закупена е част от 

необходимите еталони за контрол на нивомерни измервателни системи (6 електронни 

ролетки). 

През отчетният период стартира работата по научен проект JRP_TracePQM 

„Traceability routes for electrical power quality measurements” – Начини за осигуряване 

на проследимост на измерванията на качеството на електрическата енергия в рамките 

на европейската научна програма EMPIR. Подадено е и ново проектно предложение по 

европейската научна програма EMPIR в областта на метрология в химията - въвеждане 

на първичен метод за изотопно разреждане и вторичен метод за измерване на рН. 

Предложението е преминало успешно етапите на разглеждане и оценка. 

Извършени са планираните дейности по надзор на пазара, включващи планови 

проверки, проверки по сигнали и жалби, проверки по уведомления от Агенция 

„Митници”, както и проверки по получени нотификации за несъответстващи и опасни 

продукти. Съществен принос към повишаване ефективността на надзор на пазара има 

увеличеният брой на взетите образци и извършените изпитвания на продукти, сравнен 

с 2015 г. В резултат на сътрудничеството с Агенция „Митници” не е разрешен вносът и 

не са допуснати за свободно обращение несъответстващи продукти, като 

преобладаваща част от тях са строителни продукти, играчки и лични предпазни 

средства.  
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През първото шестмесечие на 2016 г. са извършени дейности по осъществяване 

на технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) и проверки на 

обектите, в които се експлоатират такива съоръжения, съгласно утвърдения план. С цел 

осъществяване на безопасна експлоатация на СПО са извършени и голям брой 

непланирани дейности като: първоначални и извънредни технически прегледи, 

внезапни проверки, участие в държавни приемателни комисии на стрoежи, участия в 

експертни съвети към общини и др. Извършени са и редица проверки по сигнали на 

СПО, относно нормативноустановените изисквания за безопасната им експлоатация. 

Основен акцент през първото тримесечие на 2016 г. имат проверките по регулаторните 

режими по чл. 34 и чл. 36 от ЗТИП, съответно на лицата получили лицензия за 

осъществяване на технически надзор на СПО и на лицата извършващи дейностите по 

поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО. През второто тримесечие на 2016 г. 

в съвместна акция между ДАМТН и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) са проверени 

40 предприятия в дървопреработвателната промишленост в периода между 19 и 21 

април на територията на цялата страна. В проверката от страна на ДАМТН са участвали 

две главни дирекции – „Инспекция държавен технически надзор” (ГД ИДТН) и „Надзор 

на пазара” (ГД НП). Целта на проверката от страна на ГД ИДТН, е да се проверят СПО и 

тяхната експлоатация във връзка с изискванията на наредбите по чл. 31 от ЗТИП. 

В областта на контрола на качеството на течните горива през първото 

шестмесечие на 2016 г. са осъществени комплексни изнесени проверки на 

бензиностанции на територията на четири области от страната, както и съвместни 

проверки с други държавни институции под ръководството на „Междуведомствен 

координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението 

на рискови стоки и товари” (МКЦПККДРСТ) при ГДБОП-МВР. Извършени са планираните 

проверки, свързани с мониторинговата система за контрол на качеството на течните 

горива и проверки по сигнали на граждани за некачествени горива. Целенасочената 

работа по селектиране на рискови обекти, разпространяващи течни горива, както и 

проверки на максимален брой от съществуващите обекти в определено населено място, 

значително повиши ефективността от контролната дейност. В резултат на тези действия 

са спрени за разпространение и изтеглени от пазара значителни количества 

некачествени горива. 

За реализиране на целите и постигане на по-висока степен на доверие при 

обществените отношения, основани на измерванията и защита интересите на 

държавата, икономическите оператори и потребителите от неточни измервания в 

областта на метрологичния надзор и надзора на пазара на средства за измерване (СИ) 

се прилага гъвкав подоход чрез оптимизиране на планираните проверки за сметка на 

по-големия брой извънредни проверки по жалби и сигнали, проверки по искане на 

други контролни органи и извършвани съвместно с тях, както и проверки по 

самосезиране. Основен акцент през първото шестмесечие на 2016 г. имат: проверки на 

използваните везни на пазари и борси и в търговската мрежа, планови и по сигнали, по 

искане на други органи и по самосезиране; проверките на СИ, използвани при 

продажби на горива на краен потребител, основно по сигнали, по искане на други 

контролни органи и по самосезиране; планови надзорни проверки на операторите, 

които доставят до крайни потребители електрическа енергия и във връзка с това 

използват електромери и допълнителни устройства към тях - измервателни 

трансформатори и часовници за превключване на тарифни електромери – за 

измервания, свързани с търговски плащания при продажба ѝ; съвместните проверки с 

Агенция „Митници“ в данъчни складове; планови, по искане на други органи и по 

самосезиране проверки на лица, които използват ЕТАФП; съвместни проверки с 

Изпълнителната агенция по горите, по тяхно искане, в складове за дърва за огрев; 

засилен надзор на оправомощените за проверка на СИ лица чрез извършване на 

внезапни проверки, извънредни проверки на бензиностанции и газстанции, извършвани 

съвместно с НАП, АМ, ДАНС и др. Контролът на ПОКП през първото шестмесечие на 

2016 г. е насочен приоритетно към извършване на наблюдение и контрол в търговската 

мрежа на пуснатите на пазара ПОКП захарни и шоколадови изделия, месо и месни 

продукти, мляко и млечни продукти и др. 

Осъществени са планираните надзорни проверки на нотифицираните органи и 

дейности по ренотификация на органите, за които влезе в сила пакета от наредби към 

ЗТИП. Дейността се извършва в съответствие с изискванията и практиката на 
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хармонизираното европейско законодателство. През първото шестмесечие на 2016 г. 44 

български нотифицирани органи работят успешно в обхвата на 18 директиви, като по 

този начин осигуряват на българските производители свободен и равнопоставен достъп 

до единния европейски пазар. 

В обобщение може да се приеме, че за първото шестмесечие на 2016 г. се работи 

ефективно за изпълнение на целите на програмата, в рамките на компетентностите на 

отговорните за изпълнението на програмата звена, а там където има отклонения от 

заложените стойности несъответствията се дължат на приоритетно извършване на 

контролни дейности върху други групи продукти (поради завишен интерес на 

обществото) или поради необходимост от извършване на извъредни проверки с други 

контролни органи.  

 

Б)Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените на дейности за тяхното предоставяне 

1. Акредитация на органи за оценяване на съответствието (ООС).  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 1.1. Изграждане и поддържане на мрежа от акредитирани органи за оценяване 

на съответствието: 

1.1.1. Общ брой акредитирани лица: 

Към 30.06.2016 г. в Република България работят 635 акредитирани от ИА БСА 

органи за оценяване на съответствието, разпределени по видове области както следва: 

267 бр. лаборатории за изпитване; 21 бр. лаборатории за калибриране; 7 бр. 

лаборатории за изпитване и калибриране; 309 бр. органи за контрол; 14 бр. органи по 

сертификация на системи; 11 бр. органи по сертификация на продукти; 4 бр. органи по 

сертификация на лица и 2 бр. верификационни органи. Агенцията отчита увеличаване 

на броя на акредитираните ООС с 14 бр. (2,3%) спрямо същия период за 2015 г., като 

това засяга най-вече органите за котрол. 

1.1.2. Постъпили заявления: 

През отчетния период са постъпили общо 94 заявления, от които: за 

първоначална акредитация – 9 бр.; За преакредитация, включително преакредитация и 

разширяване обхвата на акредитация – 67 бр.; За разширяване обхвата на акредитация 

– 18 броя. 

1.1.3. Открити и приключени процедури за акредитация:  

През първото шестмесечие на 2016 г. са открити общо 105 процедури за 

акредитация, от които:     за първоначална акредитация – 11 бр.;за преакредитация, 

включително преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация – 72 бр.;за 

разширяване обхвата на акредитация – 22 бр.  

През отчетния период са приключили общо 104 процедури, от които: 20 бр. 

процедури по първоначална акредитация; 75 бр. процедури по преакредитация и 9 бр. 

процедури по разширяване обхвата на акредитация.  

 Органи за контрол 36 бр., от които: първоначална акредитация – 8 бр., 

преакредитация, включително преакредитация и разширяване обхвата на акредитация 

– 27 бр. и разширяване обхвата на акредитация – 1 бр.; 

 Органи по сертификация на системи за управление 5 бр., от които: 

първоначална акредитация – 3 бр., преакредитация и разширяване обхвата на 

акредитация – 1 бр. и разширяване обхвата на акредитация – 1 бр.; 

 Органи по сертификация на лица – 1 бр. за преакредитация; 

 Лаборатории за изпитване 52 бр., от които: първоначална акредитация – 9 

бр., преакредитация, включително преакредитация и разширяване обхвата на 

акредитация – 38 бр. и разширяване на обхвата на акредитация – 5 бр.; 

 Лаборатории за калибриране 7 бр, от които: преакредитация – 6 бр. и 

разширяване обхвата на акредитация – 1 бр.; 

 Лаборатории за изпитване и калибриране 3 бр, от които: преакредитация и 

разширяване обхвата на акредитация – 2 бр. и разширяване обхвата на акредитация – 

1 бр. 

При направения анализ на сроковете за приключване на процедурите се 

установи, че е налице нарушаване на законовоустановените срокове за провеждане на 

процедурите при 14 (четиринадесет) от тях, при което:  
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 При 2 (две) от процедурите е налице промяна на юридическото лице в 

периода, в който е подадено заявлението за преакредитация и поради необходимостта 

от изясняване на обстоятелствата и преиздаване на сeртификата за акредитация не 

спазен срока за приключване на процедурите; 

 При 6 (шест) от процедурите е налице неспазване на законовоустановения 

срок за приключването им, но процедурите са финализирани до изтичане на срока на 

валидност на сертификата. 

1.1.4. Издадени сертификати: 

През първото шестмесечие на 2016 г. са издадени 173 бр. сертификати 

1.1.5. Спрени /отнети/отказани/ограничени в обхвата акредитации: 

 През отчетния период са извършени: 

 Откази от предоставяне на акредитация – 2 бр.; 

 Отнемане на предоставена акредитация – 7 бр.; 

 Ограничаване обхвата на предоставена акредитация – 44 бр.; 

 Спиране на акредитация за срок до 6 месеца – 2 бр.; 

 Прехвърляне на акредитация – 2 бр. 

 1.2. Изпълнение на годишната програма на ИА БСА за оценяване на място на 

ООС: 

1.2.1. Планирани и проведени оценки на място: 

 През отчетния период агенцията е провела  

 248 оценки на място, от които: Органи за контрол - 101; Лаборатории за 

изпитване – 123; Лаборатории за калибриране – 7, Лаборатории за изпитване и 

калибриране – 7; Медицински лаборатории – 1; Верификационни органи – 2; Органи по 

сертификация на системи за управление – 3; Органи по сертификация на продукти – 2.  

 Наблюдения на дейността на ООС – 49 бр.; 

 Оценки на място по документи във връзка с промяна на нормативната уредба 

за контрол на детски площадки, разположени на открито и на закрито – 8 бр. 

 Постигнато е изпълнение на планираните за първото шестмесечие оценки –

248 оценки за полугодието (515 заложена целева годишна стойност). 

 1.2.2. Представени Листове за обратна връзка относно работата на екипа по 

оценяване при провеждане на оценка на място: 

 През отчетния период в агенцията са представени 135 бр. Листове за обратна 

връзка, от които 133 бр. с отлична и добра оценка (98,52%), 1 бр. с незадоволителна 

оценка (0,74%) по отношение на оценяване на системата за управление на съответните 

ООС и начина на провеждане на оценката на място от членовете на екипа по 

оценяване. В 1 от получените листове за обратна връзка няма поставена оценка 

(0,74%). 

  

 1.3. Поддържане на членство в ЕА и статута на ИА БСА като страна по 

Многостранното споразумение на ЕА за взаимно признаване на резултатите (EA MLA) и 

осигуряване на членството в европейските и международни организации по 

акредитация (EA, ILAC и IAF): 

Като пълноправен член на ЕА и партньор в процеса на развитие на Европейската 

акредитация, представители на ИА БСА през първото шестмесечие на 2016 г. участваха 

в: 

 1 среща на Генерална асамблея на ЕА; 

 4 срещи на Комитетите на ЕА и участие в една работна група към тях; 

 1 среща на Съвет за Многостранното споразумение на ЕА; 

 3 заседания на работни групи към Комитетите на ЕА; 

 1 заседание на работна група към ЕК; 

 1 среща на Форума на органи за акредитация и лицензиране(FALB) по 

Европейската схема за управление на околна среда и одит. 

През 2016 година по бюджета на Агенцията са осигурени необходимите средства 

за ежегодния членски внос на ИА БСА в ЕА. Сумата за поддържане на членството на ИА 

БСА в ЕА е заплатена през отчетния период.  

1.4. Ефикасно управление на човешките ресурси чрез привличане на постоянен 

и външен персонал за нуждите на ИА БСА: 
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За осигуряване дейността по акредитация към 30.06.2016 г. в ИА БСА са  

сключени договори с 18 външни водещи оценители и 493 външни технически 

оценители и експерти. 

 

2. Удостоверяване на съответствието с Добрата лабораторна практика 

          Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

        През отчетния период няма извършвани инспекции на лаборатории и 

удостоверяване на съответствието на лабораториите с принципите на Добрата 

лабораторна практика, съгласно Наредба за принципите, инспекцията и 

удостоверяването на Добрата лабораторна практика (ПМС №207/2004 г.). 

 

3. Организиране на курсове, семинари и конференции и други форми на 

обучение в областта на акредитацията. 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

През отчетния период от ИА БСА са организирани и проведени обучения за 

въвлечени в процеса по оценяване на ООС водещи оценители, служители, технически 

оценители и експерти – 12 броя с общо 283 участника. Проведени са: 

 хармонизиращи срещи на водещи оценители; 

 обучения на технически оценители и технически експерти на Агенцията  за 

акредитация на  органи за оценяване на съответствието и за акредитация на органи за 

контрол.  

Запазена е наложената практика за системно обучение на щатния и привлечен 

персонал през годините. Организирането и провеждането на тези обучения е с цел 

осигуряване и поддръжане на високо ниво на компетентност и унифициране на подхода 

при осъществяване на дейностите по оценяване на ООС. 

 

4. Поддържане на регистри и предоставяне на информация в областта на 

действие на ИА БСА. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

4.1. Поддържане на интернет страница 

Интернет страницата на ИА БСА се допълва и актуализира с материали, имащи 

отношение към акредитацията, списъци (регистри) с акредитираните лица, съдържащи 

данни за обхвата на акредитация, точен адрес, срок на валидност на получената 

акредитация. Регистрите са организирани по области на акредитация. 

4.2. Поддържане на публични регистри 

Агенцията поддържа актуални публични регистри в секция „Регистри” на 

интернет страницата си както следва:  

 публичен регистър на лицата с предоставена, ограничена, временно 

ограничена, спряна или отнета акредитация;  

 електронен регистър за акредитираните верификационни органи – в 

съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 3 от Наредбата за условията, реда и начина 

за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на 

инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови ефекти; 

 електронен регистър на независимите акредитирани проверяващи по околна 

среда – в съответствие с изискванията на чл. 135, ал. 1 от Закона за опазване на 

околната среда във връзка с прилагане на Наредбата за националната схема за 

управление по околна среда и одитиране; 

 публичен регистър на лицата, за които е удостоверено съответствие с Дбрата 

лабораторна практика.   

 

5. Издаване на бюлетин и осъществяване на международен обмен на 

информация 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Агенцията публикува информация в секция „Новини” на интернет страницата си 

в който се дава информация за: 

  решения на ТКА;  

  новини от ЕА и новости в ръководствата на ЕА, ILAC и IAF и др. 
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6.Осигуряване на проследимост на измерванията до единици SI. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

6.1.Изследване, поддържане и усъвършенстване на националните еталони, 

съгласно етапите от Дългосрочната програма за развитие на националните еталони на Р 

България; 

Изготвени и представени са 30 доклада за състоянието на националните и 

изходните еталони на величините. 

6.2.Участие в международни сравнения за доказване степента на еквивалентност 

на еталоните и валидиране на методи за измерване; 

Извършени са дейности, свързани с 9 бр. международни сравнения за доказване 

степента на еквивалентност на еталоните: 

 CCTF - K001.UTC - ежедневни международни сравнения чрез Национален 

комплексен еталон за време и честота. Предаване на данни до сървъра на BIPM. 

Получени резултати за 1-во полугодие на 2016 г. - cirt.336, cirt.337, cirt.338, cirt.329, 

cirt.330, cirt.331, cirt.332, cirt.333, cirt.334 и cirt.335; 

 EURAMET 1156 - GPS link calibrations in support of CCTF-K001.UTC (калибриране 

на GPS-приемници, участващи във формиране на UTC от 02.2016 до 03.2016 г.). 

Извършени са измервания и са изпратени резултатите на пилотната лаборатория от 

Испания;  

 BIPM.EM-K13.a and 13.b, Bilateral comparison of 1 Ω and 10 kΩ standards 

between the BIM (Bulgaria) and the BIPM - получен доклад А. Резултатите от сравнението 

на 1 Ω показват степен на еквивалентност малко извън разширената неопределеност, 

но не надвишаваща публикуваните СМС. Резултатите от сравнението на 10 kΩ показват 

много добра еквивалентност; 

 EURAMET PR-K6.2 „Ключово сравнение за спектрален коефициент на 

пропускане”. Направени са корекции в Draft B. Коригираният вариант на Draft B е 

изпратен за допълване и съгласуване до лабораторията на VSL, Холандия; 

 EURAMET.T.K9 „Ключово сравнение за реализиране на реперни точки от ITS-

90 от 83.8 K до 692,7 K”. EURAMET.T.K9 – пътуващият еталон е върнат в отдел ТИ за 

повторни измервания след извършени измервания от референтната лаборатория на 

NPL, Англия. Извършени са последните измервания на пътуващия еталон (SPRT № 520) 

в следните реперни точки - Zn, Sn, In, Ga, Hg и тройна точка на водата съгласно 

техническия протокол. Резултатите са обработени и са изпратени на пилотната 

лаборатория NPL, Англия; 

 CCL-K11, Рrimary wavelength standards (EURAMET.L.K11-1063) – първични 

еталони за дължина - получен е доклад B; Модифицирани са 2 СМС реда за тази 

услуга; 

 EURAMET.L-K1.2011, project #1218 – Измерване на краищни мерки за дължина 

по интерференционен метод. Получен е „executive report”. 

 EURAMET.AUV.A-K5 - звуково налягане във въздушна среда.  Получен е доклад 

А. Резултатите от това сравнение доказват висока степен на еквивалентност на 

Националния ни еталон за звуково налягане във въздушна среда в целия честотен 

обхват и подкрепят нашите СМС редове; 

 SIM.QM-S7, „Trace metals in drinking water” (Следи от метали в питейна вода) - 

сравнението е стартирало, извършват се измервания;6.3.Поддържане на система за 

управление, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17 025, БДС EN ISO/IEC 17 043 

и ISO Guide 34. 

 6.3. Поддържане на система за управление, съгласно изискванията на БДС EN 

ISO/IEC 17 025, БДС EN ISO/IEC 17 043 и ISO Guide 34 

 Успешно е представена системата за управление (СУ) на ГД НЦМ на срещата на 

ТК „Качество” на EURAMET. Получена положителна оценка. 

 Разработени и преработени са 25 документи на ниво ГД НЦМ и 78 на ниво отдел.  

 Успешно премина надзорна оценка от RvA за поддържане на акредитация на БИМ 

като организатор на междулабораторни сравнения съгласно БДС EN ISO/IEC 17043.  

 Изпълнени са плановете и програмите за поддържане на СУ на ГД НЦМ г., 

проведени са 7 вътрешни одити на СУ. 
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6.4.Разработване и представяне в регионалната организация по метрология, 

EURАMET, на възможности за измерване и калибриране (СМС) на еталонните 

лаборатории по видове измерване и защитата им на международно ниво 

Общият брой на международно признатите СМС на БИМ/НЦМ е 212.  

Представени са в EURAMET 16 нови възможности за измерване и калибриране. 

6.5.Участие на експерти на БИМ като контактни лица в техническите комитети и 

подкомитет и на EURAMET. 

Представители на БИМ като контактни лица са включени в 12 технически 

комитета на EURAMEТ. 

През първо шестмесечие на 2016 г. експерти на БИМ са взели участие в 7 

годишни срещи на техническите комитети. 

 

7.Разпространение на единиците за измерване от националните еталони към 

еталоните от по-ниски нива на точност и средства за измерване в страната. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

7.1.Калибриране на еталони и средства за измерване за клиенти; 

В лабораториите на ГД НЦМ са калибрирани 3162 бр. еталони. 

7.2.Охарактеризиране и сертифициране на сравнителни материали.  

Изготвени са и са охарактеризирани 63 типа СМ/ССМ. 

 

8. Организиране на национални междулабораторни сравнения за различни 

видове измервания. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

8.1.Организиране и провеждане на междулабораторни сравнения по видове 

измервания и РТ схеми в съответствие с изискванията БДС ISO/IEC 17 043. 

Успешно премина надзорна оценка от RvA за поддържане на акредитация на БИМ 

като организатор на междулабораторни сравнения съгласно БДС EN ISO/IEC 17043. 

 

9. Контрол на средства за измерване, използвани в здравеопазването и/или 

свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, 

държавните и общинските вземания и търговските плащания СИ. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

9.1.Изследвания и изпитвания за одобряване на типа на СИ 

За периода са одобрени 9 нови типа средства за измерване по реда на чл. 32, ал. 

1 от Закона за измерванията. По запитвания на клиенти и органи на съдебната власт са 

предоставени 246 справки от Регистъра на одобрените за използване типове средства 

за измерване. 

9.2.Първоначални проверки на СИ 

В изпълнение на изискванията на действащото законодателство се извършват 89 

449 проверки на средства за измерване, от които 5 393 – първоначални. 

9.3.Последващи проверки на СИ 

На средства за измерване в употреба са извършени общо 84 056 последващи 

проверки, от които 13 554 - проверки на ремонтирани средства за измерване и 70 502 - 

периодични проверки. 

От общия брой извършени последващи периодични проверки на средства за 

измерване при 984 (1,17 %) е установено, че не отговарят на изискванията към тях и 

са спрени от употреба до отстраняване на несъответствията. 

9.4.Метрологична експертиза на СИ. 

За решаване на възникнали спорове относно техническите и метрологичните 

характеристики на средствата за измерване в употреба, по искане на физически или 

юридически лица, през отчетния период са извършени 5 449 експертизи на СИ, от 

които 5 403 на електромери и 46 на водомери. Това е с приблизително 30 % повече 

спрямо същия период на 2015 г.   

Резултатите показват, че от извършените 5 403  експертизи на електромери, 

съответстващи на метрологичните характеристики са 936 електромера, а манипулирани 

и дефектирали са 4567 бр. 
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10.Участие на експерти от БИМ в работните групи на Европейската 

организация за сътрудничество в законовата метрология (WELMEC) и в работна 

група „Средства за измерване” на ЕК. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

В изпълнение на задълженията си като член на международните и регионалните 

метрологични организации, през отчетния период експерти от института взеха участие 

в 1 среща на работна група на WELMEC. 

 

11.Оценяване на съответствието на СИ. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

11.1. Извършване на процедура „Изследване на типа- модул В ”  

По процедура „Изследване на типа” са издадени са 3 копия на сертификати за 

одобрен тип.; 

11.2. Извършване на процедура „Деклариране на съответствие с типа, основано 

на проверка на продукта - модул F”; 

По процедура „Проверка на продукт” издадени 34 сертификата за съответствие; 

11.3. Извършване на процедура „Деклариране на съответствие с типа, основано 

на осигуряване качеството на производството - модул D”; 

По процедура „Осигуряване качеството на производството” проведена е 1 оценка 

на място; 

 

11.4. Извършване на процедура „Деклариране на съответствие, основано на 

проверка на единичен продукт - модул G”/ надзор на системите за управление на 

производителя; 

По процедура „Проверка на единичен продукт” – няма постъпили заявления. 

11.5. Поддържане на регистри за издадените сертификати и откази за оценяване 

на съответствие. 

През отчетния период в регистъра на издадените сертификати са вписани 34 

сертификата за съответствие. 

 

12. Контрол на фискални устройства. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

12.1. Изпитване и одобряване на типа на фискални устройства; 

В изпълнение на Закона за данък добавена стойност са изпитани 26 типа 

фискални устройства: 

 1 типа ЕКФП / ФПр; 

 21 типа ЕСФП / ЕСФП с нови типове колонки и нивомерни системи; 

 4 тип ИАСУТД; 

12.2. Експертиза на фискални устройства; 

Извършени са 2 бр. експертизи на фискални устройства по искане на органите 

по приходите и ГД „БОП” при МВР. 

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

устройства. 

Издадени са 147 бр. удостоверения за регистриране на сервизни фирми за 

поддръжка и ремонт на ФУ и ИАСУТД. Прекратена е регистрацията на 1 сервизна фирма 

за поддръжка и ремонт на ФУ, за което своевременно са уведомени органите на НАП. 

 

13. Изследване, изпитване, проверка и оправомощаване на лица за проверка 

на продукти. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

13.1.Извършване на изпитване на продукти за електромагнитна съвместимост 

(ЕМС) и въздействие на околната среда (ВОС). 

Изпитват се 32 продукта за електромагнитна съвместимост /EMC/ и 47 продукта 

за въздействие на околната среда /ВОС/. 

13.2.Изпитване на игрално оборудване и комуникационен софтуер. 

В изпълнение на Закона за хазарта изпитват са 77 типа игрални съоръжения и 

извършват се 4 бр. експертизи на игрални съоръжения по искане на полицията. 

13.3.Проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при 

експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП. 
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В изпълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух са проверени 10 

системи за улавяне на бензиновите пари. 

13.4.Оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на 

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

 Извършена е проверка на място за промяна в обстоятелствата, свързани с 

оправомощаването и за изменение на заповедта за оправомощаване проверка на място 

по постъпило заявление. Издадена Заповед за изменение № 1.1/17.02.2016 г. 

Извършен е и надзорен одит на оправомощеното лице. 

 13.5. Изпълнени са необходимите процедури по заявление за оправомощаване и 

е издадена Заповед за оправомощаване № 2/12.05.2016 г. на втори икономически 

оператор в страната.  

 

 

14. Оценка и наблюдение на компетентността на лица за оценяване на 

съответствието/нотифицирани органи. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

14.1.Проверка и оценка на кандидати за нотифицирани органи:  

Проведени са 6 бр. процедури за оценка на компетентността и способността на 

кандидатите и са извършени общо 21 бр. проверки в тази връзка. За удължаване срока 

на нотификация бяха извършени 22 проверки за потвърждаване компетентността и 

спазване на условията, при които е издадено разрешението.  

14.2.Проверка за спазване на условията, при които са били издадени 

разрешения на нотифицирани органи:  

Осъществен е планов надзор на 12 нотифицирани органи и извънреден надзор 

на 1 орган, като са проведени общо 54 бр. проверки в тази връзка. Осъществени са и 

184 извънредни проверки във връзка с ренотификация на 31 органа. Извършени са и 

23 извънредни проверки по сигнал на 6 органа – 20 по документи и 3 на място. Отнето 

е разрешението на 1 орган и е ограничен обхвата на 1 орган.  

Изготвени 75 писмени отговори и становища по проектите на новите нормативни 

актове. 

14.3.Подготвяне, изпращане и поддържане на нотификации на оценените органи 

за оценяване на съответствието пред ЕК:  

Подадени са 6 бр. уведомления към ЕК за удължаване срока на нотификация на 

органи и 31 бр. уведомления към ЕК за ренотификация на органи. Подадени са 3 

уведомления към ЕК за кандидати за нотификация и 3-ма кандидати са одобрени от 

Европейската комисия за нотифицирани органи.  

Подадени са 146 бр. информационни трансфери - съгласно чл.5.2 от Регламент 

ЕО/ 765/2008/, съответно чл.R 23, т.т 4 и 5 от Решение 768/2008/ЕО. 

14.4.Поддържане и публикуване на двуезичен регистър на българските 

нотифицирани органи.  

През отчетния период са извършени 3 актуализации на Регистъра на издадените 

и отнети разрешения на органите за оценяване на съответствието. 

 

15. Подкрепа на дейността и развитие компетентността на органите за 

оценяване на съответствието (нотифицирани органи). 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

15.1.Координиране дейността на националните работни групи по прилагане 

директивите от Нов подход и дейността на Форума на нотифицираните органи:  

Експерти на ДАМТН координират и ръководят дейността на работните групи на 

българските нотифицирани органи по прилагане на съответните наредби по чл. 7 от 

ЗТИП. В рамките на отчетния период са проведени 4 срещи на работните групи.  

Подготвя се провеждането на годишната среща на Форума на българските 

нотифицирани органи. 

15.2.Подпомагане подготовката на нотифицираните органи за участие в 

координационните групи по директиви към ЕК:  

По време на работните групи експертите от отдел „РОС” на ДАМТН информираха 

и запознаха българските нотифицирани органи с приетите осем директиви от Новата 

законодателна рамка и с трите проекта на регламенти – за газови уреди, лични 
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предпазни средства и въжени линии. Коментира се и пакетът от наредби, които бяха 

приети от МС.  

 

16. Надзор на пазара на продукти, обхванати от директивите от Нов подход, 

технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), контрол на 

качеството на течните горива, метрологичен надзор на лица по отношение на 

СИ и предварително опаковани количества продукти. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

16.1.Ефективен надзор на пазара на продуктите, попадащи в обхвата на 

директивите от Нов подход, на Регламент 305/2011: 

 Извършване на наблюдение и проверки на продукти 13147 вида, от които по  

продуктови групи както следва: електрически уреди (763), машини (152), играчки 

(9951), строителни продукти (733), газови уреди (92), РКДУ (151), лични предпазни 

средства (1216), плавателни съдове за отдих (44), пиротехнически изделия (23), 

съоръжения под налягане (11), транспортируемо оборудване под налягане (11). 

Извършените проверки на продукти са били планови (2685 вида) и извънпланови 

(10462 вида, включително 9512 вида по 189 уведомления от Агенция „Митници“). 

Извършена е работа по 68 бр. жалби и  сигнали; 

– Взети се 41 образци за изпитване (електрически съоръжения по отношение 

на LVD, играчки, машини, газови бутилки, LED улични осветители по отношение на 

екопроектиране).  

– При изпитванията електрическо съоръжение, закупено в края на 2015 

година: бързовар без СЕ маркировка са установени отклонения от допустимите 

стойности по изпитаните показатели. Проведена е среща с икономическия оператор, 

предлагал продукта на пазара, който е поел задължението да унищожи наличните 

количества от продукта, който сред нея  е унищожил всички налични 16 бр. продукти и 

е заплатил стойността на изпитванията. 

– След проведеното изпитване на продукт: лампа за директно включване в 

контакта е установено, че продуктът е несъответстващ. Търговецът е заплатил 

изпитването и е предприел доброволни мерки по унищожаване на наличните 5 броя от 

продукта. 

– Закупени са 3 вида електрически одеяла, по 2 броя от продукт. Двата вида 

одеяла се изпитват в момента. 

– Изпитани в лаборатория са още 8 образеца: 1 бр. пластмасова кана с 

лъжичка, 3 бр. метални кани, 2 бр. електрически поялници, 1 бр. бързовар и 1 бр. 

електрическа скара. Установено е, че продуктите са несъответстващи. Проведена е 

среща с отговорния икономически оператор за продукта електрическа скара, с който е 

договорено заплащане на изпитването и предприемане на доброволни мерки по 

изтегляне на несъответстващите продукти и унищожаването им по подходящ начин. За 

останалите електрически съоръжения са съставени и изпратени констативни протоколи 

на основание чл.17 от Наредбата за условията и реда за извършване на надзор на 

пазара (НУРИНП) и писма на основание чл. 22 от НУРИНП. 

– Чрез изпитване са установени несъответствия при 2 от закупените играчки 

(балони и комплект от играчки, които издават звук при стискане).  

 Извършване на проверки на продукти за спазване на разпоредбите на ЗТИП 

по отношение на средствата за измерване, които попадат в обхвата на директивите от 

Нов подход:   

 Надзорът на пазара на средства за измерване е осъществен чрез тематични 

проверки и наблюдения на 3509  СИ – неавтоматични везни, водомери, електромери, 

измервателни системи за течности, различни от вода, мерки за дължина, разходомери 

за газ и коригиращи устройства.  

 При извършения надзор на пазара на 284 водомери, от които 97 пуснати на 

пазара по § 3 на НСИОССИ ca установени 2 бр. неотговарящи на изискванията 

водомера за студена вода, произведени през 2015 г. и пуснати на пазара без 

маркировка за съответствие и допълнителна метрологична маркировка. За установеното 

несъответствие на производителя е съставен констативен протокол и му е връчен АУАН.  

 При надзора на пазара на 38 измервателни системи за течности различни от 

вода, пуснати в действие за една колонка за добавки Ad Blue, пусната в действие на 

бензиностанция в гр. Любимец на автомагистрала „Марица А4”, е установено, че е без 
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изискуемите означения и маркировки за съответствие по ЗТИП, както и без изискуемите 

по  чл. 44, т. 4 на ЗИ знаци за одобрен тип, за първоначална проверка и за последваща 

проверка на средство за измерване в употреба. За констатираните несъответствия по 

ЗТИП са изискани документи за лицето, доставило колонката.  

 Издаване на предписания за спиране от разпространение, изтегляне от 

пазара и унищожаване на несъответстващи продукти: 

– Издадени са на търговци 38 заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП за временно 

спиране от разпространение до оценяване и удостоверяване на съответствието им с 

изискванията за безопасност, (34 на търговци за 75 различни модела лични предпазни 

средства, 1 по НИУЕЕО, 1 Екопроектиране, 2 за електрически продукти). Няма издадени 

заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП за спиране и изтегляне от пазара. Издадени са 27 

бр. заповеди на търговци за временно спиране разпространението и/или спиране и 

изтегляне от пазара на несъответстващи продукти. 

– В резултат на уведомяване на икономическите оператори за констатираните 

несъответствия, издадени заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП или заповеди по чл. 30в, 

ал. 1 от ЗТИП, или по инициатива на икономическите оператори са изтеглени и 

унищожени: 6 вида лични предпазни средства с общо количество 748 бр. (в това число 

са предприети следните действия: изтеглени и изнесени извън територията на ЕС; 

изтеглени и приведени в съответствие; изтеглени и унищожени); 15 вида електрически 

съоръжения (бързовари, електрически уреди за аквариуми, електрически гирлянди, 

лампи за директно включване в контакта) с общо количество 253 броя и 2 вида играчки 

с общо количество 110 броя. 

 Участие в Системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати 

на пазара (RAPEX):  

Получени са 383 нотификации; като 2 бр. от тях не е в компетенциите на ДАМТН. 

Подадени са 5 бр. нотификации към RAPEX за 3 бр. пиротехнически изделия и 2 бр. 

Играчки. 

 Участие в проекти за сътрудничество и съвместни действия с 

административните органи на другите държави членки на ЕС в областта на надзор на 

пазара:  

Работи се по 5 проектa на ЕК „Съвместни действия по надзор на пазара” - JA2013 

(за продуктовa групa „Детски скутери”) и JA2014-GPSD (продуктови групи 

„Фойерверки” и „Ръчни електрически инструменти”), проект ЕЕPLANT – екопроектиране 

(програма Horizon 2020), проект JAEMCLVD на ADCO група LVD (продуктова група „LED 

прожектори”), проект JA2015-GPSD (продуктови групи „Електрически продукти” и 

„Ръчни електрически инструменти”).  

Подготвено е и е подадено за оценване от ЕК проектно предложение за участие в 

JA2016 (продуктови групи „Електрически продукти”, „Ръчни електрически 

инструменти”, „Играчки” и „Лични предпазни средства”). 

 Съвместни действия по надзор на пазара в сътрудничество с Агенция 

„Митници” и Комисията за защита на потребителите: 

 От Агенция  „Митници” са получени 189 уведомления за 9642 продукти и са 

предприети мерки за недопускане за свободно обръщение на българския пазар на 1400 

вида продукти, а 130 вида продукти са били извън компетенциите на ДАМТН. 

 Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара на продукти, които не се 

пускат директно в търговската мрежа: Проверени са 500 продукта, от които 497 

съоръжения с повишена опасност и 3 машини; 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството – съставяне на актове за установяване на административни 

нарушения – 193 бр. и издаване на наказателни постановления – 147 бр., включително 

и по АУАН от предходен период. 

16.2. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО): 

 Съгласуване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще 

функционират СПО и на проекти за производство и ремонт на СПО:   

Извършени са експертизи и са съгласувани  259 инвестиционни проекти на 

строежите, в които ще функционират СПО, както и на техническа документация за 

ремонт или производство на СПО; 

 Регистриране и поддържане на регистър на СПО:  

Регистрите се водят и поддържат актуални чрез ежемесечна актуализация; 
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 Съставяне и поддържане на технически досиета на СПО:  

За всички СПО са съставени и се поддържат технически досиета; 

 Извършване на първоначални, периодични и внезапни технически прегледи, 

проверки и изпитвания на СПО:  

• Извършени са периодични технически прегледи на 10 481 бр. СПО:  

- парни и водгрейни котли (167 бр.),  

- съдове, реботещи под налягане (1196 бр.),  

- тръбопроводи за пара и гореща вода (96 бр.),  

- газови съоръжения и инсталации за природен газ (2011 бр.), 

- газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (978 бр.),  

- повдигателни съоръжения (1849 бр.),  

- асансьори (4187 бр.),  

- газови съоръжения и инсталации за природен газ (1134,855 км),  

• Извършени са периодични технически прегледи на 1 639,105 км СПО:  

- въжени линии (65,25 км),  

- нефтопроводи и газопроводи (429 км).  

• Извършени са първоначални технически прегледи на 354 бр. СПО и на 22 км 

СПО и извънредни (внезапни, по искане на ползвателя на СПО и др.) технически 

прегледи на 684 бр. СПО и на 35,2 км СПО; 

 Издаване на разрешения за пускане на СПО в експлоатация:  

Издадени са 34 разрешения (основно на обекти – газоснабдителни станции и 

автомобилни газоснабдителни станции); 

 Извършване на проверки на предприятия, сгради и други обекти, в които се 

експлоатират СПО:  

  Извършени са проверки в 1 235 обекта, в които се експлоатират СПО: 45 

предприятия, които експлоатират СПО; 57 пунктове за пълнене на бутилки с обем до 5 

dm 3; 44 автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ и 778 - 

за втечнен въглеводороден газ; 231 котлени централи; 80 газоснабдителни станции. 

 Осъществени са и 285 проверки по жалби и сигнали, свързани със СПО; 

 Обследване и анализиране на причините и условията за възникване на 

аварии и злополуки със СПО и предприемане на мерки за недопускането им:  

Обследвани са 52 аварии със злополуки, от които 42 аварии, 7 злополуки и 3 

аварии със злополуки със СПО; 

 Осъществени са 391 проверки на лица получили удостоверение и вписани в 

регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и 

преустройване на СПО; 

 Осъществени са 63 проверки на лица получили лицензия за осъществяване 

на технически надзор на СПО; 

 Участие в държавни приемателни комисии на обекти, в които ще 

функционират СПО:  

Служители са участвали в 207 държавни приемателни комисии на обекти; 

Проверка на условията, разрешаване провеждането и участие в изпитните 

комисии на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии 

по обслужване на СПО:  

Проверени са условията и е разрешено провеждането на 238 курса. Служителите 

на ДАМТН са взели участие в 258 изпитни комисии. 

 Участие в съвместни проверки с представители на Д ОИТ, РИОСВ, ОД ПБС, 

НС ГЗ и др. държавни контролни органи:  

Служителите на ДАМТН са участвали в 248 проверки и други дейности, свързани 

с безопасната експлоатация на СПО; 

 Издаване на предписания на ползватели, длъжностни лица и обслужващ 

персонал за отстраняване на нарушения:  

Наложени са 3 110 принудителни административни мерки (задължителни за 

изпълнение писмени предписания за отстраняване на несъответствия с 

нормативноустановените изисквания за безопасна експлоатация); 

 Издаване на разпореждания за спиране на експлоатацията на СПО, които не 

съответстват на нормативните изисквания:  

Издадени са заповеди за спиране от експлоатация на 347 СПО; 
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 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството - съставяне на актове за установяване на административни 

нарушения – 274 бр. и издаване на наказателни постановления – 191 бр. 

16.3.Контрол за спазване на Закона за измерванията (ЗИ) за защита 

интересите на държавата и потребителите от неверни измервания и несъответстващи на 

изискванията предварително опаковани количества продукти: 

 Извършване на планови и извънредни проверки (по сигнал и по искане на 

други контролни органи) на лица, които използват, произвеждат, внасят и ремонтират 

СИ:  

Извършени са общо 4607 проверки в обекти на лица, които използват СИ: везни 

в търговската мрежа, на пазари и тържища, за големи товари, при производители на 

ПОКП, за куриерски услуги; средства за измерване в бензиностанции и газстанции; 

електромери; измервателни трансформатори и часовници; разходомери за газ и 

коректори към тях; СИ по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), СИ в 

пунктове за технически прегледи на МПС; разходомери за течности, различни от вода, 

ЕТАФП и СИ в складове за дърва за огрев. Инспектирани са общо 10357 СИ в употреба 

в законовата област.   

В търговската мрежа в 1754 обекта са проверени 2625 везни, от които 11,6 % 

несъответстващи, предимно без знак от проверка. При проверки на пазари, тържища и 

складови бази са проверени 487 бр. везни и 29 теглилки, използвани в общо 438 

обекта на на територията на цялата страна. В сравнение с търговската мрежа тук се 

запазва тенденцията на по-висок процент на везните от неодобрен тип или без 

маркировка по ЗТИП - четирикратно по-голям. 

В 3 обекта е извършен метрологичен надзор на лица, които използват 4 везни за 

големи товари. Една от проверките е по искане на други органи и 1 по сигнал на 

гражданин. Не са констатирани несъответствия. Инспектирани са и везните в 3 обекта 

за куриерски услуги и в 3 обекта на производители на ПОП. Не са констатирани 

несъответствия. 

През отчетния период са извършени надзорни проверки в 466 бензино- и 

газстанции, 50,8 % от които по жалби и сигнали на граждани или по искане на други 

органи. В проверените обекти с общо 2011 СИ, делът на несъответстващите СИ е 12,2 

%, като преобладаващото нарушение е липса на валиден знак от проверка. Най-голям 

е % на несъответстващите колонки за добавки Ad Blue (42,8 % от инспектираните) и на 

нивомерните измервателни системи (25,7 % от инспектираните). 

Извършени са планираните надзорни проверки на операторите, които доставят 

до крайни потребители електрическа енергия. Проверени са общо 1726 обекта, в които 

се използват 4472 електромера, 90 измервателни трансформатори и 327 часовници за 

превключване на тарифни електромери. Делът на несъответстващите СИ, предимно 

електромери с изтекъл срок на валидност на проверката, е намалял от 8,2 % през 2015 

г. на 6,3 %.  

Извършени са 130 надзорни проверки на лица, които използват ЕТАФП. 

Проверките са извършени съвместно със служители на ИА „Автомобилна 

администрация”, а някои от тях и с участието на НАП. Установени са 20 ЕТАФП без 

валидни знаци от извършена последваща проверка. 

Съвместно с Агенция „Митници” са извършени проверки в 65 обекта - данъчни 

складове за производство и складиране на акцизни продукти, в които са инспектирани 

130 СИ за регистриране и отчитане на акцизни стоки. Констатирани са 2 везни и 1 

разходомер за течности, различни от вода, без знаци от проверка. Проверките са 

извършени съгласно изискванията на чл. 61, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните 

складове и във връзка с чл. 44, ал. 2 на Правилник за прилагането му и Наредба № Н-1 

за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху 

средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, съвместно с представители на 

териториалните митнически управления. По искане на Агенция „Митници” са извършени 

надзорни проверки в 3 данъчни склада, в които се използват 12 СИ. Установено е 

използване на 5 разходомера за течности, различни от вода, от неодобрен тип в 1 от 

складовете. 

През отчетния период са проверени и използваните 6 СИ в 2 пункта за 

технически прегледи на МПС. Не са констатирани нарушения на ЗИ. 
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По жалби и сигнали на граждани и фирми през полугодието са извършени общо 

119 извънредни проверки, от които 62 % за бензино- и газстанции, 30 % за везни и 6,7 

% за разходомери за газ и 1 сигнал за електромери. Резултатите показват, че 15 % от 

инспектираните средства за измерване, предмет на жалбите, не отговарят на 

изискванията. 

По искане на други контролни органи и органи на местната власт са извършени 

общо 244 извънредни надзорни проверки предимно на бензиномерни и газколоноки, 

разходомери за течности, различни от вода, СИ по ЗАДС, СИ в складове за дърва за 

огрев, ЕТАФП и 1 везна за измерване на големи товари. Установено е, че 18,7 % от 

проверените СИ не съответстват на законовите изисквания, като с най-голям 

относителен дял са нивомерните измервателни системи 43,4 % от инспектираните и 

бензиномерни и газколоноки – 18,7 %. 

По самосезиране са проверени 90 ЕТАФП и 4 търговски везни в обект на голяма 

търговска верига. Установено е несъответствие с изискванията при 17 ЕТАФП.  

Извършена е 1 проверка по сигнал за неточно измерване на електрическа енергия. 

Инспектирани са 3 електромера, за които е установено, че съответстват на 

изискванията. 

 Извършване на планови и извънредни проверки (по сигнал и по искане на 

други контролни органи) на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за 

продажба предварително опаковани количества продукти (ПОКП): 

Извършени са 3 проверки на място при производители на ПОКП и проверки в 121 

обекта от търговската мрежа, като в 120 от тях е извършен и контрол на нетните 

количества на пуснати на пазара и предлагани за продажба различни видове ПОКП.  

На контрол са подложени общо 533 партиди ПОКП с еднакви количества и 881 ПОП с 

различни количества. От разпространение са спрени общо 2255 несъответстващи 

продукти, от които 2250 пакета ориз с несъответващи количества, установени при 

извършен контрол на количествата, във връзка с подаден сигнал, на намиращия се в 

склада на производителя ориз. 

 Извършване на надзорни проверки на лица, оправомощени по реда на 

Раздел ІV от ЗИ за проверка на средства за измерване. 

През отчетния период са извършени 33 планови надзорни проверки на лица, 

оправомощени за проверка на средства за измерване, за спазване на задълженията им 

по Закона за измерванията и за съответствие на функциониращите системи за 

управление с изискванията по БДС ISO/IEC 17025. Проверени са 33 стационарни 

лаборатории и са инспектирани използваните в тях 511 технически средства – еталони, 

спомагателни СИ и сертифицирани сравнителни материали. Извършен е преглед на 

условията, при които се извършват проверките, на записите по качеството, както и на 

техническите записи, свързани с проверката на 4475 СИ. Проследен е редът за 

заявяване, съхраняване и отчитане на знаците за проверка. За извършените проверки 

са изготвени доклади. 

 Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството съставяне на протоколи за задължителни предписания и на актове 

за установяване на административни нарушения, издаване на наказателни 

постановления.  

През първото полугодие на 2016 г. са съставени общо 509 протокола за 

задължителни предписания. За установени при проверките нарушения са съставени 393 

АУАН, като 17 от съставените ПЗП и 85 от актовете са за извършени през последното 

тримесечие на 2015 г. надзорни проверки на ВиК операторите. Издадени са 632 

наказателни постановления. 

16.4. Контрол на сервизи за тахографи (съгласно изискванията на ЗАвП): 

 Извършване на проверки в сервизи за съответствие на условията, при които 

се осъществяват дейностите по монтаж, проверка и ремонт на тахографи: 

На основание на чл. 91, ал. 6 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) са 

извършени 89 надзорни проверки на регистрирани сервизи за тахографи за спазване 

на задълженията им във връзка с изискванията на Регламент (ЕИО) № 3821/85. В 

рамките на контрола е извършена проверка за съответствие на условията, при които се 

осъществяват дейностите по монтаж, проверка и ремонт на тахографи, инспектирано е 

оборудването на сервизите, включително сервизните карти за дигитални тахографи на 

техниците. Извършените през отчетния период проверки са с 4 по-малко от 
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планираните, тъй два от сервизите са с временно спряна дейност, 1 с прекратено 

действие на регистрацията, a един е в процедура по изменение на обстоятелства по 

регистрацията, тъй като се премества на адрес в друг град. 

 Преглед на протоколи от проверка на тахографи и на електронни записи за 

дигитални тахографи: 

Проучени са 22 483 протокола от проверка на тахографи и 9 576 електронни 

записи за дигитални тахографи. За констатирани при проверките нарушения са 

съставени 8 протокола за задължителни предписания. 

 

17. Администриране на регулаторни режими по ЗТИП, ЗЕВИ, ЗИ и ЗАвП, водене 

на регистри: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

17.1.Проверка на кандидати за получаване на лицензии за осъществяване на 

технически надзор на СПО: 

   Обработени са документите на 9 заявители за вписване в регистъра, 2 лица са 

вписани в регистъра; 

17.2.Поддържане и публикуване на регистър на издадените и отнетите лицензии 

за осъществяване на технически надзор на СПО:  

  Извършва се ежемесечна актуализация на регистъра. 

17.3.Проверка на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически 

надзор на СПО:  

Извършена е проверка на 63 лица. Издадени са заповеди за отнемане на 

лицензии и са заличени от регистъра 13 лица; 

17.4.Проверка на кандидати за вписване в регистъра на лицата, които 

извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО: 

   Обработени документи на 49 заявители за вписване в регистъра, 29 лица са 

вписани в регистъра; 

17.5.Поддържане и публикуване на регистър на лицата, които извършват 

поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО: 

  Извършва се ежемесечна актуализация на регистъра; 

17.6.Проверка на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и 

преустройване на СПО: 

Извършена е проверка на 391 лица. Издадени са заповеди за обезсилване на 

удостоверения и заличаване от регистъра на 55 лица и на 3 лица е отказано вписване в 

регистъра; 

 17.7. Проверка на условията, издаване на разрешения за провеждане и участие 

в изпитните комисии на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на 

професии по обслужване на СПО, издаване на документи за правоспособност и 

поддържане на регистър на правоспособните лица:   

Извършени са проверки за наличие на условия и са издадени разрешения за 

провеждане на 238 курса за придобиване на правоспособност, в които са преминали 

обучение 2 107 души; 

17.8. Оправомощаване и контрол на лица за проверка на средства за измерване 

по ЗИ:  

Издадени са 9 заповеди за оправомощаване и 6 заповеди за изменение и 

допълнение на заповеди за оправомощаване. 

17.9. Регистриране и контрол на сервизи за тахографи в изпълнение на 

разпоредбите на Закона за автомобилните превози (ЗАвП):  

Издадени са 55 удостоверения за регистрация на сервизи, 13 допълнения към 

удостоверения за регистрация на сервизи, издадени са 2 заповеди за временно спиране 

на дейността и 4 заповеди за прекратяване на регистрация. 

 

18. Контрол на качеството на течните горива при тяхното пускане на 

пазара, разпространение, транспортиране и използване (съгласно 

изискванията на ЗЧАВ и ЗЕВИ): 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

18.1.Проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на 

страната - планови, извънпланови и по сигнали на граждани, органи на МВР и други 

контролни органи:  



 77 

 Извършени са 323 документални проверки и 370 проверки на обекти, 

разпространяващи течни горива, от които 172 проверки по сигнали на граждани, МВР и 

други контролни органи и институции. Деветдесет и две от проверките са извършени по 

време на 2 комплексни изнесени проверки с участието на подвижна лаборатория в 

близост до проверявания обект и предприемане на принудителни мерки в реално време 

на територията на гр. София и области Видин, Враца и Монтана. 

18.2.Вземане на проби от течни горива (автомобилни бензини, гориво за 

дизелови двигатели, биогорива и други течни горива):  

Взети са 499 проби от течни горива, от които 296 от гориво за дизелови 

двигатели, 200 от автомобилни бензини и 3 от други течни горива.  

18.3.Изпитване на проби гориво в акредитирани лаборатории и издаване на 

протоколи от изпитване:  

Извършени са 401 изпитвания в стационарна лаборатория – София и 325 

изпитвания  в сектори подвижни лаборатории – Плевен и Бургас. Издадени са общо 409 

протоколи от изпитване. 

Изготвени са 240 експертни заключения и 726 констативни протокола от 

изпитване.  

Изготвени са 476 експертни заключения и 610 констативни протокола - 288 за 

съответствие на течните горива с изискванията за качество и 322 за съдържание на 

биогориво в течно гориво в съответствие с изискванията на ЗЕВИ. По искане на 

Изпълнителна агенция „Морска администрация”, въз основа на протокол от изпитване 

издаден от  Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти „СЖС България” ЕООД е 

издаден 11 констативни протокола за съответствие на корабно дестилатно гориво с 

изискванията за качество. 

През периода са проведени 18 арбитражни изпитвания в акредитирани 

лаборатории и са издадени 18 експертизи относно съответствието на горивата с 

изискванията за качество. 

18.4.Контрол за спазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния 

въздух, Наредба за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол и Закон за енергията от възобновяеми източници:  

Установени са 42 случая на горива, които не съответстват на изискванията на 

Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредбата за изискванията за качество 

на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и 11 случая на 

несъответствие с изискванията на Закон за енергията от възобновяеми източници за 

съдържание на биогориво в течно гориво. 

18.5.Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството – съставяне и връчване на актове за установяване на 

административни нарушения и на наказателни постановления: 

 Наложени са 87 принудителни административни мерки (ПАМ), както  следва:  

 45 задължителни предписания за временно спиране /ЗПВС/ на 

разпространението на течно гориво; 

 36 задължителни предписания за забрана /ЗПЗ/ на разпространението на 

течно гориво; 

 6 задължителни предписания за изтегляне на течно гориво и са изтеглени  от 

пазара горива по постъпили 20 искания на проверяваните фирми, по видове и в 

количество както следва: 

– автомобилен бензин А – 95Н – 21 234 л. 

– гориво за дизелови двигатели – 99 747 л. 

 Съставени са 92 акта  за установяване на административни нарушения 

(АУАН): 

– 28 броя за несъответствия с изискванията за качество; 

– 11 броя за констатирани несъответствия с изискванията за съдържание на 

биогориво в течно гориво; 

– 53 броя за констатирани документални нарушения за проверки. 

 Издадени са 391  наказателни постановления (НП) за нарушения: 

– 39 броя за констатирани несъответствия с изискванията за качество; 

– 17 броя за констатирани несъответствия с изискванията за съдържание на 

биогориво в течно гориво; 

– 335 броя за констатирани документални нарушения. 
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19. Подкрепа за националната инфраструктура по качеството. Проекти по ОП 

„Конкурентоспособност”. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 Повишаване степента на информираност на бизнеса; 

 Улесняване достъпа на информация за бизнеса; 

 Популяризиране на България, българския бизнес и българския износ в 

чужбина; 

 Подобряване качеството, количеството и разработване и предоставяне на 

нови 

 услуги и дейности за бизнеса; 

 Укрепване на организациите от инфраструктурата по качеството-инвестиции 

и обучение на държавните и публични организации (ДАМТН, БИМ, ИА „БСА”) 

 

20. Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях (съгласно 

изискванията на Закона за водите) (нов продукт/услуга произтичащ от 

задълженията на ДАМТН по Закона за водите, считано от 01.01.2016 г.) 

От 01.01. 2016 г. започва дейността на Главна дирекция „Надзор на язовирните 

стени и съоръженията към тях” във връзка с изменение и допълнение на Закона за 

водите (Обн. ДВ, бр. 58 от 2015 г.) в чл.140, ал.2, т.1 с който се регламентира 

контролът по изпълнение на мерките за поддържане и осигуряване на изправно 

техническо състояние на язовирите, язовирните стени и съоръженията към тях, както и 

безопасната им експлоатация до възстановяване на технологичната и конструктивната 

сигурност или по ликвидирането. Тези функции се възложиха на Държавната агенция 

за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) вследствие на публикуваното изменение 

на УП на ДАМТН с ПМС №295 от 30.10.2015 г. (обн. с ДВ, бр.86 от 06.11.2015 

г.). За отчетния период са изпълнени следните дейности: 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

20.1. Контрол за спазване изискванията на Закона за водите, в рамките на 

компетенциите на ДАМТН, чрез изпълнение на проверки за установяване 

експлоатационното състояние на язовирни стени и съоръженията към тях и изготвяне 

на констативни протоколи; 

20.2. Устатовяване на собствеността на проверените язовири; 

20.3. Осъществяване на периодични проверки на техническото състояние на 

язовирните стени и съоръженията – 2 014 броя: 

 Осъществяване на периодични планови проверки на техническото състояние 

на язовирните стени и съоръженията – 1 644 броя; 

 Осъществяване на извънредни проверки и проверки по сигнали на 

техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях – 43 броя; 

 Осъществяване на извънредни проверки чрез самосезиране – 327 броя; 

20.4. Осъществяване на проверки по заповед на областния управител 

(КОТЕСЯС) – 327 бр.; 

20.5. Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството - налагане на принудителни административни мерки, съставяне и 

връчване на актове за установяване на административни нарушения и на наказателни 

постановления – няма; 

20.6. Изготвена е база данни на наличните язовири и съоръженията към тях в 

съответствие с наличната информация от 2015 година на МОСВ и МВР. Разпределяне на 

язовирите на териториален принцип, по регионални отдели; 

20.7. Изготвя се текуща база данни на язовирите и съоръженията към тях в 

съответствие с получената през 2016 година информация от областни управители, 

общински администрации и констативни протоколи на ДАМТН; 

20.8. Създадена е база данни на констативните протоколи от извършените 

проверки на язовирни стени и съоръженията към тях; 

20.9. Създаване на регистър 2016 година с направените предприсания от 

извършения контрол на язовирите и съоръженията към тях; 
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20.10. Създадена е база данни на констативните протоколи от извършените 

проверки на язовирни стени и съоръженията към тях по заповед на областния 

управител (КОТЕСЯС); 

20.11. Създаване  на регистър 2016 година с направените предписания от 

констативни протоколи на комисиите по заповед на областните управители; 

20.12. Участие на представители на ДАМТН в комисиите за обследване на 

техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към 

тях по заповед на областните управители  – 376 протокола от работата на комисиите. 

 

 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 

 

Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

Продължава процеса по изпълнение на дейностите по сключените договори с 

институционални бенефициенти и реализацията на включените в програмата дейности 

за постигане на заложените цели.  
 

Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне 

 

Подкрепа за националната инфраструктура по качеството. Проект по ОП 

„Конкурентоспособност”. 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата (ДАМТН, БИМ, ИА „Българска служба 

заакредитация”): 

 Повишаване степента на информираност на бизнеса 

 Улесняване достъпа на информация за бизнеса; 

 Популяризиране на България, българския бизнес и българския износ в 

чужбина 

 Подобряване качеството, количеството и разработване и предоставяне на 

нови услуги и дейности за бизнеса; 

 Укрепване на организациите от инфраструктурата по качеството – 

инвестиции и обучение на държавните и публични организации (ДАМТН, БИМ, ИА 

„Българска служба за акредитация”). 

В рамките на процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Приоритетна ос 4, BG161PO003-4.3 „Подобряване на 

националната инфраструктура по качеството", са изпълнени 3 договора с 

институционални бенефициенти, а именно: Български институт по метрология (БИМ) за 

изпълнение на проект „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на 

предлаганите от Българския институт по метрология услуги - фактор за повишаване на 

конкурентоспособността на българските предприятия”, на стойност 12 718 460.00 лв., 

ИА „Българска служба за акредитация” (БСА) за изпълнение на проект „Подобряване на 

достъпа до услугите, предоставяни в областта на акредитацията”, на стойност 2 170 

190.00 лв., Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за 

изпълнение на проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в ДАМТН като 

елемент от националната инфраструктура по качество”, на стойност 5 865 541,38 лв.  

 

Общата сума на платените средства към 30.06.2016 г. е в размер на 15 312 

103.66 лв.  

 

 БИМ  

През отчетния период Българският институт по метрология представи финален 

технически и финансов отчет в изпълнение на проект 161PO003-4.3.01-0002-C0001 

„Подобряване на инфраструктурата по качеството и на предлаганите от Българския 

институт по метрология услуги - фактор за повишаване на конкурентоспособността на 

българските предприятия”. Целта на проекта е да допринесе за подобряване на 

конкурентоспособността на българските предприятия, посредством повишаване на 

ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от БИМ; модернизиране на 
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технологичното оборудване в лабораториите на БИМ; интегриране в международната 

инфраструктура по качеството, както предоставяне на обучения за бизнеса в 

съвременен Учебен и информационен център. Периодът за изпълнение на проекта е 70 

месеца и приключи на 31.12.2015 г.  

Общо платените средства по проекта към 30.06.2016 г. са 9 791 465.66 лв. 

 

 ИА БСА  

Целта на проекта е да допринесе за създаването на благоприятна бизнес среда 

посредством предоставянето на качествени услуги за бизнеса. За постигането й са 

изпълнени дейности, целящи улесняване на достъпа до информация, повишаване на 

информираността относно процеса по акредитация, както и дейности за повишаване на 

капацитета на ИА БСА във връзка с процеса по акредитация. 

Изпълнението на проекта приключи на 31.12.2015 г. Финален отчет е подаден на 

15.02.2016 г. 

Към края на отчетния период е приключило изпълнението на всички дейности и 

под-дейности по проекта на ИА БСА.  

В отчетния период е извършена верификация на два междинни и един финален 

отчет. 

Общо платените средства по проекта към 30.06.2016 г. са 1 070 355.07 лв. 

 

 ДАМТН  

Проектът на ДАМТН с номер BG161PO003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване на 

надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор като елемент от националната инфраструктура по качеството” е изпълнен и 

приключил на 18.12.2015 г. като са постигнати заложените индикатори на 

оперативната програма. Изпълнени са всички дейности с изключение на поддейност 

4.4. Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за 

надзор на пазара. Обществената поръчка за изпълнение на дейността е обявявана 

двукратно и е прекратявана поради допуснати съществени грешки в документацията, 

които не могат да бъдат отстранени и поради обжалване в КЗК. С изпълнението на 

проекта е осигурено съответствие на българските продукти с международните 

стандарти за качество и подобряване на международната конкурентоспособност на 

целевите сектори на индустрията чрез укрепване на административния капацитет на 

надзорните органи в ДАМТН, повишаване на професионалната квалификация, 

подобряване на организацията и ефективността на извършваните надзорни дейности и 

предоставяните услуги за бизнеса, както и подобряване на техническия капацитет на 

надзорните и контролни органи в ДАМТН. Представен е финален отчет, който е 

верифициран от ДО.  

Общо платените средства по проекта към 30.06.2016 г. са 4 450 282.93 лв. 

 

Мерки, финансирани по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020:  

Създаване и развитие на ефективни и устойчиви системи за подкрепа и 

експертиза в нови и/или съществуващи агенции, организации и ведомства чрез 

развитието на модерни и иновативни услуги, които да допринесат за повишаване на 

конкурентоспособността на предприятията в страната. 

 

Процедури: „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за 

повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и 

контрола на качеството на течните горива” и „Повишаване на ефективността и 

ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия” 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

През отчетния период на заседание на КН на ОПИК на 20.05.2016 г. са одобрени 

методологията и критерии за подбор на операции по 2-те процедури за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти съответно ДАМТН и 

КЗП. Изготвени са условията за кандидатстване и изпълнение, които след 

съгласуването им с конкретните бенефициенти предстои да бъдат обявени. 
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Проект „Съвместни действия по надзора на пазара в ЕС за енергийно 

етикетиране и екопроектиране” – EEPLIANT 

 

Многостранен  проект на ЕК относно надзор на пазара на продукти по отношение 

изискванията за екодизайна (в рамките на програмата Horizon 2020, обявена и 

финансирана от ЕК) „Съответстващи продукти по отношение на енергийната 

ефективност 2014” EEPLIANT 

През отчетния период се работи по изпълнение на дейностите от работни пакети 

2, 3 и 4. Бяха проведени обучения на 3-ма експерти на ДАМТН, подготвя се 

наблюдение на пазара на офис оборудване – принтери и закупуване на образци, 

работи се по подготовката на гайд за добри практики по надзор на пазара на продукти 

по отношение изискванията за енергийно етикетиране и екопроектиране.    

Във връзка с изпълнението на проекта бяха организирани следните участия в 

работните групи по проекта: 

 един експерт на ДАМТН взе участие в среща по работен пакет 1 (WP1) на 

екипа за управление по проекта 

 един експерт на ДАМТН взе участие в среща по работен пакет 2 (WP2) - 

Прилагане на добри практики  

 един експерт на ДАМТН взе участие в  среща по работен пакет 3 (WP3) – 

Обучение  

 един експерт на ДАМТН взе участие в среща по работен пакет 4 (WP4) - LED 

лампи. 

Беше извършено електронно отчитане на работата на ДАМТН по проекта и беше 

подаден електронно финансовия отчет на ДАМТН за периода 01.03.2015 - 30.04.2016 г.  

 

Проект „Съвместни действия по надзор на пазара на продукти в обхвата на 

директивите от Нов подход“ (JA2014) 

 

През отчетния период се работи по изпълнение на хоризонтални дейности и на 

дейности по продуктови групи „Фойерверки“ (обработка и анализ на резултати от 

изпитване на закупени образци и оценка на риска) и „Ръчни електрически 

инструменти“ (закупуване и изпращане в изпитвателна лаборатория на образци, 

обработка на резултати от изпитване и оценка на риска). 

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект JA2014 бяха организирани 

следните участия: 

 двама експерти на ДАМТН взеха участие в първата работна среща по 

продуктова група   „Ръчни електрически инструменти“   

 един експерт на ДАМТН взе участие във втората работна среща по продуктова 

група   „Ръчни електрически инструменти“   

 трима експерти на ДАМТН взеха участие в третата работна среща по 

продуктова група „Фойерверки“  

Във връзка с изпълнението на хоризонталните дейности по проект JA2014 един 

експерт на ДАМТН взе участие в Генералната асамблея на PROSAFE през м. май 2016 г. 

в Любляна. 

 

Проект „Съвместни действия по надзор на пазара на продукти в обхвата 

на директивите от Нов подход“ (JA2015) 

 

Проектът стартира на 08.04.2016 г. В него участват над 25 органи на държавите-

членки. ДАМТН участва в хоризонтални дейности „Оценка на риска“ и „Постоянно 

повишаване качеството на дейността по надзор на пазара“, както и в дейностите по 

продуктови групи   „Електрически уреди“ и „Ръчни електрически инструменти“. 

Във връзка с изпълнението на дейностите в рамките на проект JA2015 бяха 

организирани следните участия: 

 един експерт на ДАМТН взе участие в откриваща среща по проект JA2015 и в 

Асамблея по повод 25-годишнината на PROSAFE 

 един експерт на ДАМТН взе участие в откриваща работна среща по 

продуктова група   „Ръчни електрически инструменти“  
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 един експерт на ДАМТН взе участие в откриваща среща по продуктова група   

„Електрически уреди“. 

 

Проект TAIEX Stady Visit  за периода 21.03.2016-25.03.2016 г. с референтен № INT 

MARKT IND/STUD 59058  Посещение за обучение за оценяване на съответствието на 

везни с автоматично и неавтоматично действие, БИМ  е посетен от 3-ма експерти от 

Македония. Извършени са разходи  в размер на 2 450 лв. 

 

ПРОЕКТ GRANT AGREEMENT №15RPT04 TRACE PQM (Начини на осигуряване на 

проследимост на измерванията на качеството на електричната енергия) 

На 09.05.2016 г. е подписан Анекс 3 от страна на БИМ за участие в  проект 

GRANT AGREEMENT №15RPT04 TRACE PQM. Проектът е със срок от 36 месеца и започва 

на 01.06.2016 г. Проектът се финансира със средства от Европейския съюз чрез 

EURAMET по EMPIR (Програма за научни изследвания в метрологията) на 100%. 

Стойността на проекта е 494 680,20 евро., като за БИМ е 9 870 евро (19 304 лв.). 

Извършени са разходи в размер на 886 лв. 

 

В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. 

проектите по програмата 

 

Г) Отчет  на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение №5 

2000.01.04 Бюджетна програма „Инфраструктура по 

качеството в подкрепа развитието на икономиката” 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

I-во 

полугоди

е на            

2016 г. 

1.Приключили процедури по първоначална акредитация в 

законоустановения срок 
% 80 90 

2.Приключили процедури по преакредитация в 

законоустановения срок 
%. 80 88.8 

3.Приключили процедури по разширяване обхвата на 

акредитация в законоустановения срок 
% 80 94 

4.Осъществяване на оценки за акредитация, преакредитация, 

разширяване на обхвата и поддържане на акредитацията 
бр. 500 248 

5.Проведени форуми за популяризиране дейността по 

акредитация, вкл. и за обучения в областта на акредитацията 
бр. 15 12 

6.Участия в мероприятия, свързани с членството на ИА БСА в ЕА бр. 18 11 

7. Оценка на работата на агенцията (% на получените 

отлични и добри резултати по време на оценяване на място) 
% 96 98.52 

8.Поддържани (изследвани, усъвършенствани)/ утвърдени, като 

национални еталони 
Бр. 29/2 30/0 

9.Регистрирани участия в международни сравнения/публикувани 

доклади (с натрупване) 
Бр. 56/43 75/48 

10.Поддържане на система за управление на ГД НЦМ Приет отчет 

от ТК 

„Качество” 

EURAMET 

1 1 

11.Публикувани възможности за измерване и калибриране, СМС 

в базата данни на BIPM (с натрупване) 
Бр. 212 212 

12.Представени в EURAMET възможности за измерване и 

калибриране, СМС, нови/модифицирани  
Бр. 5/5 16/8 

13.Участия на контактни лица на БИМ в ТК и ПК на EURAMET Бр. TK/ПК 10/5 7/0 

14.Калибрирани от ГД НЦМ еталони и СИ Бр. 4 000 3 162 

15.Охарактеризирани и сертифицирани  сравнителни материали  Бр. 35 63 

16.Одобрени типове СИ Бр. 10 9 

17.Участия на експерти от БИМ в РГ на WELMEC  и в РГ „СИ” 

на ЕК 
Бр. РГ 5 1 
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18.Изпитани игрални съоръжения Бр. 100 77 

19.Изпитани фискални устройства Бр. 100 26 

20.Извършени първоначални проверки на СИ Бр. 8 000 5 393 

21.Извършени последващи проверки на СИ Бр. 120 000 84 056 

22.Извършени метрологични експертизи на СИ Бр. 4 000 5 449 

23.Изпитани продукти за електромагнитна съвместимост (ЕМС и 

ВОС) 
Бр. 60 77 

24.Извършени процедури „Изследване на типа” Бр. 3 3 

25.Извършване на процедура „Проверка на продукт” и „Проверка 

на единичен продукт” 
Бр. 25 34 

26.Извършени процедури „Осигуряване качеството на 

производство”/ надзор 
Бр. 0/4 0/1 

27.Проведени  курсове по метрология и видове измерване Бр. 5 3 

28.Организирани и проведени национални междулабораторни 

сравнения 
Бр. 5 1 

29.Участие в проектни предложения или грантови схеми към 

EMPIR 
Бр. 1 2 

30.Извършени проверки на ефективносттана улавяне на 

бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи 

на Етап II на УБП 

Бр. 20 10 

31.Оправомощени лица за извършване проверки на 

ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация 

на системите, съответстващи на Етап II на УБП 

Бр. 1 1 

32.Информационни трансфери във връзка с нотификацията на 

органи за оценяване на съответствието 
Бр. 125 146 

33.Извършени проверки на органи за оценяване на 

съответствието в т.ч. 

- Проверки на кандидати за нотифицирани органи 

- Надзорни проверки за спазване изискванията към 

нотифицираните органи   

- Проверки по сигнали  

- Извънредни проверки за удължаване срока на валидност на 

нотификацията и ренотификация 

Бр. 130 

304 

 

21  

 

54 

 

23 

 

206 

34.Проведени съвещания на националните работни групи и 

Форума на нотифицираните органи 
Бр. 15 4 

35.Брой извършени проверки на гориво 
Бр. 1 500 693 

36.Брой изпитани проби от течни горива 
Бр. 1 700 726 

37.Проверки на лица, които използват средства за измерване 
Бр. 8 500 4 607 

38.Инспектирани СИ в употреба 
Бр. 15 500 10 357 

39.Проверки на производители, вносители и лица, които 

предлагат за продажба ПОКП 
Бр. 200 124 

40.Подложени на контрол ПОКП 

-партиди с еднакви количества 

-продукти с различни количества 
Бр. 

 

800 

1 700 

 

 

533 

881 

 

41.Проверки на лица, оправомощени за проверка на средства за 

измерване 
Бр. 55 33 

42.Контролни проверки на сервизи за тахографи 
Бр. 160 89 
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43.Проверени СИ по ЗТИП 
Бр. 4 000 3 509 

44.Извършени проверки на отделни продукти от различни видове 

/планови и извънпланови при надзор на пазара/ за спазване на 

ЗТИП 

Бр. 4 800 13 147 

45.Видове изпитани продукти 
Бр. 35 41 

46.Проверени продукти по надзор на пазара, които не се пускат 

директно в търговската мрежа 
Бр. 1 500 500 

47.Съгласувани инвестиционни проекти и проекти на строежи и 

проекти за производство и ремонт на съоръжения с повишена 

опасност (СПО) 

Бр. 650 259 

48.Извършени първоначални и извънредни технически 
прегледи на СПО, вкл. газопроводи и въжени линии в кm: 

1. Първоначални технически прегледи на СПО: 

     -  в брой 
     -  в км 

2. Извънредни технически прегледи на СПО: 
     -  в брой 
     -  в км 
    3. По сигнали 

Бр. 
km 

2 000 
  100 

 

 
 

1 323 
57,2 

 

354 
22 

 
684 
35,2 
285 

49.Извършени периодични технически прегледи и изпитвания на 

СПО, вкл. въжени линии в кm 

Бр. 
km 

13 000 
  4 000 

 

10 481 
 1 639.105 

 

50.Извършени проверки на лица, получили лицензия за 

осъществяване на технически надзор на СПО по чл. 34а от ЗТИП 

или вписани в регистъра на лицата, извършващи дейности по 

поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО по чл. 36, ал. 

1 от ЗТИП 

Бр. 900 454 

51.Брой подкрепени институции, предоставящи услуги на 

бизнеса 
Бр. 3 3 

52.Проверки на техническото състояние на язовирни стени  и 

съоръженията към тях* 
Бр.  2 014 

53.Проверки на техническото състояние на съоръжения към 

язовирни стени и съоръженията към тях по заповед на* 
Бр.  571 

 

* Показатели 52 и 53 отразяват новите дейности на ДАМТН, които се осъществяват от 

01.01.2016 г. съгласно изискванията на Закона за водите за предоставянето на  

продукт/услуга 20 „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях (съгласно 

изискванията на Закона за водите)” 
 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

        Целевите стойности по показателите за изпълнение са планирани на годишна 

база, което предполага, че към средата на отчетния период изпълнението следва да 

бъде приблизително 50%. Във връзка с това и като се вземе предвид, че изпълнението 

на целите е в съответствие с утвърдения график може да се счита, че целевите 

стойности ще бъдат напълно постигнати в края на отчетния период. 

 

     Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 

 Отчетът за първото полугодие на 2016 г. е изготвен въз основа на данни от 

отчетите за извършените дейности и постигнатите резултати от ИА „БСА“, БИМ и 

ДАМТН, водени регистри, Листове за обратна връзка, План за провеждане на оценки на 

място, Досиета на органи за оценяване на съответствието, заповеди на изпълнителния 

директор и други. 

              Отчитането се базира на информация от бенефициентите и участниците в 

програмата, придобита в хода на нейното осъществяване. 

 

Д)Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности: 
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           Предвид факта, че планирането е извършено на годишна база към отчетния 

период не може да се счита, че не е налице неизпълнение на целевите стойности на 

показателите за изпълнение. 

 

 

Е)Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение №6) 

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.04 Бюджетна програма “Инфраструктура по 

качеството в подкрепа развитието на икономиката” 
Закон Уточнен план 

Отчет  

I-во полугодие на            

2016 г. 
(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 17 640 464 23 833 371 7 626 942 

     Персонал 8 574 364 11 467 553 5 348 257 

     Издръжка 9 066 100 10 709 738 2 246 706 

     Капиталови разходи 0 1 656 080 31 979 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 11 294 464 17 492 552 7 622 529 

     Персонал 8 568 364 11 457 814 5 346 370 

     Издръжка 2 726 100 4 378 658 2 244 180 

     Капиталови разходи   1 656 080 31 979 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства 

от ЕС  
6 346 000 6 340 819 4 413 

     Персонал 6 000 9 739 1 887 

     Издръжка 6 340 000 6 331 080 2 526 

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

 2.1 1. ОП Конкурентоспособност 4 000 000 4 000 000   

 2.2 2. ОП Конкурентоспособност и иновации 2 300 000 2 300 000   

 2.3 
3. Проект „Съвместни действия по надзора на пазара 2014“ - JA 
2014 

  9 800   

 2.4 4. Проект „Съвместна дейност EEPLIANT“ 46 000 25 763 1 077 

 2.5 5.  Проект  „TAIEX Stady Visit № INT MARK IND/STUD 59056“   5 256 2 450 

 2.6 6. Проект  „GRANT AGREEMENT №15RPT04 TRACE PQM“      886 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС 
0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 11 294 464 17 492 552 7 622 529 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 17 640 464 23 833 371 7 626 942 

  Численост на щатния персонал 786 786 699 
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  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата:  

    Председателят на ДАМТН, председателят на БИМ, изпълнителният директор на ИА 

„БСА” и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.  
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.05 

„ПОДОБРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ 

ПАЗАР” 

 

А)Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели: 

Заложените в програма 2000.01.05 „Подобряване на възможностите за участие 

в ЕЕП” цели са: 

1. Ефективна защита на националните интереси в процеса на развитие на 

законодателството на ЕС в областта на свободното движение на стоки и услуги. Активно 

търсене и отчитане на мнението на бизнеса при формулирането на националните 

позиции при развитие на европейското законодателство в разглежданите области; 

2. Навременно въвеждане на новото европейско законодателство и на 

измененията във въведеното такова в областта на свободното движение на стоки и 

услуги и осигуряване на условия за тяхното ефективно прилагане, както и 

информиране на бизнеса за произтичащите от това задължения, и за развитието на 

европейски политики и инициативи; 

3. Създаване на предпоставки за ефективна работа на бизнеса в условията на 

лоялна конкурентна среда в рамките на Единния пазар на ЕС и за повишаване на 

конкурентоспособността на българските продукти; 

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

 

Подобряване на възможностите за участие в Единния пазар на ЕС е свързано с 

разширяване на възможностите за трансфери на стоки, чрез отчитане на българските 

интереси в актовете, приемани от органите на ЕС. 

Програма 6 „Ефективно участие в единния пазар на ЕС” е предвидено да се 

изпълнява от Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” 

(ТХПП). Компетентността на Дирекцията обхваща разделите „Свободно движение на 

стоки” и „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”. 

Продуктовите групи попадащи в обхвата на компетентност са продукти, за 

които има нормативно определени изисквания за безопасност. От нехармонизираната 

област и хоризонталните въпроси, компетентността на Дирекцията обхваща обществени 

поръчки, енергийна ефективност на енергопотребяващи продукти, шум от машини и 

битови уреди, законова метрология и предварително опаковани продукти, акредитация 

и стандартизация. Във всички тези области до голяма степен е постигнато и се 

поддържа пълно съответствие с европейските политики и законодателство. Изпълнени 

са ангажиментите за своевременно докладване на информация по прилагане на 

европейските изисквания, в случаите, предвидени от законодателството. Предприети са 

всички необходими мерки за осигуряване ефективното участие в подготовката, 

приемането и осигуряване на изпълнението на политиките и стратегиите на 

Европейския съюз в областите на компетентност. Както се вижда от показателите за 

изпълнение, програмата се изпълнява съгласно графика и се предвижда годишният 

план да бъде изпълнен.  

 

Б)Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне 

При изпълнение на дейностите за постигане на целите на Програма 2000.01.05 

„Подобряване на възможностите за участие в ЕЕП” от програмния бюджет на МИ за 

2016 г., през първото полугодие дейността на Дирекция „ТХПП” се фокусира в 

продуктите/услугите и дейностите, предвидени за изпълнение на определените цели, а 

именно: 

 

1. Разработване на политики и инструменти за тяхното провеждане в 

изпълнение на ангажиментите като държава – членка на ЕС за осигуряване 

Свободното движение на стоки, правото на установяване и свободно 

предоставяне на услуги. 

 Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Извършва се постоянен анализ на обществените отношения, планиране на 

промени в нормативната уредба и в административния капацитет; 
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1.2. Работи се в тясно сътрудничество и взаимодействие с второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредити от инфраструктурата по качество (ДАМТН, БИМ, ИА 

„БСА”) при формулирането на национални политики за развитие на инфраструктурата 

по качество и за реалния икономически сектор като цяло, както и при изпълнението на 

национални политики, свързани с препоръки на ЕК; 

1.3. Под ръководството и координацията на дирекцията са определени и се 

следи за изпълнението на мерките в обхвата на разделите „Свободно движение на 

стоки” и „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”, залегнали в 

„Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на Република 

България в Европейския съюз”. В изпълнение на предвидените дейности за 

своевременно изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие за 2016 г., от 

страна на дирекцията са положени всички усилия. Въпреки това към момента са 

допуснати известни закъснения относно приемането на някои от предвидените в Плана 

за действие за 2016 г. нормативни актове, което се дължи на слабости в организацията 

и комуникацията във ведомства извън системата на МИ. Предвид това, че от страна на 

Дирекция „ТХПП” непрекъснато се настоява за нормализиране на комуникацията и 

координацията с останалите институции,  очакваме проектите, по които се отчита 

закъснение, да бъдат приети в рамките на календарната година. Изготвени 

информации, позиции и изказвания за участие на българската делегация в 

неформалните и в редовните заседание на Съвета на министрите на ЕС по 

конкурентоспособност, както и на отчетите от заседанията. Подготвени са проекти на 

изказвания, опорни точки и др. на български и на английски език. Изготвени са 

доклади до МС за участие в Съвета с проекти на РМС и ССМО и на отчетни доклади за 

заседанията на Съвета с проекти на РМС и ССМО. Организирано е участието на 

делегацията на България от страна на МИ в заседанията на Съвета. Изготвени са писма, 

информации, позиции (на български и на английски език) и др. за заседанията на 

Европейския съвет, за Съвет „Общи въпроси”, за Съвет ЕКОФИН. Изготвени са 

необходимите указания за КОРЕПЕР и за групата „Мертенс” съгласно темите от дневния 

ред; 

1.4. Предприети са всички необходими мерките за координиране на дейностите 

в изпълнение на ангажиментите на България и МИ по стратегически и програмни 

европейски и национални документи: Европа 2020, Национална програма за реформи, 

Програма на ЕК за намаляване на административната тежест, Стратегията за Единния 

пазар за стоки и услуги и др.; 

1.5. Изготвени са проекти на национални нормативни актове, въвеждащи 

европейски директиви или осигуряващи прилагането на Европейското законодателство; 

Подготовка на други предложения за прилагане на европейски регламенти и решения 

по 19 мерки от Плана за действие за 2016 г.; 

1.6. В рамките на програмата Дирекцията е участаствала в разработването 

и/или съгласуване на проекти на национални нормативни актове, целящи подобряване 

възможностите за ефективно участие на българския бизнес в Единния пазар на ЕС; 

1.7. Проведени са обществени консултации във връзка с всички актове от ново 

разработвано европейско законодателство в обхвата на раздели „Свободно движение 

на стоки” и „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”;  

1.8. Изготвени са всички необходими информации, позиции, указания и други 

документи, свързани с участието на България и МИ в различни формати на Съвета на 

ЕС: Съвет по конкурентоспособност, Европейски съвет, Съвет „Общи въпроси”, ЕКОФИН 

и др.; 

1.9. Обезпечени са участията във всички заседанията на работните органите на 

ЕС по развитие на европейското законодателство, изготвени са и са представени за 

одобрение на рамкови позиции, позиции, указания за заседания, писмени коментари, 

информации, писмени коментари и предложения/становища; 

1.10. Предприети са планираните мерки за намаляване на административната 

тежест чрез координация и отчитане пред МС на изпълнението на втория План за 

действие за намаляване на административната тежест 2012-2014 г., и на третия План 

за действие за намаляване на административната тежест 2015-2017 г. 

 

2. Информиране на бизнеса за изпълнение на изискванията за 

функциониране на Единния пазар на ЕС.  
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Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

    2.1.Обезпечено е участието на експерти от Дирекцията в кръгли маси, 

семинари и работни срещи.  

  2.2. Дадени са отговори на всички въпроси, отправени от страна на фирми и 

браншови организации към МИ в обхвата на разделите „Свободно движение на стоки” и 

„Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”, като за тази цел са 

използвани всички възможни комуникационни канали. С цел улесняване достъпа на 

представителите на бизнеса е създадена организация за актуализиране на интернет 

страницата на МИ, като информацията се актуализира своевременно.  

  2.3.Своевременно са изпълнени ангажиментите за предварително информиране 

на бизнеса и са проведени необходимите консултации за предстоящи промени в 

европейското законодателство; 

    2.4. В рамките на съществуващите възможности са предприети необходимите 

мерки за информиране и консултиране на бизнеса за задълженията, произтичащи от 

новото и действащото европейско законодателство; 

  2.5. Своевременно са изпълнени функциите на: 

 Информационен център за технически регламенти; 

 Българско звено за контакт относно продукти; 

 Секретариат на Съвета за координация и обмен на информация между 

органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки към министъра на икономиката. 

 

3.Участие на България в Информационна система на вътрешния пазар 

(ИСВП) на ЕС в областта на услугите. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

3.1. Своевременно се изпълняват функциите на делегиран координатор по 

ИСВП в областта на услугите с цел координация на информационния обмен между 

националните компетентни органи и тези на държавите-членки на ЕС в областта на 

услугите. Оказване на съдействие на компетентните национални органи при 

изготвянето на отговори по постъпили чрез системата ИСВП запитвания; 

3.2. В рамките на предвидените срокове се изпълняват ангажиментите по 

Директива 2006/123/ЕО за изпращане на уведомления чрез ИСВП до ЕК и държавите 

членки, относно приети или планирани нови изисквания в областта на услугите, както и 

се извършва преглед на постъпилите нотификации от други ДЧ. 

 

4. Развитие на портала на националното Единно звено за контакт (ЕЗК) 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

    4.1. Осигурена е изчерпателна информация за всички изисквания приложими 

към бизнеса в сферата на услугите относно започването, упражняването и развиването 

на дейност в България;  

      4.2. Осъществена е координация на подготовката на отговори по постъпили 

чрез портала на ЕЗК запитвания от бизнеса; 

     4.3. Тече процес по изработване на подзаконов нормативен акт във връзка с 

поддържането и актуализирането на информацията на портала на ЕЗК. 

 

В)Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. 

проектите по програмата 

 

Г)Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение № 5  

2000.01.05 Бюджетна програма „Подобряване възможностите 

за участие в единния европейски пазар” 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

I-во 

полугодие 

на            

2016 г. 

1.Изпълнение на План за действие с мерките, произтичащи от 

членството на Република България в Европейския съюз в 

областта на свободното движение на стоки и услуги 

% 100 85 

2.Изготвени рамкови позиции, указания за заседания, Бр. 100 85 
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информации, писмени становища, коментари и предложения по 

проекти на европейски актове 

3.Изготвени доклади с информация и предложения от заседания 

на работните органи на ЕС по развитие на европейското 

законодателство 

Бр. 126 68 

4.Изготвени лингвистични и терминологични редакции на 

българските езикови версии на европейски нормативни актове 
Бр. 30 10 

5.Разработени проекти на нормативни актове, извън тези по т.1, 

включително чрез участие в междуведомствени работни групи 
Бр. 10 5 

6.Изготвена и публикувана на портала на ЕЗК актуална 

информация за административните услуги и процедури, 

приложими към бизнеса в сферата на услугите 

Бр. 10 4 

7.Подготвени и изпратени отговори по постъпили чрез портала 

на ЕЗК запитвания от бизнеса 
% 100 100 

8.Изготвени и публикувани информационни материали на 

интернет страницата на МИ 
Бр. 5  

9. Проведени консултации с бизнеса и браншовите организации 

в рамките на конференции, семинари, кръгли маси и двустранни 

срещи за информиране на бизнеса за предстоящи промени в 

европейското и националното законодателство 

Бр. 5 3 

10.Организирани участия в заседанията на Съвета по 

конкурентоспособност. Изготвени доклади, позиции, отчети и 

мандати за участие в заседанията, внесени за одобрение в МС 

Бр. 6 3 

11.Изготвени и приети от МС обобщени отчети за изпълнението 

на втория и третия План за действие за намаляване на 

административната тежест. 

Бр. 1 1 

12.Изготвена обобщена за МИ ежегодна актуализация на 

Националната програма за реформи 
Бр. 1 1 

13.Изготвени обобщени за МИ отчети на Националната 

програма за реформи 
Бр. 2 1 

14.Осъществени и координирани програми и дейности по линия 

на двустранното сътрудничество 
Бр. 1 1 

15.Участие във всички инициативи за подготовка на 

предстоящото председателство на България на ЕС през 2018 г. 
% 100 80 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение: 

       Целевите стойности по показателите за изпълнение са планирани на 

годишна база, което предполага, че към средата на отчетния период изпълнението 

следва да бъде приблизително 50%. Във връзка с това и като се вземе предвид, че 

изпълнението на целите е в съответствие с утвърдения график може да се счита, че 

целевите стойности ще бъдат напълно постигнати в края на отчетния период. 

 

 Източници на информацита за данните по показателите за 

изпълнение 

 Отчетът за първото полугодие на 2016 г. е изготвен въз основа на данни от 

отчетите за първото и второто тримесечия на 2016 г. за извършените дейности и 

постигнатите резултати на Дирекция „ТХПП”, отнасящи се до дейността на отдели 

„Право на установяване и услуги”,  „Обща координация по въпросите на ЕС”, 

„Техническа хармонизация-машини електрическо оборудване храни и хоризонтални 

въпроси” и  „Техническа хармонизация-химикали лекарства медицински изделия 

козметика”.   

 

Д)Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности: 

Към отчетния период не е отчетено неизпълнение на целевите стойности на 

показателите за изпълнение. 
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Е)Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение №6) 

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.05 Бюджетна програма “Подобряване възможностите за 

участие в единния европейски пазар” 

Закон Уточнен план 

Отчет  

I-во полугодие 

на 2016 г. (в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 585 223 600 623 264 557 

     Персонал 534 100 534 100 234 814 

     Издръжка 51 123 66 523 29 743 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 585 223 600 623 264 557 

     Персонал 534 100 534 100 234 814 

     Издръжка 51 123 66 523 29 743 

     Капиталови разходи       

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС  0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 
0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 585 223 600 623 264 557 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 585 223 600 623 264 557 

  Численост на щатния персонал 28 28 22 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера 

им и източника на финансиране 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата:  

 Директорът на дирекция „ТХПП”, началниците на отдели  „Право на установяване и 

услуги”,  „Обща координация по въпросите на ЕС”, „Техническа хармонизация-машини 

електрическо оборудване храни и хоризонтални въпроси” и „Техническа хармонизация-

химикали лекарства медицински изделия козметика”. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.06 

„УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС” 

 
А)Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

 

1. 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; 

2. Подпомагане на Управляващия орган за предоставяне на адекватна и 

навременна информация и информиране на обществото относно възможностите за 

финансиране по ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното 

изпълнение. 

3. Укрепване капацитета на кандидатите и бенефициентите на ОПИК за участие 

в изпълнението на програмата и по-доброто (количествено и качествено) използване на 

финансовите й ресурси. 

4. Успешно изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 

предприятията.  

Изпълняваните проекти и процедури са насочени към повишаване на 

производителността на българските предприятия, насърчаване на иновациите, 

внедряване на нови технологии, постигане на съответствие с международно признати 

стандарти. Предоставяната подкрепа през отчетния период е насочена към следните 

целеви групи: микро, малки и средни предприятия; големи предприятия; стартиращи 

иновативни предприятия; български висши училища; научно-изледователски 

организации; неправителствени организации; общини и областни администрации. 

Заложените цели в програмата се изпълняват в съответствие с планирания обхват на 

предоставяните продукти/услуги. 

През отчетния период главна дирекция ЕФК, в качеството си на Изпълнителна 

агенция по програма ФАР (ИА ФАР), работи по осъществяването на финансово 

управление по процеса на възстановяване на дължими суми, регистриране на 

нередности и други дейности. 

 

 

Б)Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне 

 

Дейности, финансирани по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика 2007-2013” 

 

1. Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативна програма 

„Конкурентоспособност” 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Дефинира и разработва критерии за избор на проекти по отделните 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на 

приоритетните оси на Оперативната програма - през отчетния период няма разработени 

критерии по ОП „Конкурентоспособност” 2007-2013. 

1.2. Разработва подробни Насоки за кандидатстване и приложения към тях по 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на 

приоритетните оси на Оперативната програма - през отчетния период няма разработени 

Насоки за кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност” 2007-2013.  

1.3. Сформира оценителни комисии по обявени процедури за подбор на проекти 

- през отчетния период няма сформирани оценителни комисии по ОП  

„Конкурентоспособност” 2007-2013.  

1.4. Управление, контрол, мониторинг и отчетност на сключените договори за 

безвъзмездна финансова помощ и проверки на място по процедурите за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ 

В изпълнение на функциите си по приоритетни оси 1 и 2 по ОПК, експертите от 

главна дирекция ЕФК са извършили следните дейности: 

 извършване на  774 проверки на място по приоритетни оси 1 и 2 на ОПК; 
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 изготвяне на писма до всички заинтересовани страни в отговор на получени от 

бенефициенти по програмата жалби.    

 Връчени одитни доклади и доклади от проверки на място: 

– 1 бр. окончателен одитен доклад - Тематичен системен одит за оценка на 

изпълнените корективни действия от Управляващия орган (съгласно писмо ARES (2015) 

4686864 на Европейската комисия, ГД „Регионална и урбанистична политика”), ИА 

ОСЕС; 

– 1 бр. предварителен одитен доклад - Тематичен системен одит за оценка на 

ефективността на процедурите на Управляващият орган на ОПРКБИ за верификация на 

новите разходи за обществени поръчки, във връзка с проследяване изпълнението на 

препоръка от окончателен одитен доклад от 30.03.2016 г., ИА ОСЕС; 

– 1 бр. доклад с предварителни констатации от одит във връзка с Декларацията 

за достоверност за 2015 г., Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) 2007-2013 

г., Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” (OP 2007BG161PO003), инструменти за финансов инженеринг (JEREMIE 

България)/Референтен № PF 7212, Европейска сметна палата; 

– 1 бр. доклад с предварителни констатации от извършен одит във връзка с 

декларацията за достоверност за финансовата 2015 година (DAS2015): 

2007BG161PO003 „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, 

ЕФРР, програмен период 2007—2013 г. Реф. №: PF-7179, Европейска сметна палата; 

– През отчетния период са получени 4 бр. доклади от осъществени проверки на 

място в УО/при бенефициент. 

 Регистрирани сигнали за нередности - 74 бр. 

 Регистрирани нередности - 27 бр. 

 Възражения/жалби - 12 бр. 

 

Главна дирекция ЕФК е договарящ орган по 3 договора/заповеди по приоритетна 

ос 5 „Техническа помощ” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

 

 проект „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 

2007-2013. 

Договорените  средства  по проекта са в размер на 11 367 600 лв. Бенефициент 

е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИ.  

Към крайния срок на изпълнение - 31.12.2015 г., всички договори и дейности, 

финансирани по проекта, са приключили изпълнението си. 

В рамките на определения за това срок, екипът на проекта в отдел КПТП на 

ГДЕФК е изготвил и представил на Договарящия орган финален технически и финансов 

отчет за цялостното изпълнение на проекта, вкл. постигнатите цели, резултати и 

индикатори за изпълнение, както и искане за окончателно плащане в размер на 

3 150 439.78 лева.  Систематизирани, окомплектовани по дейности и представени на 

ДО са отчетни и разходооправдателни документи по изпълнение на дейностите и 

договорите, финансирани по проекта след проведени процедури за избор на 

изпълнител. Изготвени са становища по предложени от ДО финансови корекции на 

обществени поръчки по проекта.  

През отчетния период e  верифициран  финалният отчет по проекта. От страна 

на ДО е извършено 1 посещения на място.  

Общо изплатените средства по проекта са 11 267 956.47 лв., като през отчетния 

период възлизат на 843 100.05 лв. 

 

 проект „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на    

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.  

Договорените  средства  по проекта са в размер на 19 559 659 лв. Бенефициент 

е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИ.  

Проектът е изпълнен към 31.12.2015 г. 

През отчетния период е изготвен от екипа на проекта в отдел КПТП на ГДЕФК и 

представен в  изискуемия срок на Договарящия орган  финален технически и финансов 

отчети за цялостното изпълнение на проект BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно 

управление на ОПРКБИ”, вкл. постигнатите цели, резултати и индикатори за 
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изпълнение на проекта и искане за окончателно плащане в размер на 2 552 450.42 

лева. Систематизирани, окомплектовани по дейности и договори  и представени на ДО 

са отчетни и разходооправдателни документи по изпълнение на дейностите и 

договорите, финансирани по проекта след проведени процедури за избор на 

изпълнител и сключени граждански договори. Подготвени са и представени на ДО за 

последващ контрол  документации по проведени процедури за избор на изпълнител, 

към финален технически и финансов отчет по проекта. Изготвени са становища по 

предложени от ДО финансови корекции на обществени поръчки по проекта, справки, 

анализ за изпълнението на проекта за целия период от 08.05.2009 до 31.12.2015 г., в 

който период са изготвени от екипа по проекта 14 бр. отчети за напредъка.   

През отчетния период са верифицирани 2 броя междинни отчети и финалният 

отчет по проекта. От страна на ДО са извършени 2 посещения на място.  

Общо изплатените средства по проекта са 11 819 000.37 лв., като през отчетния 

период възлизат на 1 233 422.94 лв. 

 

 Проект BG161РО003-5.0.01-0005-С0001 за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по проект „Развитие на капацитета на Изпълнителна 

агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление 

и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”.  

Договорените  средства  по проекта са в размер на 5 931 117 лв. Бенефициент е 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно 

звено по ОП „Конкурентоспособност”. С Постановление № 80 от 23 април 2012 г. за 

изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, като съгласно 

разпоредбите на § 5 Преходни и заключителни разпоредби: ал. 3 активите, пасивите, 

правата и задълженията и архивът, свързан с дейността на ИАНМСП като МЗ по ОП 

„Конкурентоспособност”, както и тези, придобити със средства по договор за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО003-5.0.01-0005-С0001 

преминават към Главна дирекция ЕФК, а по силата на ал., (8) „правата и задълженията 

на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

(ИАНМСП) по договори за възлагане на обществени поръчки в изпълнение на договор 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-5.0.01-

0005-C0005 „Развитие на капацитета на Изпълнителната агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на 

приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”, чието изпълнение не е 

приключило, се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност” в МИ. 

Общо изплатените средства по проекта са 1 261 769.47 лв., като през отчетния 

период няма извършени плащания. 

1.5. Финансово управление и плащания по договори за безвъзмездна финансова 

помощ;  

 През отчетния период по ОПК са извършени плащания на стойност 42 681 520.64 

лв., като  29 654 317.43 лв. са в рамките на приоритет 1 „Развитие на икономика, 

базирана на знанието и иновационни дейности”,  9 352 326.19 лв. са в рамките на 

приоритет 2 „Повишаване на ефективността на предприятията и насърчаване 

развитието на благоприятна бизнес среда”. По приоритет 3 „Финансови инструменти за 

развитие на предприятия” са изплатени суми в размер на 422 022.46 лв, по приоритет 4 

„Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” - 1 183 

247.34 лв., 2 069 607.22 лв. са в рамките на приоритет 5 „Техническа помощ”.   

 1.6. Подкрепа на заседанията на Комитета за наблюдение по ОПК. Разходи за 

експерти и други участници в Комитета, включително участници от трети страни 

 Считано от 28.07.2015 г. Комитетът за наблюдение на ОПИК, създаден с 

Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г., изпълнява функциите и на 

Комитет за наблюдение на ОП „Инициатива за МСП” и ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.  

 На 20.05.2016 г. е проведено 2-то официално заседание на Комитета. На 

заседанието е представен напредъкът в изпълнението на 3-те оперативни програми 

(ОПИК, ОПИМСП и ОПРКБИ), одобрени са методологията и критериите за подбор на 

операции по 6 процедури за предоставяне на БФП, годишните доклади за изпълнението 

на 3-те оперативни програми, представен е напредъкът в изпълнението на  
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финансовите инструменти по 3-те програми, както и информация за извършените одити 

през 2015 г.  

 През отчетния период са проведени четири писмени процедури на КН. 

1.7. Обучение на персонала на Управляващия орган 

 Обучения на експертите от Управляващия орган  

През отчетния период няма обучения, финансирани по ОПРКБИ поради 

приключването на програмата. 

 Обучения на бенефициенти по договори за безвъзмездна финансова помощ 

Поради изтичане срока на изпълнение на договорите по ОП 

„Конкурентоспособност” през отчетния период не са организирани и провеждани 

обучения на бенефициенти за изпълнение на сключени договори. 

1.8. Оценка на ОП - провеждане на оценка (предварителна, междинна, текуща и 

последваща) на изпълнението на процедури, операции, приоритетни оси и 

Оперативната програма като цяло. 

През отчетния период не са извършвани анализи и оценки на оперативната 

програма. Резултатите от проведените през 2014 г. оценки и анализи („Разработване на 

анализ на изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007–2013 и формулиране на препоръки за следващия програмен период 

2014-2020 г.” в изпълнение на договор № 29/15.01.2014 г.; „Извършване на 

предварителна оценка, екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и 

целите на опазване на защитените зони на оперативната програма за иновации и 

конкурентоспособност за програмен период 2014-2020 г.” по договор № 232/06.03.2014 

г.; „Изготвяне на предварителна оценка (ex-ante assessment) и стратегия за ефективно 

прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г.”; „Извършване на предварителна оценка на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020” в изпълнение на 

договор № 231/06.03.2014 г.) са взети предвид в процеса на изпълнение на 

процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПК, както и при 

програмирането на операциите по ОПИК през отчетния период. 

1.9. Техническо и ресурсно обезпечаване на дейностите на УО.  

През отчетния период е приключило изпълнението  на всички договори за 

оказване на техническа помощ на Управляващия орган за управление и изпълнение на 

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. 

1.10. Актуализиране и поддръжка на интернет страница, като ключов 

комуникационен канал 

Българската и английска версия на Интернет страницата на Управляващия орган 

www.opcompetitiveness.bg се поддържа регулярно, като нейното обновяване отразява в 

пълна степен реализирания напредък по Оперативната програма.  

1.11. Анализи и допитвания до общественото мнение - фокус групи, анкети, 

социологически проучвания и др. 

През отчетния период няма анализи и допитвания до общественото мнение, 

финансирани по ОПРКБИ поради приключването на програмата. 

1.12. Наемане на външни експерти за извършване на мониторинг на 

изпълнението на ОП, провеждане на одити/проверки на бенефициентите по 

неделегираните приоритетни оси на ОП - Неприложимо за отчетния период поради 

приключването на ОПРКБИ. 

1.13. Изготвя и координира годишни и окончателни доклади за изпълнението на 

Оперативната програма и ги представя пред Европейската комисия. 

В съответствие с Насоките на ЕК за приключване на оперативните програми, 

финансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ за периода 2007-2013, беше изготвен годишен доклад 

за изпълнението на финансовите инструменти в рамките на инициативата JEREMIE. 

Годишният доклад беше одобрен от Комитета за наблюдение на 20.05.2016 г. и подаден 

към ЕК на 24.06.2016 г.  

 

 

Мерки, финансирани по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020: 

 

1. Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативна програма 
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„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Дефинира и разработва критерии за избор на операции по отделните 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на 

приоритетните оси на Оперативната програма 

През отчетния период в изпълнение на Индикативната годишна работна 

програма по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) за 2016 г. са 

разработени: 

 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк” по Приоритетна ос 

1 (одобрени от КН в рамките на писмена процедура в периода 26.02.2016-09.03.2016 

г.) 

 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” по Приоритетна ос 2, 

одобрени от КН на присъствено заседание, проведено на 20.05.2016 г. 

 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на 

българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа 

дейността на ИАНМСП” по Приоритетна ос 2, одобрени от КН на присъствено заседание, 

проведено на 20.05.2016 г. 

 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от 

КЗП за българските предприятия” по Приоритетна ос 2, одобрени от КН на присъствено 

заседание, проведено на 20.05.2016 г. 

 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на 

ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на 

течните горива” по Приоритетна ос 2, одобрени от КН на присъствено заседание, 

проведено на 20.05.2016 г. 

 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за 

инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ” по Приоритетна ос 2, одобрени от КН на 

присъствено заседание, проведено на 20.05.2016 г. 

 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за 

дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма” по 

Приоритетна ос 2, одобрени от КН на присъствено заседание, проведено на 20.05.2016 

г. 

 „Развитие на клъстери в България” по Приоритетна ос 2, представени на КН 

заседанието проведено на 20.05.2016 г. 

 Фаза 2 на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България - 

Сърбия” Приоритетна ос 4. 

1.2. Разработва подробни Насоки за кандидатстване/Изисквания за 

кандидатстване и приложения към тях по процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ в рамките на приоритетните оси на ОПИК. 

Разработени са проекти на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях 

по следните процедури: 

 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк”, по Приоритетна 

ос 1; 

 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” по Приоритетна ос 2; 

 „Енергийна ефективност за МСП” по Приоритетна ос 3; 

 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на 

българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа 

дейността на ИАНМСП” Приоритетна ос 2; 

 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от 

КЗП за българските предприятия” Приоритетна ос 2; 

 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на 

ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на 

течните горива” Приоритетна ос 2; 

 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за 

инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ” Приоритетна ос 2; 

 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за 

дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма” по 

Приоритетна ос 2. Условията за кандидатстване и изпълнение по процедурата за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са изпратени на 

бенефициента – Министерство на туризма, за коментари и предложения; 
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 1.3. Обявява процедури за подбор на проекти по ОПИК 

 Обявена на 04.02.2016 г. процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-

1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”;  

 Обявена на 14.05.2016 г. процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-

3.001 „Енергийна ефективност за МСП”; 

 Обявена на 15.06.2016 г. процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-

2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”; 

1.4. Сформира оценителни комисии по обявени процедури за подбор на проекти 

Процедури в процес на оценка на проекти и договаряне: 

 По процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП” с оценителната комисия, назначена със Заповед № 

РД-16-607/21.07.2015 г. на Ръководителя на УО приключи оценката на проектните 

предложения и етапите на договаряне с кандидатите на одобрените за финансиране 

проектни предложения.  

Процедурата е с 3 крайни срока за кандидатстване с размер на средствата по 

отделните срокове, както следва: 

- първи краен срок – заявената БФП е в размер на 117 349 800 лева, от които 

разпределени по категории  възлизат: за „микро предприятия” - 11 734 980 лева, за 

„малки предприятия” - 41 072 430 лева, за „средни предприятия” - 64 542 390 лева; 

- втори краен срок - заявената БФП е в размер на 146 687 250 лева, от които 

разпределени по категории възлизат: за „микро предприятия” - 14 688 725 лева, за 

„малки предприятия” - 51 340 537.50 лева, за „средни предприятия” - 80 677 987.50 

лева; 

- трети краен срок - заявената БФП е в размер на 29 337 450 лева, от които, 

разпределени по категории възлизат: за „микро предприятия” - 2 933 745 лева, за 

„малки предприятия” - 10 268 107.50 лева, за „средни предприятия” - 16 135 597.50 

лева. 

От общо постъпилите 1335 проектни предложения от трите крайни срока за 

кандидатстване одобрени са 1125 броя, отхвърлени - 202 броя и оттеглени – 8 броя. За 

отчетния период са сключени 541 договора с общ размер на безвъзмездната финансова 

помощ 285 417 813,44 лева, разпределени по категории, както следва: за „микро 

предприятия” – 90 броя с общ размер на безвъзмездна финансова помощ 27 666 670,84 

лева, за „малки предприятия“ – 267 броя с общ размер на безвъзмездна финансова 

помощ 128 041 252,06 лева и за „средни предприятия” – 184 броя с общ размер на 

безвъзмездна финансова помощ 129 709 890,54 лева. 

 В процес на оценка са проектните предложения по процедура за подбор на 

проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” с 

краен срок за подаване на проектни предложения 04.04.2016 г., 19.00 часа и с 

оценителната комисия, назначена със Заповед № РД-16-313/11.04.2016 г. на 

Ръководителя на УО. Общият размер на обявената безвъзмездна финансова помощ е на 

стойност 97 591 500 лева. По процедурата са постъпили общо 567 проектни 

предложения, от които 8 - извън срок, 27 - подадени от един и същ кандидат 

няколкократно, от които на оценка подлежи последното подадено по време проектно 

предложение. На оценка подлежат 532 проектни предложения с общ размер на 

заявените от кандидатите допустими разходи 465 956 130, 20 лв. и общ размер на 

заявената безвъзмездна финансова помощ 312 669 506, 11 лева, които  по вида на 

категорията предприятие са представени, както следва: 

- микро предприятия:  подадени 237 проектни предложения, с обща стойност на 

заявената безвъзмездна финансова помощ в размер на 112 992 502,84 лв.; 

- малки предприятия:  подадени 143 проектни предложения, с обща стойност на 

заявената безвъзмездна финансова помощ в размер на 75 903 649,16 лв.; 

- средни предприятия: подадени 81 проектни предложения, с обща стойност на 

заявената безвъзмездна финансова помощ в размер на 56 264 831,46 лв.; 

- големи предприятия: подадени 71 проектни предложения, с обща стойност на 

заявената безвъзмездна финансова помощ  в размер на 67 508 522,65 лв. 

 В процес на оценка са проектните предложения по процедура за подбор на 

проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи 

предприятия“ с краен срок за подаване на проектни предложения 05.05.2016 г., 19.00 

часа и с оценителната комисия, назначена със Заповед № РД-16-460/18.05.2016 г. на 
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Ръководителя на УО. Общият размер на обявената безвъзмездна финансова помощ е на 

стойност 19 558 300 лева. 

По процедурата са постъпили общо 889 проектни предложения, от които 10 - 

извън срок и 35 оттеглени. На оценка подлежат 844 проектни предложения с размер на 

общо допустимите разходи  297 915 656,24 лева и общ размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ 267 174 440,25 лева. 

1.5. Осъществяване на предварителен контрол на оценителните доклади, 

отразяващи работата на оценителните комисии за извършване на оценка на проектните 

предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

За отчетния период 01.01.2016 – 30.06.2016 г. е осъществен 1 бр. 

предварителен контрол на оценителен доклад от извършена оценка на подадените 

проектни предложения в рамките на трети краен срок за подаване на проектни 

предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП”. 

1.6. Управление, контрол, мониторинг и отчетност на сключените договори за 

безвъзмездна финансова помощ и проверки на място по процедурите за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ 

В изпълнение на функциите по ОПИК, експертите от главна дирекция ЕФК са 

извършили следните дейности: 

 извършване на 8 проверки на място по ОПИК; 

 изготвяне на писма до всички заинтересовани страни в отговор на получени 

от бенефициенти по програмата жалби.    

 Връчени одитни доклади и доклади от проверки на място: 

– 1 бр. окончателен одитен доклад относно извършен одит за акредитация на 

органите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, ИА ОСЕС; 

– 1 бр. предварителен одитен доклад относно извършен одит за акредитация на 

органите на ОП „Инициативи за малки и средни предприятия“, ИА ОСЕС. 

 Регистрирани сигнали за нередности - 16 бр. 

 Регистрирани нередности - 0 бр. 

 Възражения/жалби - 19 бр. 

За периода януари – юни 2016 г. са прегледани 244 искания за изменения на 

договорите. Провеждани са регулярни срещи с бенефициентите. Проведени са 8 

проверки на място за 2016 г., свързани с искания за плащане и осъществяване на 

мониторинг на изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ. 

Изготвени са справки за изпълнението на проектите във връзка с мониторингови 

посещения на представители на ЕК, доклади към Сертифициращия орган, запитвания от 

народни представители и др. 

 

По приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспобност” 2014-2020 се изпълняват следните проекти: 

 BG16RFOP002-5.003-0001-C01 „Предоставяне на адекватна и навременна 

информация на обществото относно възможностите за финансиране на ОПИК, 

критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение” Договорените  

средства  по проекта са в размер на 6 373 936,00 лв. Бенефициент е Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИ. 

 BG16RFOP002-5.002-0001-C01 „Подкрепа за ефективно и ефикасно 

изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, 

оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство и 

съществуващите добри практики” по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспобност” 2014-2020. Договорените  

средства  по проекта са в размер на 13 028 100,00 лв. Бенефициент е Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИ. 

 BG16RFOP002-5.001-0001-C01 „Финансиране на основни и допълнителни 

възнаграждения на служителите на УО и всички други съпътстващи ги разходи съгласно 

националното законодателство и съществуващите добри практики”. Договорените  

средства  по проекта са в размер на 20 696 446,21 лв.лв. Бенефициент е Главна 

дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИ.  

 BG16RFOP002-5.004-0001-C01 „Укрепване капацитета на кандидатите и 

бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на програмата и по-доброто 
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използване на финансовите ѝ ресурси”. Договорените  средства  по проекта са в размер 

на 900 000,00 лв. Бенефициент е Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност” в МИ.  

Общата  координация, управление и контрол на изпълнението и отчитане чрез 

модула на бенефициента в ИСУН 2020 на четирите  бюджетни линии  по приоритетна ос 

5 „Техническа помощ” в ГД ЕФК като конкретен бенефициент се осъществява от отдел 

„Координация, публичност и техническа помощ” /КПТП/ в ГДЕФК чрез четири 

определени със Заповед на министъра на икономиката екипа. 

През отчетния период, екипите за изпълнение и управление на бюджетните 

линии извършиха анализ на изпълнението през 2015 г. на заложените дейности; 

планирани и проведени процедури за избор на изпълнител, сключени договори, 

изпълнени дейности и извършени разходи за всяка от бюджетните линии, на база на 

който е актуализаран финансовия план за изпълнение на бюджетните линии през 2016 

г.,  в съответствие с изискванията на  чл. 47, ал. 3  от ЗУСЕСИФ. Изготвени и 

представени чрез ИСУН 2020 за одобрение от УО по ОПИК  са искания и обосновка за 

изменение на бюджетните линии; Изготвена е Заповед РД-16-161/ 23.02.2016 г., както 

и Заявления за профили на достъп за упълномощени от Бенефициента лица по 

четирите бюджетни линии по ПО5 на ОПИК; Създадени са профили с код за достъп на 

ръководителите на бюджетните линии и експерта, отговарящ за финансовото 

изпълнение до модула за отчитане на бенефициентите  в ИСУН 2020. Изготвен и 

въведен в електронния модул за отчитане на бенефициента в ИСУН 2020 на план с 

обществените поръчки по Бюджетна линия BG16RFOP002-5.002, включително на 

сканирани документации от проведени процедури; Въведени са избраните изпълнители 

и сключени договори на Министерство на икономиката, финансирани по приоритетна ос 

5 „Техническа помощ” на ОПИК.   

1.7. Финансово управление и плащания по договорите за безвъзмездна помощ  

През отчетния период са извършени плащания на стойност 15 542 012.86 лв., 

като 13 846 193.91 лв. са по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за 

растеж на МСП”  и 1 695 818.95 лв. са по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. 

1.8. Организиране на публични и информационни събития – информационни 

кампании, семинари, кръгли маси, конференции, изложби, изложения,  семинари за 

стимулиране на публичната подкрепа и отговорност за предлаганите инвестиции. 

През отчетния период са проведени следните публични информационни събития: 

 На 05.01.2016 г. в Гранитна зала на МС, официално са раздадени 27 от 

първите подписани Договори за предоставяне на БФП (ДБФП) по първия краен срок на 

процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК); 

 На 07.01.2016 г. , в Гранд хотел София, официално са раздадени 169 от 

първите подписани ДБФП по първия краен срок на процедура „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК); 

 В периода 8 - 19.02.2016 г. е проведена информационна кампания за 

представяне на процедури „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” и 

„Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия” по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. В рамките на 

информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност” представиха процедурите пред заинтересованите страни в 

градовете Враца, Велико Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София; 

 На 15.02.2016 г. в хотел „Рамада”, официално са раздадени 202 договора за 

БФП по втория краен срок на процедура „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. 

(ОПИК); 

 На 02.03.2016 г. се проведе официално подписване на финансовото 

споразумение с Европейската комисия (ЕК), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за новата Оперативна програма „Инициатива 

за малки и средни предприятия” (ОПИМСП) 2014-2020; 

 На 31.03.2016 г. се проведе връчването на подписаните по трети краен срок 

договори по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020; 
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 На 31.03.2016 г. се проведе информационна среща по повод предстоящото 

стартиране на новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни 

предприятия” 2014-2020; 

 В периода 13 - 29.06.2016 г.  се проведе информационна кампания за 

представяне на процедури „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и 

„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. В рамките на информационните дни 

експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” 

представиха процедурите пред заинтересованите страни в градовете Враца, Велико 

Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София. 

 На 28.06.2016 г. в зала на „София Тех парк” АД, официално са раздадени  252 

сключени допълнително договори по процедура „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-

2020 г.  

 На 30.06.2016 г. в зала на „София Тех парк” АД, се проведе информационен 

ден за енергийни одитори по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни 

предприятия”. 

1.9. Разпространение на документация, информация и материали, свързани с 

изпълнението на ОПИК 

 През отчетния период сред заинтересованите лица са разпространени следните 

печатни информационни материали:  

 книжка щанцовано издание - обща брошура за изпълнението на ОПИК - на 

английски език - 300 броя; 

 листовки по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията” - 1200 броя; 

 дипляни по процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от 

стартиращи предприятия” - 1200 броя. 

 листовки по процедура  „Развитие на управленския капацитет и растеж на 

МСП”  - 1200 броя; 

 дипляни по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни 

предприятия”  - 1200 броя. 

1.10. Актуализиране и поддръжка на интернет страница като ключов 

комуникационен канал 

В изпълнение на договор №108/02.10.2015 г., сключен с изпълнител „Дот Нет 

България” ЕООД с предмет „Изграждане на интернет страница на ОПИК 2014-2020” до 

момента е разработен дизайн на интернет страницата, конкретизирани са видовете и 

типовете на подстраниците, разработена е  административната част. Тествани са 

функционалности и са отстранени констатирани неизправности, като едновременно с 

това страницата е попълнена с необходимото съдържание, което ежедневно се 

актуализира.  

Подготвени и изпратени са необходимите документи и за срок от две години са 

регистрирани домейните „opic.bg” и  „opik.bg” за целите на ползването им от новата 

интернет страница по ОПИК 2014-2020. 

Изпълнителят е входирал Доклад за извършената дейност, заедно с приложения, 

като Комисията за приемане на работата е разгледала представените материали, 

изготвила е приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни на 09.06.2016 г. 

Подготвена и изпратена е докладна записка до Министъра на икономиката с 

уведомление за необходимостта от нанасяне на 10% неустойка, поради забава в 

изпълнението на дейностите по договора.  

На 14.06.2016 г. Изпълнителят е представил фактура, която заедно с приемо-

предавателния протокол, доклада за извършената работа и приложенията към него е 

изпратена на дирекция ФУС. 

Българската и английска версия на действащата Интернет страницата на 

Управляващия орган www.opcompetitiveness.bg се обновяват регулярно, като 

поддръжката им отразява в пълна степен текущите събития и реализирания напредък 

по Оперативните програми.  

На нея се публикуват всички документи, свързани с ОП „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за малки и 

средни предприятия” 2014-2020, новини, прессъобщения, обяви за откриване на 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, документи за 

кандидатстване по процедури и за изпълнение на сключените договори, Индикативни 

годишни работни програми, насоки за предоставяне на БФП по оперативната програма 

за обществено обсъждане, съобщения за информационни събития, решения, 

уведомления, обяви за откриване на процедури за обществени поръчки, зададени 

въпроси и изготвени отговори както по отворени за набиране на проектни предложения 

процедури по Оперативната програма, така и от общ характер, презентации от 

проведени информационни кампании и обучения на бенефициенти по Оперативната 

програма, изисквания за визуализация, доклади от оценки и други полезни 

информационни материали, както за бенефициентите по програмата, така и за 

широката общественост.  

На интернет страницата има банер, който дава възможност за отправяне на 

възражение, жалба или сигнал във връзка с управлението и изпълнението на 

Оперативните програми да по електронен път.  

Рубрика „Новини” предоставя възможност за ориентиране кои са 

новопубликуваните документи и информационни материали на интернет страницата, 

както и за бърз достъп до тях.  

На интернет страницата съществува и секция „ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МНЕНИЯ, 

ПРЕПОРЪКИ”, където бе предоставена възможност бизнесът да изпраща своите 

предложения, коментари и препоръки за програмирането на новия период 2014-2020 

на базата на опита/мнението за ОПРКБИ, а понастоящем - да изпраща своите 

предложения, мнения и препоръки относно изпълнението и управлението на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. 

Поддържа се секция „Общи въпроси и отговори”, където може да се получи 

информация от общ характер за ОП „Конкурентоспособност” и други въпроси от 

компетенциите на главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност” в 

МИ.  

В рубриката „Контакти” на българската и английската версии на интернет 

страницата на Управляващия орган са публикувани данни за обратна връзка с главния 

директор, зам.главния директор и началниците на отдели и сектори в ГД ЕФК.  

В рубрика „Нов програмен период 2014-2020” е  поместена цялата информация, 

свързана с ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. 

Страницата се актуализира ежедневно, като през отчетния период са 

осъществени следните публикации/ актуализации:  

 По предложение на ЦКЗ, в частта „Процедури по ОПИК” е добавено подменю 

„Процедури в процес на обществено обсъждане” за процедурите, чиято проектна 

документация е в процес на обществено обсъждане; 

 По искане на отдел ПНООП – към раздел „Нов програмен период 2014-2020” е 

създадено ново подменю по отношение на Воденото от общностите местно развитие 

(ВОМР), нова рубрика „Годишни доклади ОПИК и ОПИМСП”, а към подменю Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 е добавена рубрика „План за 

оценка на ОПИК 2014-2020”; 

 За периода от 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. на интернет страницата на УО на 

ОПИК/ ОПИМСП са осъществени следните публикации/ актуализации:  

 49 новини, свързани с изпълнението на ОПИК 2014-2020 и ОП ИМСП; 

 По процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП” са публикувани 5 презентации от проведени обучения на 

бенефициенти, сключили договори по процедурата, едно Решение на УО, един списък с 

одобрени кандидати, един списък с резервни кандидати, един документ за изпълнение 

на сключените договори – Инструкция за отчитането на ДБФП в ИСУН 2020, 8 списъка 

на сключени договори по процедурата, един списък на проектни предложения, 

предложени за отхвърляне и едно решение на Ръководителя на УО;  

 По процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията” са публикувани 29 файла, съдържащи въпроси и отговори, зададени от 

потенциални бенефициенти по процедурата; 

 Публикувана е процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на 

иновации от стартиращи предприятия” и 19 файла, съдържащи въпроси и отговори, 

зададени от потенциални бенефициенти по процедурата; 
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 Дадени са отговори на 71 въпроса, зададени в рубриката „Общи въпроси и 

отговори” и на едно мнение, постъпило в рубриката „Предложения, мнения, 

препоръки”; 

 Публикувана за обществено обсъждане е процедура BG16RFOP002-2.002 

„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”; 

 Публикувана е процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за 

малките и средни предприятия” и 10 файла, съдържащи въпроси и отговори, зададени 

от потенциални бенефициенти по процедурата; 

 Публикувана е процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския 

капацитет и растеж на МСП” и 2 файла, съдържащи въпроси и отговори, зададени от 

потенциални бенефициенти по процедурата; 

 3 актуализации на Оперативното ръководство за изпълнение на ДБФП;  

 3 публикации на документи в Рубрика ВОМР;  

 1 публикация на актуализирана ИГРП за 2016 г.;   

 Информация и документация за 3 писмени процедури и за второто официално 

заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОП ИМСП; 

 10 публикации на обобщени таблици с информация за размера на 

предоставените държавни помощи по ОПИК 2014-2020; 

 1 актуализация на таблици с информация за размера на предоставените 

държавни помощи по ОПРКБИ 2007-2013; 

 483 пакета тръжни документации за провеждане на процедура „избор с 

публична покана” на бенефициенти по ОПИК 2014-2020, с последващи публикувания 

на разяснения/ решения за прекратяване; 

Статистика на посещенията:  

- 245 546 сесии (54 216; 22,1% от нови посетители) със средна продължителност 

от 04:14 мин.; 

- 856 155 показвания на страницата; 

- 83 нови RSS абонамента за новини от страницата. 

 1.11. Участия в предавания, разработване и разпространение на информационни 

филми и клипове, реклами и други медийни събития 

В изпълнение на  договор №134/18.12.2015 г. с изпълнител „АРТ УИНАР” ЕООД с 

предмет „Изработка на рекламни аудио и визуални материали за представяне на ОПИК 

2014-2020”, през отчетния период по договора са изработени 4 бр. видео и 4 бр. аудио 

клипа, както следва: 

 на тема „Популяризиране на ОПИК като цяло”; 

 на тема „Технологично развитие и иновации”; 

 на тема „Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията”; 

 на тема  „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”. 

1.12. Публикации, бюлетини, брошури, постери, наръчници и др. 

През отчетния период в изпълнение на договор №121/20.11.2015 г. с изпълнител 

„БГМап” ООД с предмет „Дизайн, предпечат и изработка на печатни материали - 

брошури, диплянки, листовки и други печатни издания, свързани с дейността на ОПИК 

2014-2020” са разработени, отпечатани, приети и разпространени сред 

заинтересованите лица следните печатни информационни материали:  

 книжка щанцовано издание - обща брошура за изпълнението на ОПИК - на 

английски език - 300 броя; 

 листовки по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията” - 1200 броя; 

 дипляни по процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от 

стартиращи предприятия” - 1200 броя. 

 листовки по процедура  „Развитие на управленския капацитет и растеж на 

МСП”  - 1200 броя; 

 дипляни по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни 

предприятия”  - 1200 броя. 

1.13. Изготвя и координира годишни и окончателни доклади за изпълнението на 

оперативната програма и ги представя пред Европейската комисия 

 Изготвени са Годишни доклади за напредъка по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност” и ОП „Инициатива за МСП”. Годишните доклади са одобрени от 
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Комитета за наблюдение на заседанието му на 20.05.2016 г. и изпратени на ЕК на 

31.05.2016 г. Получено е становище за  допустимост на докладите от ЕК. 

1.14. Анализи и допитвания до общественото мнение - фокус групи, анкети, 

социологически проучвания и др.  

 Участие в Информационен ден за представяне на актуалните възможности за 

подкрепа по ОПИК 2014-2020, проведен в Габрово на 07.03.2016 г; 

 Участие в заседание на КН на ПРСР, проведено на  11.03.2016 г., в гр. София. 

 Участие в заседание на междуведомствена работна група за Целенасочена 

инвестиционна програма в подкрепа на слабо развити региони към МРРБ, проведено на 

23.03.2016 г.; 

 Участие в конференция „Енергийна ефективност и ВЕИ” на тема възможности 

за повишаване на ЕЕ на предприятията по ОПИК, проведена на 05.04.2016 г., София 

 Участие в конференция в рамките на Международно туристическо изложение 

Културен туризъм 2016, проведено на  15-16.04.2016 г.; 

 Участие в заседание на КН на ПМДР, проведено на  13.04.2016 г., в гр. София. 

 Участие в среща с представители на Местна инициативна група Троян, 

Априлци, Угърчин  относно възможностите за подкрепа по ОПИК чрез подхода ВОМР, 

проведена на 13.05.2016 г.; 

 Участие в заседание на КН на ОПТТИ, проведено в периода 17-18.05.2016 г.; 

 Участие в КН на ОПОС, проведено в периода 19-20.05.2-16 г. в гр. Пловдив; 

 Участие в заседание на КН на ОПНОИР, проведено на 02.06.2016 г.; 

 Участие в Национална клъстерна конференция „Иновативни клъстери за 

интелигентен растеж”, проведена в гр. София на 15.06.2016 г. 

1.15. Организиране и провеждане на обучения, в подкрепа на капацитета на 

кандидати и бенефициенти с цел улесняване изпълнението на ОПИК в т.ч. 

идентифициране, адаптиране и прилагане на добри практики от други държави-членки 

на ЕС, съвместни инициативи и модели 

През отчетния период са проведени 4 бр. обучения на бенефициенти за 

техническото и финансовото изпълнение на Договори за БФП по процедура № 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” по трите 

крайни срока за кандидатстване.   

 На 13.01.2016 г. и 14.01.2016 г., се проведе обучение на бенефициентите 

сключили договори по първи краен срок по процедура „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г. 

 На 15.02.2016 г., се проведе обучение на бенефициентите сключили 

договори по втори краен срок по процедура „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-

2020 г. 

 На 31 март 2016 г. се проведе обучение на бенефициентите сключили 

договори по трети краен срок по процедура „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-

2020 г.  

 На 28.06.2016 г. , в зала на София Тех парк, се проведе обучение на 

бенефициентите сключили допълнителни договори по процедура „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г. 

1.16. Изготвяне и изпълнение на оценки, анализи и планове за действие за 

укрепване на административния капацитет на кандидатите /бенефициентите на ОПИК 

 През отчетния период е сключен договор № 29/08.03.2016 година с предмет: 

„Анализ и оценка на административния, технически и финансов капацитет на 

институционалните бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020. До момента изпълнителят по договора е извършил 

анализ и оценка на 2 конкретни бенефициенти по ОПИК, предварително посочени от 

УО. 

През отчетния период са сключени два договора по две обособени позиции, 

съответно: 
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 Договор №62/15.06.2016 г. по обособена позиция 1 с предмет „Анализ на 

потребностите от обучение и провеждане на специфични обучения на кандидати и 

бенефициенти по ОПИК”; 

 Договор № 62/15.06.2016 г. по обособена позиция 2 с предмет „Логистично 

осигуряване на обученията на кандидати и бенефициенти по ОПИК”.  

Договорите са в начален етап от изпълнението. 

1.16. Анализ на нуждите и очакванията на отделните групи кандидати/ 

бенефициенти по ОПИК с оглед по-добро фокусиране на Програмата по отношение на 

трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени.  

През отчетния период не е извършван анализ на нуждите и очакванията на 

отделните групи кандидати/бенефициенти по ОПИК. 

1.17. Обучение на персонала на Управляващия орган 

  През отчетния период 110 служители на УО са участвали в 16 броя обучения в 

страната и чужбина. Почти всички обучения са включени в годишния план за обучение 

на ГД ЕФК за 2016 г.  

1.18. Техническо и ресурсно обезпечаване на дейностите на УО 

В процес на провеждане са процедури за възлагане на обществени поръчки за 

избор на изпълнители  в съответствие с идентифицираните нужди на ГДЕФК като 

Управляващ орган на ОПИК и утвърдения план за 2016 г. с обществени поръчки. 

С цел осигуряване на Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на 

дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и 

контрола на ОПИК и ОПИМСП, през отчетния период са сключени следните договори, 

финансирани по  Бюджетна линия BG16RFOP002-5.002 „Подкрепа за ефективно и 

ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, 

наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото 

законодателство и съществуващите добри практики” по приоритетна ос 5 „Техническа 

помощ” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.: 

 Сключен е договор №13/29.01.2016 г. с Адвокатско дружество „Христова и 

Банкова” с предмет „Предоставяне на специализирани юридически услуги в областта на 

държавните помощи за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност” на Министерството на икономиката - управляващ орган на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” след проведена процедура 

на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1, т. 13 от ЗОП (отм., ДВ, бр. 13 от 

16.02.2016 г.), открита с  Решение № РД-16-1109 от 15.12.2015 г. на министъра на 

икономиката; 

 На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП (отм., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.) е 

сключен Договор №  129/ 14.12.2015 г. с „АГЕНЦИЯ ДФК ГРУП” ЕООД с предмет 

„Извършване на задълбочен преглед и проверка на съответствието на проекта на 

документация с приложимото общностно и национално законодателство, при отчитане 

на установената практика/методически указания на АОП, КЗК и съдебната практика”.  

 След проведени процедури, в отчетния период са  сключени следните договори 

насочени към техническо и ресурсно обезпечаване на дейностите на УО:  

 Договор № 49/14.05.2016 г. между МИ и „Индустриал Комерс” ЕООД за 

доставка и гаранционна поддръжка на 15 бр. леки автомобили тип „хечбек” за нуждите 

на ГДЕФК; 

 Договор № 50/14.05.2016 г. между МИ и „Индустриал Комерс” ЕООД за 

доставка и гаранционна поддръжка на 2 бр. пътнически автомобили тип „СУВ“ за 

нуждите на ГДЕФК; 

Към договор №52/09.04.2015г. между Министерство на икономиката и „Райсволф 

България” АД  за наем на помещение за съхраняване на архивни документи на хартиен 

носител, създадени и събрани във връзка с дейността на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г. е 

сключено допълнително споразумение № 52-2015-1/02.10.2015 г., с което обхвата на 

предмета на договора се променя - договор за наем на помещение за съхраняване на 

архивни документи на хартиен носител, създадени и събрани във връзка с дейността на 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 

2007-2013 г. и Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност” 2014-2020. 
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В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. 

проектите по програмата 

 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 

 

1. Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията. 

  Дейности за предоставяне на продукта/ услугата: 

1.1. Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ на големите 

предприятия за въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ, технологии за 

производство на продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на 

отпадъчните продукти и др. Дейностите по процедурата включват и закупуване и 

въвеждане в експлоатация на малки ко-генерационни инсталации за собствени нужди, 

както и въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни 

източници. 

1.2. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

въвеждане на енергоспестяващи технологии и  ВЕИ от МСП. 

 

Процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”  

 

 сключени общо 456 договора за безвъзмездна финансова помощ, от които 278 

през отчетния период, с размер на безвъзмездна финансова помощ 286 539 838.17 лв.; 

 прекратени 19 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 19 341 709,70 лв.; 

 няма договори в изпълнение; 

 приключили 437 договора за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 261 842 374.87 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 2 386 552.02 лв. през отчетния период; 

 през отчетния период няма постъпили отчети за плащане;  

 извършени от началото на процедурата общо 675 посещения на място, от тях 

197 през отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

 

Процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”  

 

 сключени общо 30 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 77 141 826.10 лв.; 

 прекратени 2 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 5 135 791.75 лв.; 

 няма договори в изпълнение; 

 приключили 28 договора за безвъзмездна финансова помощ; 

 изплатени по процедурата общо 65 885 065.13 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, като през отчетния период няма извършени плащания; 

 през отчетния период няма постъпили отчети за плащане;  

 извършени от началото на процедурата общо 57 посещения на място, от тях 1 

през отчетния период 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. 

 

2. Диверсификация на енергийните източници. 

   Дейности за предоставяне на продукта/ услугата: 

2.1. Процедура „Изграждане на междусистемна газова връзка България – 

Сърбия” Основна цел на процедурата е да се осигури възможност за диверсификация 

на доставките на природен газ за България. С постигането на взаимно свързване със 

сръбската система, България ще има достъп до газопреносната мрежа на Унгария и чрез 

него до мрежите на страните в Централна и Западна Европа.  

 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO003-2.3.03  „Изграждане на междусистемна газова връзка България – 

Сърбия”  

   1. Със Заповед РД-16-1816/21.12.2012 г. на Ръководителя на Управляващия 

орган на ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 е отпусната безвъзмездна финансова 
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помощ за изпълнението на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка 

България - Сърбия“, с бюджет 92 642 361 лв.  

   2. Със Заповед № РД-16-536/ 22.04.2014 на Ръководителя на УО на ОПК 

проектът е  разделен на 2 фази:  

 Първа фаза с разходи на стойност 8 210 015, 62 лв. в рамките на ОПК 2007-

2013. Първа фаза е с продължителност до 21.09.2015 г. и ще приключи с изработване и 

съгласуване на технически проект, уредени и придобити вещни права и получаване на 

разрешение за строеж. 

 Втора фаза с разходи на стойност 84 432 345,42 лв. в рамките на ОПИК 2014-

2020. Втора фаза обхваща новия програмен период на оперативната програма, като 

започне от месец май 2015 г.  и  продължи до 31.12.2017 г., в който период ще се 

реализира изграждането на газовата връзка. 

   3. Със Заповед № РД-16-609/ 21.07.2015 на Ръководителя на УО на ОПК са 

направени следните изменения: 

 Първа фаза с разходи на стойност 4 706 015,62 лв. в рамките на ОПК 2007-

2013. Първа фаза е с продължителност до 30.11.2015 г. и ще приключи с изработване и 

съгласуване на технически проект, уредени и придобити вещни права и разработени 

документации за избор на изпълнители за консултант по изпълнението на газопровода 

и инженер на бенефициента, в т. ч. инвеститорски контрол. 

 Втора фаза с разходи на стойност 87 754 079,00 лв. е включена в рамките на 

ОПИК 2014-2020. Предвидено е изпълнението ѝ да започне от месец август 2015 г. и да 

продължи до 31.12.2018 г., в който период ще се реализира изграждането на газовата 

връзка. 

 4. Със Заповед № РД-16-1000/ 17.11.2015 на Ръководителя на УО на ОПК са 

направени следните изменения: „Срокът за изпълнение на дейностите по Фаза 1, 

съгласно Плана за изпълнение на дейностите по проекта, приключва не по-късно от 

31.12.2015 г.” 

   Със Заповед № РД-16-1001/ 17.11.2015 на Ръководителя на УО на ОПК са 

направени следните изменения: промяна в б. ред 1.6.1.5 „Експерт счетоводители” - 

нова обща стойност от 3150,00 лв., промяна в б. ред 1.1 „Ръководител на проекта”, 

промяна на размера на възнаграждението на обща стойност 3150,00, промяна на член 

на екипа по проекта. Окончателния размер на бюджета е разпределен както следва: за 

Първа фаза- 4 476 665,13 лв., а за Втора фаза – 92 642 361,04 лв. 

   Напредък по изграждането на междусистемната газова връзка от българска 

страна: 

   В първа фаза, предвидените за изпълнение дейности са: изготване на ПУП – 

окончателен проект; изпълнение на спасителни археологически разкопки от НАИМ 

(Национален Археологически Институт с Музей при БАН); изработване на 

Инвестиционен проект - фаза Технически проект - заверен от Консултанта по ЗУТ и от 

МЕ; изготвяне на План за управление на околната среда по време на строителството - 

одобрен от  МОСВ и извършване на оценка на частите от поземлените имоти в 

земеделските терени и горските терени, засегнати от ПУП-ПП. 

   Към 31.12.2015 г. изпълнението на всички дейности по проекта е приключено 

(Фаза 1). На 26.02.2016 г. е подаден за проверка финален отчет. 

  На 10.05.2016 г. до бенефициента е изпратено писмо с информация за 

одобрение на изпълнението на дейностите по проекта и верифициране на разходите в 

размер на 3 437 282,30 лв.  

 

Мерки, финансирани по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020: 

 

1. Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност на 

предприятията 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП и 

големи предприятия за инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, 

системи за енергиен мениджмънт, повторно използване на остатъчната топлинна 

енергия, използване на енергия от ВИ за собствено потребление, СМР за подобряване 

на енергийните и топлинни характеристики на производствените сгради и др. дейности, 
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които водят до повишаване на енергийната ефективност.  

 

Процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни 

предприятия” 

Процедурата е обявена на 14.05.2016 г. с общ бюджет 90 млн. евро. Целта на 

процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни 

предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел 

постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. Крайният срок 

за подаване на проектни предложения е 12.10.2016 г. 

 

2. Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия 

(фаза 2) 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

2.1. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждането на 

територията на РБългария на междусистемна газова връзка  България – Сърбия – фаза 

2 на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия” 

През отчетния период са изготвени методология и критерии за подбор на 

операции, както и условията за кандидатстване и условията за изпълнение по 

процедурата за 2-ра фаза на проекта за междусистемна газова връзка  България – 

Сърбия. Одобрението на методологията и критериите за подбор на операции е 

включено в дневния ред на заседанието на КН на ОПИК на 20.05.2016 г., но по искане 

на бенефициента – Министерство на енергетиката, точката е отпаднала.    

 

 

Г)Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 
 

Приложение № 5  

2000.01.06 Бюджетна програма „Управление на програми и 

проекти, съфинансирани от ЕС” 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

I-во 

полугодие 

на            

2016 г. 

1. Обучени служители на УО, вкл. регионални звена Бр. 30 110 

2. Обучени бенефициенти/кандидат бенефициенти Бр. 400 615 

3. Анализи, проучвания и др. консултантска подкрепа Бр. 2 2 

4. Проведени информационни кампании и публични събития Бр. 5 10 

5. Проведени заседания на Комитета за наблюдение Бр. 2 1 

6. Извършени вътрешни и външни оценки Бр. 0 0 

7. Брой извършени проверки на място Бр. 200 777 

8. Брой на заетите лица /на пълно работно време/, чиито 

заплати се съ-финансират по техническата помощ 
Бр. 214 209 

9. Брой сключени договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ 
Бр. 636 579 

10. Извършени обследвания за енергийна ефективност  предприятия 0 0 

11. Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства предприятия 33 73 

12. Изградена междусистемна газова връзка България - Сърбия км. 0 0 

 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

 

 Източници на информация за данните по показателите за изпълнение 

Отчитането се базира на информация от участниците в програмата, придобита в хода 

на нейното осъществяване. 

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=139
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=139
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Д)Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности: 

 

 

 

Е)Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение №6) 

 

     Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.06 Бюджетна програма “Управление на програми и 

проекти, съфинансирани от ЕС” 

Закон 
Уточнен 

план 

Отчет  

I-во полугодие 

на 2016 г. (в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 21 713 675 21 693 675 3 990 404 

     Персонал 524 852 524 852 3 577 161 

     Издръжка 21 188 823 21 168 823 413 243 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 713 675 693 675 120 874 

     Персонал 524 852 524 852 116 844 

     Издръжка 188 823 168 823 4 030 

     Капиталови разходи       

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС  21 000 000 21 000 000 3 869 530 

     Персонал     3 460 317 

     Издръжка 21 000 000 21 000 000 409 213 

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

 2.1 1. ОП Конкурентоспособност 4 000 000 4 000 000 -8 362 

 2.2 2. ОП Конкурентоспособност и иновации 17 000 000 17 000 000 3 877 892 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки 

за средства от ЕС 
48 500 000 48 500 000 5 411 960 

  1. ОП Конкурентоспособност 45 000 000 45 000 000 5 411 960 

  2. ОП Конкурентоспособност и иновации 3 500 000 3 500 000   

          

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 48 500 000 48 500 000 5 411 960 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 713 675 693 675 120 874 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 70 213 675 70 193 675 9 402 364 
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  Численост на щатния персонал 214 214 200 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата:  

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.07 

„НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА” 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

1.Подобряване на инвестиционния образ и рейтинг на страната и 

популяризиране на условията за инвестиране в България;  

С цел подобряване на инвестиционния образ на страната и повишаване на 

инвестиционната активност БАИ изготви нова стратегия за привличане на 

инвеститорите. Стратегията предвижда БАИ да се фокусира върху конкретни 

приоритетни отрасли, държави и компании и да провежда проактивен маркетинг.  

2.Повишаване на инвестиционната активност за създаване на нови предприятия 

или разширение на съществуващи с нови продукти и технологии;  

3.Нарастване на инвестициите в страната и подобряване на тяхната отраслова и 

регионална структура, създаване на нови работни места в производства и услуги с 

висока добавена стойност; 

Цели 2 - 3 са израз на провежданата инвестиционна политика в съответствие с 

целите на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България 

за периода 2014 -2018 г. и Стратегията „Европа 2020”.  

Стратегията за привличане на инвеститори предвижда България да се представя 

пред чуждестранни инвеститори като дестинация за инвестиции в седем приоритетни 

сектора и 14 стратегически дейности. Инвеститорите ще се насочват към регионите и 

общините на базата на приоритетите за развитие, които общинските и областните 

власти са заявили пред МИ. 

Законът за насърчаване на инвестициите успешно спомогна за привличането на 

нови инвестиции в сферата на аутсорсинга и автомобилостроенето чрез предлаганата 

мярка за възстановяване на разходи за осигуровки, към която чуждите компании 

проявяват интерес от въвеждането й през 2013 г. до момента. 

4.Повишаване на конкурентоспособността на предприятията, работещи в 

областта на сигурността и отбраната и приобщаването им към Европейската 

отбранителна технологична и индустриална база, създаване на нови способности и 

съвместимост, повишаване сигурността на доставките и оперативната независимост 

чрез прилагане на индустриално сътрудничество и офсети. 

Подготвеният за изпълнение офсетен проект и обсъжданите за бъдещо 

изпълнение проекти за индустриално сътрудничество, през първото полугодие на 2016 

г., са пряко свързани с възможности за дългосрочно партньорство между български 

фирми и научни институти, работещи в сферата на сигурността и отбраната, с водещи 

чуждестранни компании и с предоставяне на продукти с възможна двойна употреба за  

създаване на необходими способности.    

    

Б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне 

 

1.Разработване и провеждане на проактивна политика за привличане и 

насърчаване на инвестициите 

Дейностите извършени за периода са, както следва:  

1.1.Инвестиционен маркетинг за привличане на инвестиции чрез: 

 Организиране и участие в бизнес и инвестиционни форуми, информационни 

кампании и др.; 

 Изготвяне и разпространение на информационно-аналитични издания и 

материали (печатни и електронни), съдържащи обща икономическа и секторна 

информация за България представяне на бизнес средата и др. външни анализи и 

оценки на инвестиционния климат; 

 Поддържане на страница в интернет с актуална информация за 

инвеститорите и др. 

  В периода 1 януари - 30 юни 2016 г.,  Българската агенция за инвестиции (БАИ) 

е извършила следните дейности от тази категория: 

   Организиране на инвестиционни форуми, семинари и конференции – 2 бр. 

 Участие във форуми и семинари с инвестиционна тематика, организирани от 
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други институции – 73 бр. 

 Поддържане на страница в интернет с актуална информация за 

инвеститорите на 4 езика: български, английски,  немски и руски. Facebook-профила се 

актуализира редовно. 

 Публикации, реклами и участия в интервюта – 34 бр. 

 Разпространение на печатни информационни материали – 2600 бр. 

  1.2. Подобряване на инвестиционния климат чрез развитие на нормативната 

уредба иинституционалната рамка в областта на инвестициите (Закон за насърчаване 

на инвестициите и на Правилника за неговото прилагане), подготовка на проекти на 

становища по други нормативни актове и документи свързани с инвестиционната 

дейност; 

 Изготвени становища и предложения за насърчаване на  инвестициите по 

страни в рамките на двустранно и многостранно външноикономическо сътрудничество - 

16. 

 Подготвени са становища  по проекти на нормативни актове – 20. 

1.3.Координиране и участие в дейностите за прилагане на разпоредбите за 

насърчаване на инвестициите по реда на ЗНИ и Правилника за неговото прилагане 

като: 
 анализ и оценка на инвестиционни проекти за издаване на сертификат за 

клас инвестиция вкл. за подготовката на материали за решения на  Министерския съвет 
за приоритетните инвестиционни проекти. 
  За отчетния период са издадени 9 сертификата по ЗНИ - 7 за клас А, 1 за клас 
Б и 1 за приоритетен инвестиционен проект, на стойност общо 179.5 млн. лв., със срок 
за изпълнение до 3 години, с които ще бъдат създадени 2193 нови работни места 
(дадени в Приложение).  
 През първото полугодие на 2016 г. БАИ е приела документи и подготвила становища 
за 9 инвестиционни проекта, за два от които предстои издаването на сертификат за 
клас инвестиция. Тези проекти са на обща стойност 179.72 млн. лв. и предвиждат 
разкриването на 2218 нови работни места. 

 за прилагане на финансовите и други мерки за насърчаване на 
инвестициите, вкл. за подготовка на актове за внасяне в Министерския съвет 

      В рамките на отчетния период МИ е получило и обработва 11 искания от 

сертифицирани дружества във връзка с прилагането на финансови насърчителни мерки 

по ЗНИ: 10 искания за плащане по мярката за частично възстановяване на направените 

от инвеститора на разходи за осигурителни вноски за работниците и служителите, 

заели новите работни места при изпълнение на инвестиционен проект, съгласно 

одобрените договори с Решение № 425 на Министерския Съвет от 25.06.2014 г. (8 

проекта клас А и 2 клас Б, свързани със създаването и поддържането на над 3000 

работни места), и 1 искане за прилагане на мярката за финансиране на общинска пътна 

инфраструктура (Поради изтекъл срок на договора с Община Сливен, за прилагане на 

мярката във връзка със сертифицирания проект на „Е. Миролио” ЕАД, договорът е 

прекратен и общината е възстановила предоставените през 2015 г. средства в бюджета 

на МИ). Във връзка с искане на общината и напреднал етап на избор на изпълнител по 

ЗОП за изграждане на инфраструктурата е подготвено ново Решение на МС за повторно 

сключване на договор с общината и предоставяне на средствата.).  

 Обработено е и 1 искане за продължаване на договорни отношения по сключени 

Меморандум за разбирателство и Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ като 

насърчителна мярка за приоритетен инвестиционен проект с „Тракия Глас България“ 

ЕАД, във връзка с настъпило преобразуване на дружеството чрез отделяне, в резултат 

на което част от имуществото му преминава към две новоучредени еднолични 

дружества - „Пашабахче България” ЕАД и „Шишеджам Аутомотив България” ЕАД. 

Изготвени са проекти на Споразумение към Меморандум и Анекс към Договора 

(Проектите са одобрени с Решение № 580 на Министерския Съвет от 14.07.2016 г. и 

предстои да бъдат подписани от страните по тях). 

 1.4.Предоставяне на информационни и административни услуги на потенциални 

инвеститори и на получили сертификат за клас инвестиция, вкл. съдействие за 

решаване на проблеми на предприятия с чуждестранно участие, на чужденци във 

връзка с процедури по разрешаване на пребиваването в страната за извършени 

инвестиции и други информационно-аналитични дейности; 



 112 

Инвестиционните проекти в процес на сертифициране към 30 юни 2016 г. са 18 

на брой с общ размер на инвестицията 383.2 млн. лв. и предвиждат разкриването на 

6095 нови работни места. 

Потенциални проекти, по които БАИ работи към 30.06.2016 г. са 32, предимно в 

сферата на производството, на обща стойност 678.2 млн. лв.  и се предвижда 

откриването на 5 534 нови работни места. 

1.5.Изготвяне на анализи и предложения, предвид изпълнение компетенциите на 

министъра на икономиката, съгласно нормативната уредба, регулираща офсетите и 

индустриалното сътрудничество; 

Изготвен анализ и предложения по искане на министъра на отбраната относно 

прилагането на индустриално сътрудничество по одобрен от НС проект за 

модернизация на Българската армия.  

Изготвени са анализи и предложения по две офсетни споразумения, на обща 

стойност 150.79 млн. лв., относно възникналия арбитражен спор между МО и 

чуждестранен офсетодател и по-нататъшното изпълнение на индиректни офсетни 

задължения и преструктуриране на съществуващи проекти. Окончателно съгласувано и 

подписано Допълнително споразумение към едно Офсетно споразумение, на стойност 

33.44 млн. лева, което официално го преструктурира и инкорпорира допълнителен 

високотехнологичен проект за изпълнение. 

1.6.Мониторинг на офсетни споразумения и споразумения за индустриално 

сътрудничество в частта им контролирана от министъра на икономиката; 

  За периода са извършени индиректни офсетни дейности  на стойност 1.58 млн. 

лева офсетна полза, за които  официално ще бъдат признати офсетни кредити след 

получаване на изисканата от МИ допълнителна финансово-търговска информация и 

официално са признати кредити за извършени офсетни дейности, на основание на 

Допълнително споразумение към Офсетно споразумение УД-03-13/2006 г., подписано 

през м. април 2016 г., на стойност 4.21 млн. лв.  Допълнително изпълнените офсетни 

дейности, на стойност 198.9 млн. евро офсетна полза, ще се разглеждат при 

провеждане на преговори по изменение на параметрите на Рамков договор за доставка 

УД-03-60/2003 г. и съпътстващите го Допълнителни споразумения. 

  1.7.Обработване на заявления във връзка с установяване на обстоятелства по 

Закона за чужденците в Р България и Закона за българското гражданство относно 

придобиване на разрешение за пребиваване в Р България и гражданство по 

натурализация. 

МИ издаде удостоверения по чл. 25, ал. 1, т. 13 и 16 от Закона за чужденците в 

Република България на 5 чужди граждани, участващи в изпълнението на инвестиции за 

близо 11 млн. лв. (9.6 млн. лв. за сертифицирани инвестиции по чл. 25, ал. 1, т. 13 

ЗЧРБ и 1.3  млн. лв. за инвестиции по чл. 25, ал. 1, т. 16 ЗЧРБ), създаващи над 349 

работни места (329 за сертифицирани инвестиции и 20 в останалите случаи). 

Направено е 1 мотивирано предложение по чл. 30 от ЗБГ за придобиване на 

българско гражданство за особени заслуги към Република България в икономическата 

сфера по чл. 16 от ЗБГ. 

МИ също така е обработило заявления и запитвания във връзка с прилагане на 

разпоредбите на ЗЧРБ и ЗБГ за 4 други чужди граждани. 

При удостоверенията по чл. 25, ал. 1, т. 6 и 7 от ЗЧРБ, след подаване на 

заявление, заедно със съответните документи по закон, Българската агенция за 

инвестиции проверява документацията и издава установителен документ, в случай на 

изпълнени изисквания по закон. Броят на обработените от БАИ заявления е 77. 

1.8. Обработване на заявления и издаване на Заповед за преотстъпване на 

данък по реда на чл.189 във връзка с чл.184 от ЗКПО  

Обработени заявления по ЗКПО – 18 бр. 

 

2.Прилагане на финансовите мерки, съгласно Закона за насърчаване на 

инвестициите и Правилника за неговото прилагане  

Дейностите извършени за периода са, както следва:  

2.1.Подготовка и внасяне на предложения в Министерския съвет за отпускане на 

средства за предоставяне на насърчителни мерки по ЗНИ и одобряване на проектите на 

споразумения/меморандуми и договори с Решения и Постановления на МС; 

 2.2.Контрол по изпълнението на споразумения/меморандуми и договори за 
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прилагането на финансовите мерки, съгласно разпоредбите на ЗНИ, ППЗНИ и РМС. 

  При разглеждане на искания за прилагане на финансови мерки – нови и по вече 

сключени договори (описани по-горе) инвеститорите представят за проверка и отчетни 

документи (справки за придобити активи, проверени от регистрирани одитори, справки 

от НАП за наети лица), с които се отчита изпълнението на инвестиционните проекти, 

съобразно договорите. 

 

 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 

 

Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

Изпълнението на сключения договор с БАИ приключи през м. декември 2015 г. 

 

Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

 

„Популяризиране на предимствата за инвестиране в България” – проект по 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика”, изпълняван от Българска агенция за инвестиции. 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

Общата цел на договора е да допринесе за увеличаване обема на привлечените 

преки чужди инвестиции в България и икономическия ефект от тях, както и 

подобряване на бизнес средата в страната ни за вземане на инвестиционни решения. С 

изпълнението на конкретните дейности, определени в договора, се цели подкрепа на 

процеса на вземане на решение за повишаване на ПЧИ в България чрез: разработване 

на маркетингова стратегия за изграждане на положителен имидж на страната като 

инвестиционна дестинация с цел повишаване на познаваемостта на страната сред 

чуждите инвеститори; подпомагане на вземането на инвестиционни решения от 

публични и частни институции чрез изработване на аналитични информационни 

материали и създаване на действаща в реално време информационна система на БАИ; 

провеждане на директен инвестиционен маркетинг и PR, насочен към приоритетни за 

БАИ индустриални сектори и сектори на услугите с цел привличане на водещи световни 

компании като инвеститори в България; подобряване на качеството на дейностите по 

обслужване на инвестиционния процес в България и чужбина. 

През отчетния период Българска агенция за инвестиции представи финален 

технически и финансов отчет, одобрен от Управляващия орган. 

 

Общо платените средства по проекта към 30.06.2016 г. са 14 595 626.52 лв. 

 

 

Мерки, финансирани по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020:  

Проактивен инвестиционен маркетинг за привличане на инвеститори от целеви 

сектори и държави 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

През отчетния период на заседание на КН на ОПИК на 20.05.2016 г. са одобрени 

методологията и критерии за подбор на операции по процедурата за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Българската агенция 

за инвестиции. Изготвени са условията за кандидатстване и изпълнение, които 

предстои да бъдат изпратени за коментари и предложения на конкретния бенефициент.    

 

 

В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. 

проектите по програмата 

 

Прилагане на финансовите мерки, съгласно Закона за насърчаване на 
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инвестициите и Правилника за неговото прилагане (разходи по 

администрирани параграфи на програмата)  

 

Към 30.06.2015 г. МИ е в процес на обработване на получени искания от 

сертифицирани дружества във връзка с прилагането на финансови насърчителни мерки 

по ЗНИ. 

 

 

Г) Отчет  на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение № 5  

2000.01.07 Бюджетна програма „Насърчаване на 

инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на 

икономиката” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

I-во 

полугодие 

на            

2016 г. 

1. Брой на инвестиционните проекти получили сертификат за 

клас инвестиция по ЗНИ  Бр. 11 9 

2. Обем на инвестициите по сертифицирани проекти Млн. лв. 270 179,5 

3. Нови работни места по т.2 

(за пряко заети след осъществяването на инвестициите) 

 

Бр. 540 2 193 

4. Насърчени инвестиционни проекти по ЗНИ с финансови 

мерки Бр. 7  

5. Обем на инвестициите по проекти, насърчени по ЗНИ с 

финансовите мерки Млн. лв. 100  

6. Планирани нови работни места в насърчените инвестиционни 

проекти по ЗНИ с финансовите мерки Бр. 270  

7. Обслужени от БАИ инвестиционни проекти 
Бр. 40 19 

8. Стартирали инвестиционни проекти, получили обслужване от 

БАИ Бр. 25 18 

9. Предоставяне на информация на потенциални инвеститори Бр. 175 116 

10. Брой проведени промоционални мероприятия с цел 

промотиране на България сред потенциални инвеститори Бр. 20 73 

11. Изпълнение на индиректни офсетни дейности, съгласно 

сключени офсетни споразумения и дейности по индустриално 

сътрудничество 
Млн. лв. 25 1.58* 

12. Брой обхванати инвеститори в промоциоалните дейности 
Бр.   

13. Брой проведени промоционални мероприятия с цел 

промотиране на България сред потенциални инвеститори Бр. 20 73 

14. Участия в планирани от Европейската агенция по отбрана 

експертни срещи на групата  по офсетите към дирекция 

„Синергии и иновации“ 
Бр. 1  

15. Брой обработени заявления по ЗЧРБ и ЗБГ** Бр. 25 83 

16. Обем на направените вложения по ЗЧРБ и ЗБГ***** Млн. лв. 25 88 

 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

* Офсетни кредити за извършените дейности за 1,58 млн. лв. ще бъдат официално 

признати след представянето на допълнителна документация изискана от МИ.                                                                                                   

Допълнително  извършените офсетни дейности за  198,9 млн. евро офсетна полза ще се 
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разглеждат при провеждане на преговори по изменение параметрите на Рамков договор 

за доставка  УД-03-60/2003 г. 

** Отчитат се издадените от МИ и БАИ удостоверителни документи по ЗЧРБ и ЗБГ.  

 

 Източници на информацията за данните по показателите за 

изпълнение: 

 Регистър на МИ за издадените сертификати по ЗНИ и ППЗНИ (даден в 

приложение); 

 Предоставена информация от Българска агенция за инвестиции; 

 Надлежно оформени Отчетни форми от офсетодателя, които са неразделна 

част от всяко Офсетно споразумение и финансово-търговска документация (съобразена 

със спецификата и етапите на изпълнение на проектите) придружаваща отчетните 

форми; 

 Извършените проверки по представената документация. 

 Отчитането по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” се базира на информация от бенефициентите и участниците 

в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване. 

 

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности 

Съобразно заложените показатели за цялата 2016 г. е налице пропорционално 

изпълнение в рамките на първото полугодие на 2016 г. 

Значително преизпълнение има в обема на инвестициите по ЗНИ, на броя на 

сертифицираните проекти, както и в планираните работни места по сертифицираните и 

по насърчаваните проекти. 

Преизпълнение има и в показателите за обслужване на инвестиционни проекти и 

в предоставянето на информация на потенциални инвеститори. 

Към 30.06.2016 г. МИ е в процес на обработване на получени искания от 

сертифицирани дружества във връзка с прилагането на финансови насърчителни мерки 

по ЗНИ. Одобрените искания, размерът на предоставените средства по тях, обемът на 

инвестициите и броя работни места по насърчените проекти ще бъдат отчетени през 

второто полугодие на 2016 г. 

Заложената целева стойност от 25 млн. лв. за изпълнение на индиректни офсетни 

дейности няма да може да се достигне в годишен план поради възникналия арбитражен 

спор между МО и чуждестранния офсетодател по Офсетно споразумение УД-03-4/2005 

г. и основния договор за доставка. Максимално достижимото изпълнение е около 50% 

от заложената целева стойност. 

В периода Европейската агенция по отбрана не е свиквала заседания на 

експертни работни срещи и международни форуми, касаещи прилагането на офсетния 

механизъм и индустриално сътрудничество. 

 

 

Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

административни разходи (Приложение №6) 

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.07 Бюджетна програма “Насърчаване на 

инвестициите за повишаване на конкурентоспособността 

на икономиката” 

Закон Уточнен план 

Отчет  

I-во полугодие на            

2016 г. 
(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 3 515 164 3 515 164 424 312 

     Персонал 741 964 741 964 278 067 

     Издръжка 2 773 200 2 773 200 146 245 

     Капиталови разходи 0 0 0 
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1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 015 164 1 015 164 424 312 

     Персонал 741 964 741 964 278 067 

     Издръжка 273 200 273 200 146 245 

     Капиталови разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС  
2 500 000 2 500 000 0 

     Персонал       

     Издръжка 2 500 000 2 500 000   

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

 2.1 1. ОП Конкурентоспособност и иновации 2 500 000 2 500 000   

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  7 000 000 7 000 000 0 

  
1. Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на 
инвестициите /ЗНИ/ 

7 000 000 7 000 000   

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети 

и сметки за средства от ЕС 
0 0 0 

  1. ОП Конкурентоспособност       

  2. ОП Конкурентоспособност и иновации       

          

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 7 000 000 7 000 000 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 8 015 164 8 015 164 424 312 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 10 515 164 10 515 164 424 312 

  Численост на щатния персонал 43 43 37 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

Дирекция „Икономически политики за насърчаване”, Главна дирекция „Европейски 

фондове за конкурентоспособност” и изпълнителният директор на Българска агенция за 

инвестиции 
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               ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите и 

Правилника за неговото прилагане през първото полугодие на 2016 г. 

 

Сертиф

икат  

№/ 

дата 

Инвеститор/ 

чуждестранно 

участие в 

капитала, 

партньорство 

страна 

Инвестиционен проект 
Икономически 

дейности 

Инвест

и-ция 

за 

3-год. 

период 

Нови 

работ

ни 

места 

– 

преки
 ٭٭

 

млн. 

лева брой 

А-81/ 

14.01.20

16 

„Интегрейтид 

Микро-

електроникс 

България“ ЕООД, 

гр. Ботевград/ 

Филипини 

„Разширение и 

оптимизиране на 

технологичните и 

логистични мощности на 

Интегрейтид Микро-

електроникс България 

ЕООД“, гр. Ботевград 

Преработваща 

промишлненост/ 

Производство на 

електронни и 

електрически части 

и устройства за 

автомобили 

високотехнологич

но производство 

7.6 400 

А-82/ 

28.03.20

16 

„Юбер България“ 

ЕООД, гр. 

София/САЩ 

„Разширяване на 

съществуващ хъб за 

разработка и поддръжка 

на високотехнологичен 

софтуер“, гр. София 

Компютърно 

програмиране 

високотехнологич

ни и интензивно 

базирани на 

знания услуги 

0.5 70 

П-4/ 

04.05.20

16 

„А.З.К. 

Пропъртис“ ЕООД, 

гр. София/ Израел 

„Плана Хайтс“, с.Алино, 

община Самоков* 

Строителство 

 
53.7 100 

А-83/ 

04.05.20

16  

„Юнифай Сървис 

Център“ ЕООД, гр. 

София/Германия 

„Разширяване на 

дейността на Юнифай 

Сървис Център ЕООД в 

България“, гр. София 

Счетоводни и 

одиторски услуги; 

данъчни 

консултации 

високотехнологич

ни и интензивно 

базирани на 

знания услуги 

2.5 200 

А-84/ 

08.06.20

16  

„Мултивак 

България 

Продакшън“ 

ЕООД, гр. 

София/Германия 

„Производствено 

предприятие Мултивак 

България“ – с. 

Гурмазово, община 

Божурище, Софийска 

област 

Преработваща 

промишлненост/ 

Производство на 

метални изделия, 

без машини и 

оборудване; 

Услуги в областта на 

информационните 

технологии, 

административни и 

спомагателни офис 

услуги 

36.8 153 

А-85/ 

08.06.20

„Булпрос 

Консултинг“ АД, 

„Разширяване на 

дейността“, гр. София 

Компютърно 

програмиране; 
3.1 1085 
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16 гр. София Консултантска 

дейност по 

информационни 

технологии; Дейност 

на телефонни 

центрове за услуги 

A-86/ 

23.06.20

16 

„Луфтханза 

Техник София“ 

ООД, гр. София/ 

Германия и 

„България Ер 

Меинтенанс“ ЕАД, 

гр. София 

Съвместен проект: 

West Wing Extension 

Project: Разширяване на 

база за ремонт и 

поддръжка на самолети 

„Луфтханза Техник 

София“ ООД с 

предоставяне на сгради и 

инфраструктура от  

 ”България Ер 

Меинтенанс“ ЕАД, гр. 

София 

Преработваща 

промишлненост/ 

Ремонт и 

поддържане на 

въздухоплавателни 

и космически 

средства 

високотехнологич

но производство 

69.8 165 

А-87/ 

29.06.20

16 

„Дриймс Транс“ 

ЕООД, гр. София 

„Изграждане на складова 

база“, с. Гурмазово, 

община Божурище, 

Софийска област 

Складиране и 

съхраняване на 

товари 

3.9 15 

Б-14/ 

29.06.20

16  

„ВАК Инвест“ 

ООД, гр. София 

„Изграждане на складова 

база за складиране и 

съхраняване на товари“, 

с. Гурмазово, община 

Божурище, Софийска 

област 

Складиране и 

съхраняване на 

товари 

1.6 5 

Към 30 

юни 

2016 г. 

7 проекта за клас 

А, 1 проект за 

клас Б и 

1 приоритетен 

проект 

5 проекта извън 

столицата, вкл. в 1 

община* с безработица 

над средната за 

страната. 

 179.5 2193 

 
   

 Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за    ٭ 

2015г.   
 .Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията  ٭٭ 

 

+ високотехнологични производства и услуги по чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от ППЗНИ 

 

 



 119 

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.08 

„ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА 

СОБСТВЕНОСТ” 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

 

1. Осигуряване на ефективно функциониране, управление и 

преструктуриране на търговските дружества, в които министърът на 

икономиката упражнява правата на собственост в капитала с цел защитата на 

държавния интерес. С извършените през полугодието действия са достигнати 

очакваните резултати в областта на преструктуриране и корпоративно управление на 

търговските дружества, като изцяло са покрити широкия кръг от дейности, които са 

възложени за изпълнение на Министъра на икономиката по отношение упражняване 

правата на собственост на държавата в търговските дружества с държавно участие в 

капитала. Това се илюстрира и от изложеното по-долу изпълнение на съответните 

продукти/услуги и показателите, които ги характеризират. Следва да се има предвид, 

че през полугодието акциите/дяловете, притежавани от държавата, от 9 еднолични 

търговски дружества бяха апортирани в „Държавна консолидационна компания” (ДКК) 

ЕАД. В резултат на извършено преструктуриране, към 30.06.2016 г. Министърът на 

икономиката упражнява правата на собственост на държавата в капитала на 12 

еднолични търговски дружества и 1 търговско дружество с над 50 на сто държавно 

участие в капитала. Отчет по извършените дейности е представен в Продукт/услуга 

Мониторинг върху дейността на предприятията с държавно участие и частично в 

Продукт/услуга Преструктуриране, приватизация, ликвидация, несъстоятелност и 

реституция (в частта по преструктуриране). 

2. Реализиране на ефективен приватизационен процес и 

следприватизационен контрол. Към отчетния период може да се каже, че целта се 

постига. Въпреки положените усилия от страна на Агенцията за приватизация и 

следприватизационен контрол (АПСК) за привличане на инвеститори и рекламиране на 

предлаганите за приватизация обекти, все още съществуват фактори, които оказват 

отрицателно въздействие в хода на приватизационните процедури, намалявайки 

възможностите за успешна реализация  на всички предложени за приватизация обекти.  

По отношение на следприватизационния контрол може да се каже, че от страна на 

АПСК са изпълнени всички действия и целта, за етапа на отчета, е постигната. 

Получена и анализиране е информацията от купувачите по приватизационните 

договори за изпълнението на поетите от тях задължения за 2015 г. и са извършени 

необходимите проверки в компетентните държавни институции, доказващи 

изпълнението, респ. неизпълнението на задълженията от страна на купувачите по 

приватизационните договори. Извършени са и всички изискуеми и възможни 

процесуални действия по отношение некоректни купувачи. 

Подробна информация за осъществените действия по приватизация и 

следприватизационен контрол е посочена по-долу. 

3. Финализиране процеса на реституция. Финализирането на процеса на 

реституция е в пряка зависимост както от приключването на съдебните спорове по 

удовлетворяване на претенции за обезщетяване по реда на реституционните закони по 

отделни преписки, така и от заинтересоваността на правоимащите граждани.  През 

отчетния период изцяло са извършени дейностите, произтичащи от задълженията  

Министъра на икономиката в качеството му на орган по реституционните закони, като  

степента на изпълнение е подробно показана в отчета по Продукт/услуга 

Преструктуриране, приватизация, ликвидация, несъстоятелност и реституция. 

4. Осъществяване на ефективен диалог с отрасловите работодателски и 

синдикални структури. Целта е постигната, което се вижда от изложения по-долу 

отчет по Продукт/услуга Диалог с отрасловите работодателски и синдикални структури. 

5. Отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от добива и 

преработката на природни ресурси. За постигане на целта, в началото на 2016 г. са 

разработени Програми за техническа ликвидация и консервация на обекти и за 

саниране на околната среда, която отчитат изискванията на  Енергийната стратегия на 

Р.България, подзаконовите актове на Министерския съвет и други правителствени 

документи. Бенефициенти по програмите са дружествата „Екоинженеринг-РМ” ЕООД,  
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„Еко медет” ЕООД, „Еко антрацит” ЕАД и „Мини Перник” ЕАД (л).  Програмите са 

утвърдени от министъра на икономиката.  

С Постановление № 380 от 29.12.2015 г. на Министерския съвет за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2016 г. е предвидeно средствата за 

изпълнението на програмите в размер на 10 000 хил. лева да се предоставят по 

бюджета на Министерството на икономиката. Предвидените средства по бюджета за 

2016 г. са съобразени с етапа на изпълнението на проектите, включени в утвърдените 

програми. Предоставянето и изразходването на средствата се извършва въз основа на 

конкретно разработените и приети от междуведомствените експертни съвети проекти и 

програми, с възможност за оценка на постигнатите количествени и най-вече качествени 

показатели. Към 31.06.2016 г. по отделните програми са усвоени общо 3 688 220.77  

лв.  с ДДС, като по отрасли изпълнението е както следва:  

  „Въгледобив” - от предвидените 2 485 071 лв. с ДДС са актувани и отчетени 

734 441.32 лв. с ДДС, в т.ч. 270 950.83 лв. с ДДС актувани от „Мини Перник” ЕАД (л) и 

463 490.49 лв. с ДДС актувани от „Еко Антрацит” ЕАД. Изпълнените и актувани 

дейности за м. юни в размер на 33 104.96 лв. с ДДС от „Еко Антрацит” ЕАД и на 

стойност 50 621.22 лв. от „Мини Перник” ЕАД (л) не са разплатени. Изпълнявани са 

проекти за надземна техническа ликвидация и техническа и биологична рекултивация; 

  „Рудодобив” - от предвидените 3 000 000 лева с ДДС са актувани и отчетени 

1 296 724 лв. с ДДС, в т.ч. актувани за м. юни 501 475.46 лв. с ДДС, които не са 

разплатени. Изпълнявани са проекти за техническа и биологична рекултивация и 

мониторинг на хвостохранилищата; 

  „Уранодобив” - от предвидените 4 514 929 лв. с ДДС са актувани и отчетени 

1 657 055.45 лв. с ДДС, в т.ч. изпълнени и актувани дейности на стойност 392 386.55 

лв. с ДДС за м. юни, които не са разплатени. Изпълнявани са проекти за 

непрекъсваемите процеси, проекти за техническа и биологична рекултивация и 

мониторинг на обектите от закрития уранодобив. 

 Подробна информация за изпълнените дейности по програми и обекти и степента 

на усвояване на средствата е посочена при отчитане на Продукт/услугa „Управление на 

проекти за отстраняване на щетите, нанесени на ОС от добива и преработката на 

природни ресурси”. 

 

Б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне  

 

1. Мониторинг върху дейността на предприятията с държавно участие 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1.Утвърждаване на бизнес - програми на търговските дружества и контрол 

върху тяхното изпълнение  

През полугодието е прието изпълнението на утвърдените от Министъра на 

икономиката бизнес-програми за 2015 г. на 11 еднолични търговски дружества, а за 1 

еднолично търговско дружество е приета нова бизнес-програма за периода 2016 г. – 

2019 г. 

1.2.Контрол и приемане на годишните финансовите отчети на търговските 

дружества  

През отчетния период са приети финансовите отчети за 2015 г. на 24 еднолични 

търговски дружества – действащи и в ликвидация. За и по повод провеждане на 

редовни и извънредни Общи събрания на търговските дружества с държавно участие в 

капитала, са подготвени решения, с което българската държава е взела активно 

участие в стопанската дейност на тези дружества. За полугодието са проведени общо 7 

общи събрания, в 3 от които са разглеждани въпроси, свързани с приемане на 

годишните финансови отчети и свързаните с тях решения по отношения цялостната им 

дейност през 2015 г. За дружествата – еднолични и такива с държавно участие в 

капитала, за които са приети годишните финансови отчети за 2015 г., е взето и 

решение за разпределяне на дивидент. В резултат на това, за българската държава, в 

качеството й на акционер/съдружник, от едноличните дружества е осигурен приход в 

бюджета от дивидент в размер на над 500 000 лв. 

1.3.Осъществяване на текущ контрол върху дейността и финансовото състояние 

на търговските дружества  



 121 

Съобразно изискванията на ПМС 114/2010 г. и на Правилата за избор на 

изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови 

институции, през полугодието е събрана, обобщена, публикувана и представена на 

Министерство на финансите информация за 28 търговски дружества относно 

приложението на Правилата и разпределението на паричния им ресурс по банкови 

институции към 30.12.2015 г. и към 30.03.2016 г. В тази връзка, са публикувани и 

обяви за избор на обслужващи финансови институции от 2 търговски дружества. В 

изпълнение изискванията на ПМС 114/2010 г., е получена от дружествата, анализирана 

и представена на Министерство на финансите годишна (за 2015 г.) и за първо 

тримесечие на 2016 г. информация за финансовото състояние на наблюдаваните по 

постановлението 28 търговски дружества от системата на МИ. Постъпилите от 

дружествата финансови отчети по тримесечия на годината са анализирани с цел 

осъществяване на текущ мониторинг върху финансовото им състояние. 

1.4.Издаване на разрешения за действия съгласно чл.11, т. 15 и т. 17 и чл. 12, т. 

12 и т. 13 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските 

дружества с държавно участие в капитала  

През полугодието са издадени общо 37 протоколни решения на министъра в 

качеството му на едноличен собственик на капитала на дружествата, в т.ч. за 

разпоредителни сделки с дълготрайни активи, за отдаване под наем на имущество, за 

продажба на имоти на сертифициран инвеститор по реда на ЗНИ и др. действия, 

регламентирани в нормативната уредба. Издадени са четири акта, с които се дава 

предварително и окончателно съгласие на министъра на икономиката по смисъла на 

ЗНИ за продажба на имоти на сертифицирани инвеститори.  

1.5.Вземане на решения съобразно компетентността на министъра на 

икономиката, регламентирани от Търговския закон и Правилника за реда за 

упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в 

капитала по отношение на тяхното управление  

През полугодието е извършена подготовка и избор на дипломиран експерт-

счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2016 г. за 1 

дружество, чийто финансов отчет подлежи на независим финансов одит. Изготвени и 

приети от Министерския свет са 4 акт за: съгласие за продажба от „НКИЗ” ЕАД на  

недвижим имота по смисъла на чл. 28, ал. 9 от ЗПСК; апортиране на недвижими имоти в 

Стара Загора в капитала на ДКК ЕАД; одобряване на законопроект за изменение и 

допълнение на ЗПСК; одобряване на Стратегия за индустриалните зони. В качеството 

му на орган, упражняващ правата на държавата в търговските дружества от системата 

на МИ, министърът е взел 11 протоколни решения за промени в органите за управление 

и са подписани 14 договора за възлагане на управлението. 

1.6.Осъществяване на взаимодействие с органите на съдебната и 

изпълнителната власт  

В оперативен порядък и във връзка с извършена проверка в търговско дружество 

от системата на МИ, са подготвени и изпратени сигнали и е събрана, обобщена и 

представена информация и документи на Прокуратурата, БНБ и АДФИ. Дирекцията 

активно е участвала в съгласувателната процедура на нормативни и ненормативни 

актове, като през полугодието са подготвени общо 79 становища по нормативни и 

ненормативни актове. Извършено е събиране, обобщаване и представяне на 

Министерство на финансите на информация за разпределението на паричните средства 

на 28 търговските дружества от системата на министерството по банкови институции по 

месеци на IV-то тримесечие на 2015 г. и I-во тримесечие на 2016 г. Обобщената 

информация е публикувана и на интернет-страницата на Министерство на икономиката 

в определените срокове. На Министерство на финансите е представена информация за 

финансово-икономическото състояние и търговската дейност през 2015 г. и на 

пазарните перспективи за 2016 г., както и за финансовото състояние през I-во 

тримесечие на 2016 г.  на общо 28 търговски дружества от системата на 

министерството, които са наблюдавани по реда на ПМС № 114/2010 г., от които към 

края на полугодието, 13 дружества са с над 50 на сто държавно участие в капитала и 

15 дружества, капиталът на които е собственост на еднолични търговски дружества.  

1.7.Контрол върху образуването на СРЗ и формиране възнагражденията на 

органите за управление и контрол на търговски дружества, съгласно чл. 33 от 
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Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с 

държавно участие в капитала  

За дружествата от системата на Министерство на икономиката с над 50 на сто 

държавно участие в капитала, са изготвени анализи и информации относно образуване 

на средства за работна заплата и формиране на възнаграждението на органите за 

управление и контрол за ІV-то тримесечие на 2015 г. и за І-во тримесечия на 2016 

г. Стартирала е процедурата за събиране на необходимата информация за ІI-ро 

тримесечие на 2016 г. 

 

2.Преструктуриране, приватизация, ликвидация, несъстоятелност и реституция 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

2.1.Вземане на решения съобразно компетентността на министъра на 

икономиката, регламентирани от нормативната уредба на страната (Търговски закон, 

Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с 

държавно участие в капитала и др.) по отношение на тяхното преструктуриране и 

реализиране на процедури по разделяне, вливане, сливане и/или капиталово 

преструктуриране на търговските дружества 

През полугодието е извършено преструктуриране на 13 търговски дружества 

(действащи и в ликвидация), като акциите/дяловете, собственост на държавата в 

капитала им са апортирани в ДКК ЕАД. Взети са 8 протоколни решения на министъра на 

икономиката. 

2.2.Разработване на стратегии за приватизация на дружества от значение за 

националната сигурност  

През година не се предвижда разработване на стратегия за приватизация на 

дружества от значение за националната сигурност. 

2.3. Провеждане на активен маркетинг с цел привличане на инвеститори 

  От страна на АПСК са положени усилия за привличане на инвеститори и 

рекламиране на предлаганите за приватизация обекти. Осъществени са маркетингови 

мероприятия за 49 обекта, които през отчетния период са предложени за продажба. 

Съобразно конкретната специфика на тези обекти са проведени следните дейности: 

 Приватизационният ресурс на АПСК е презентиран чрез web-страницата  на 

АПСК, като:  

- в рубриката „Проекти” са публикувани решенията за откриване на 

процедури приватизационна продажба на 24 обекта и обнародваните решения за метод 

(публичен търг с явно наддаване) за 33 обекта; 

- в специално обособена секция „Спешни проекти” своевременно се 

публикуват информационни карти за обектите, чиито търгове са предстоящи. 

 Изготвени са официални прес-информации относно хода на приватизационни 

процедури за 4 обекта. 

 Изпратени са пресрелизи до регионални медии по местонахождение на 

предлагани за продажба 12 обекта, представляващи имоти–частна държавна 

собственост  и  обособени части. 

 На web-страницата на „БФБ-София” АД са публикувани информационните 

проспекти на пакети акции/дялове от капитала на 16 дружества, във връзка с 

предлагането им за продажба на 37-мия ЦПТ. 

 Подготвени и осъществени са официални отговори на журналистически 

запитвания и интервюта на Изпълнителния директор за печатни и електронни издания, 

чрез които е популяризирана информацията за предстоящи приватизационни проекти, 

заявени в Плана за работа на АПСК през 2016 г. 

2.4.Осъществяване на предприватизационна подготовка  

През отчетния период са извършени подготвителни дейности връзка с 

приватизационни проекти: проведени са 7 процедури за ограничени конкурси за 

възлагане изготвянето на правен анализ, приватизационна оценка и информационен 

меморандум за 10 обекта; проведени са 14 процедури чрез пряко договаряне за 

възлагане изготвянето на правен анализ, приватизационна оценка и информационен 

меморандум за 22 обекта; сключени са 23 договори за възлагане изготвянето на правен 

анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум за 34 обекта; приети са 

приватизационни оценки за 29 обекта, подлежащи на приватизация, в т.ч. търговски 
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дружества (2 бр.), обособени части (11 бр.) и недвижими имоти – частна държавна 

собственост (16 бр.). 

2.5.Реализиране на приватизационни продажби на дялове или акции – 

собственост на държавата в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно 

участие в капитала; обособени части от имуществото на търговски дружества с повече 

от 50 на сто държавно участие в капитала; дялово или акции - собственост на 

търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други 

търговски дружества; обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто 

капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно 

участие в капитала; имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 

лв. 

През отчетния период АПСК осъществи приватизационни продажби за 11 обекта, 

от които: 5 сделки за обособени части от дружества с мажоритарно държавно участие; 

5 сделки за имоти - частна държавна собственост и 1 сделка на основание §17, ал.4 от 

ПЗР на ЗПСК за продажбата на оставащ миноритарен пакет акции. Отчита се 

изпълнение от 32,35% на показателя „приватизирани обекти”. 

АПСК подготви и предложи за продажба чрез публичен търг с явно наддаване 

общо 30 обекта:  21 имота - частна държавна собственост  (в т.ч. 5 успешни търга) и 9 

бр. обособени части от дружества (в т.ч. 5 успешни търга). 

През отчетния период на „БФБ-София” АД бе проведен 37-ми централизиран 

публичен търг (ЦПТ), на който АПСК предложи за продажба пакети акции от капитала 

на 16 дружества. Сделки не бяха реализирани в рамките на търга.  Към 30.06.2016 г. е 

завършена подготовката за провеждане на следващия 38-ми ЦПТ, актуализирана е 

информацията и са изготвени информационни проспекти за 18 миноритарни пакети от 

търговски дружества с държавно участие в капитала. 

2.6.Осъществяване на взаимодействие с „Българска фондова борса София” АД 

при продажба на пакети от акции на централизирани и неприсъствени публични 

търгове   

Както беше посочено по-горе, през първото шестмесечие на 2016 г. бе проведен 

37-ми ЦПТ и посредством търговската система на „БФБ-София” АД бяха предложени за 

продажба пакети акции от капитала на 16 дружества. 

2.7.Реализиране на процедури по ликвидация на неефективно работещи 

дружества  

През полугодието е осъществен текущ мониторинг на процедурата по 

ликвидация (от откриването до прекратяването й). През периода от търговския 

регистър са заличени 3 търговски дружества и са подготвени общо 18 протоколни 

решения на министъра, свързани с хода на процедурата по ликвидация. 

2.8.Реализиране на процедури по издаване на актове за признаване право и/или 

определяне на обезщетение за одържавени имущества, прехвърляне на акции/дялове 

собственост на държавата с цел удовлетворяване на реституционни претенции, 

издаване и регистриране на компесаторни записи и предоставяне на удостоверителни 

документи за тях, удостоверяване наличието или липсата на реституционни претенции 

През отчетния период приключиха процедурите за обезщетяване на 

реституционни претенции към 6 бр. търговски дружества, чрез архивиране на 6 бр. 

преписки. Започнаха административни процедури във връзка с подготовката за 

издаване на  актове за признаване правото на обезщетение по Закона за обезщетяване 

на собственици на одържавени имоти и определяне на размера на обезщетението по 

реда на §18 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Бяха 

подготвени 9 бр. удостоверения за наличие или липса на реституционни претенции. 

През периода постъпиха  15 бр. искания, по които  бяха предоставени 248 стр. от 

документи свързани с процеса на приватизация преди 2002 г. Бяха удовлетворени 

всички заявени от гражданите искания като бяха предадени на собствениците им 6 бр. 

удостоверителни документи за притежаване на компенсаторни записи /депозитарни 

разписки/. Редовно беше поддържана актуалността на регистъра по чл. 6, ал. 9 от 

ЗОСОИ. Продължи работата по дигитализиране на документите, съдържащи се в 

приватизационните досиета, съхранявани в Министерството на икономиката на 

основание пар. 13 от ЗПСК, като са сканирани над 14 000 страници от документи, 

съдържащи се в 20 досиета. В резултат на действията във връзка с обобщаването на 

информацията и създаването на електронна база данни за всички постъпили заявления 
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по реституционните закони;  имуществата за които се отнасят; получените  

обезщетения; архивираните преписки; издадените актове за въвод във владение на 

възстановени имоти и др., през отчетния период са  създадени нови 2 800 записа. 

2.9.Осъществяване на контрол и предотвратяване на двойно обезщетяване за 

едно и също имущество  

С цел предотвратяване на случаи на двойно обезщетение за едно и също 

имущество, се извърши проверка по 98 преписки за обезщетяване и бяха  

предотвратени 27 случая на двойно обезщетяване. 

2.10.Осъществяване на мониторинг и контрол върху законосъобразното 

протичане на процедурите по несъстоятелност  

Продължава дейността по извършване на текущ мониторинг за 

законосъобразното развитие на производствата по несъстоятелност на дружествата от 

системата на Министерство на икономиката. През отчетния период е прекратено 

производството по несъстоятелност със заличаване в Търговския регистър на 8 

дружества от системата на министерството. Оказано е пълно съдействие на граждани, 

държавни институции, съдилища, синдици и на управителни органи на дружества от 

системата на министерството, изпаднали в неплатежоспособност, за изготвяне и 

окомплектоване на документи във връзка със съдебната процедура по несъстоятелност, 

като е предоставена информация по 31 преписки. Осъществен е и мониторинг върху 

обявленията за продажби на синдиците по отношение съответствието им с изискванията 

на Търговския закон, като за констатираните нередности са предприети своевременни 

мерки за отстраняването им. За полугодието в Бюлетина на продажбите, администриран 

от Министерство на икономиката, са публикувани 1 518 обявления за продажби от 

синдици. 

2.11.Разработване на тематични програми и организиране на обучения на 

синдиците   

В рамките на дейността по организиране на обучението на синдиците, от 

експерти от Министерство на икономиката и Министерство на правосъдието е изготвена 

и утвърдена със заповеди на двамата министри Годишна програма за обучение на 

синдиците за 2016 г. 

 

3.Следприватизационен контрол и неговото правно осигуряване 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

3.1.Контрол върху изпълнението на параметрите по сключените 

приватизационни договори  

През отчетния период са изготвени общо 124 писма, в т.ч. писма до 

компетентните държавни институции, за изискване на документи, доказващи 

изпълнението/неизпълнението на задълженията от страна на купувачите по 

приватизационните договори, както и уведомления до купувачите за представяне на 

всички отчетни документи с договорен срок 30.06.2016 г., необходими за доказване на 

изпълнението на поетите с договорите задължения за 2015 г. 

Анализирани и приключени с констатации са общо 33 отчета по 26 

приватизационни договора, с което се отчита изпълнение на поставената цел с 65%.  

С цел повишаване коректността при отчитане на изпълнението, респ.  

неизпълнението на поетите с приватизационните договори  задължения, са извършени 

проверки на място в приватизираните дружества и обособени части по 13 договора. 

Извършена е проверка на документация и са издадени  удостоверения 

изпълнение на задължения и за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на 

приватизационни договори на основание чл. 22б, ал. 4, т. 7 от ЗПСК и във връзка с чл. 

78, ал. 2 от ЗДС за 7 обекта. Издадени са и удостоверения за изпълнение на други 

поети задължения по 2 договора. 

Осъществени са участия на експерти в работни групи и в държавни приемателни 

комисии, по отношение на 5 обекта от Изпълнителни споразумения за отстраняване на 

минали екологични щети причинени до момента на приватизацията. 

3.2.Контролиране и приемане на разсрочени плащания  

В резултат на осъществен следприватизационен контрол и свързаното с него 

процесуално представителство, в полза на АПСК са постъпили плащания по сключени 

спогодби за разсрочване на вземанията на АПСК по 3 приватизационни договора, 
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плащания по 15 изпълнителни дела за неустойки и лихви, юрисконсултски 

възнаграждения и др. 

3.3.Реализиране на законни и договорни ипотеки в процеса на събиране на 

просрочени от купувачите задължения  

След приемането на ЗИД на ЗПСК за отмяна на §8 от ПЗР на ЗД на ЗПСК ( публ. 

ДВ, бр. 34/12.05.2015 г.), отпадна възможността за учредяване на законна ипотека или 

налагане на обезпечителни мерки върху имущество на приватизираното дружество и 

върху имущество на купувача.  

3.4.Максимално използване дадените от ЗПСК възможности за обезпечаване на 

вземанията на АПСК по влезлите в сила осъдителни решения срещу неизправни 

купувачи по приватизационни договори  

За периода юрисконсултите от дирекция „Правна” в АПСК осъществиха 

процесуално представителство по 203 висящи дела. Осъществено бе и процесуално 

представителство по 177 дела, свързани с осъществяване на следприватизационния 

контрол (искови и изпълнителни). По сметка на АПСК постъпиха плащания в резултат 

на извършено  разпределение на сумите по 15 изпълнителни дела срещу длъжници.  

3.5.Реализиране на действия по предявяване и събиране на предвидените в 

договорите неустойки, лихви, задатъци, обезщетения, предявяване на банкови 

гаранции, претендиране на суми по доверителни сметки и други правни действия в 

случаите на констатирано неизпълнение на поетите от купувачите ангажименти по 

приватизационни договори и постигане на добра събираемост на вземания по влезли в 

сила осъдителни решения срещу неизрядни купувачи 

Анализирани и приключени с констатации бяха общо 33 отчета по 26 

приватизационни договора. Констатирано бе изпълнение на задължения по 

приватизационните договори на 25 обекта. Установено е неизпълнение на задължение 

за извършване на инвестиции по един договор, за което е начислена неустойка. 

 

4.Диалог с отрасловите работодателски и синдикални структури 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

4.1.Осигуряване на консенсусни предложения за преодоляване на проблеми в 

отделни предприятия и браншове  

Активно се поддържа социалния диалог с работодателските и синдикални 

структури както на национално, така и на отраслово ниво. Представители на 

министерството участваха, в качеството си на членове или втори членове, в работата 

на Националния съвет за насърчаване на заетостта, Националния съвет по 

равнопоставеността на жените и мъжете, Националния съвет по условия на труд и 

Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и 

обучение (НАПОО). Реализирано е участие в общо 7 заседания, на които са 

представени и защитени позициите на министерството по внесените за обсъждане 

проекти на законови и подзаконови нормативни актове, проекти на стратегии, планове 

и отчети, дадени са становища по конкретни казуси и др. Осъществено е участие в 

междуведомствени работни групи за обсъждане на проект на Отчет за 2015 г. за 

изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на 

населението на Р България 2012-2030 г., на изпълнението на приетия от МС План за 

2016 г. за изпълнение на демографската стратегия, подготовката на 2-годишен 

мониторингов доклад за Националната концепция за насърчаване на активния живот на 

възрастните хора 2012-2030 г. в секторните политики, на Националния доклад за 

България във връзка с осъществяване на Третия цикъл за преглед и оценка на 

международния план за действие на ООН по въпросите на застаряването; дадени са 

становища по материали, изпратени в рамките на междуведомствена работна група по 

международните трудови и социални въпроси, с период на действие 2014-2017 г. - за 

изменение на  Кодекса към Морска трудова конвенция, съгласуван е Доклад на Р 

България по нератифицирани конвенции на МОТ за 2016 г. и проект на позиция за 

заседанията на АС на МБТ; предоставени са конкретни мерки за включване в проекта 

на Национална програма за безопасност и здраве при работа 2016-2018 г., 

предварително съгласувани в ОСУТ „Машиностроене" и е обсъден финалния драфт на 

проекта; реализирано е участие в обсъждането на основните принципи, които следва 

да залегнат в методиката при определяне на МРЗ; изразено е мнение и са дадени 

препоръки при разработването на проект на актуализирана Национална стратегия за 
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насърчаване на равнопоставеността на половете 2016-2020 г. и са представени 

индикатори по приоритетна област 1 от проекта; реализирано е участие в експертна 

комисия по ПМС № 64 от 25 март 2016 г. за изготвяне на оценка на потребностите на 

пазара на труда във връзка с определяне на приема на специалисти по новооткрити за 

висшите училища професионални направления и специалности от регулираните 

професии, за които няма данни за реализация на завършилите студенти и докторанти; 

съгласуван е проект на РМС за изменение и допълнение на Решение № 619 на МС от 20 

юли 2009 г. за приемане на Списък на регулираните професии в РБългария и таблица 

на съответствието с правото на ЕС; обсъдени са постъпили предложения за допълване 

на НКПД. Осъществено е участие в 12 редовни и 1 неприсъствено заседания на 

Експертните комисии към НАПОО „Производство на текстил, изделия от текстил, кожа и 

дървесина”, „Машиностроене, металообработване и металургия” и „Стопанско 

управление и администрация”.  

4.2.Осъществяване на мониторинг върху дейността на предприятията по 

здравословни и безопасни условия на труд и популяризиране на „добрите практики”  

През І-во полугодие на 2016 г. са проведени неприсъствени заседания на 10-те 

ОСТС по повод постъпило предложение за въвеждане на „нова квалификационна група 

професии” при определяне на минималните осигурителни доходи; едно неприсъствено 

заседание на ОСУТ „Машиностроене” за стиковане на мнение относно предлагане на 

мерки за включване в проекта на Национална програма за безопасност и здраве при 

работа 2016-2018 год.; изискана е информация от работодателските организации, 

партньори в 8 ОСТС за потребността от специалисти с висше образование по 

професионални направления и специалности от регулираните професии; проведено е 

едно заседание на ОСТС „Лека промишленост” във връзка с постъпили предложения за 

въвеждане на диференцирани минимални осигурителни прагове за обучаеми по 

дуалната система, на електронното трудово досие и мерки срещу злоупотреби с 

болнични листове и е оказано съдействие на ГД ЕФК относно предоставяне на 

информация от работодателски организации, членове на  2 ОСТС с оглед определяне на 

списък с браншови организации, които могат да издават и утвърждават добри 

производствени практики в областите на производство на козметични продукти, 

лекарства и лекарствени вещества, хранителни продукти, материали и предмети, 

предназначени за контакт с храни. Осъществено е участие в 1 официално събитие, 

организирано от социалните партньори – участие в XVII Общо събрание на Българска 

камара на химическата промишленост. 

 

5.Управление на проекти за отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от 

добива и преработката на природни ресурси 

5.1.координиране на дейностите по ликвидиране на последствията от добива и 

преработка на уранова суровина. Дейностите се осъществяват в изпълнение на ПМС 

74/1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова 

суровина в Република България, като целите и задачите, включени в обхвата на 

цитираното Постановление на МС се изпълняват от „Екоинженеринг-РМ” ЕООД, като 

съгласно утвърдената програма за 2016 г. са включени следните обекти: 

Пречиствателните съоръжения „Чора”, „Искра”, „Бялата вода”, Пречиствателна станция 

за отпадни води с. Елешница, хвостохранилища „Металург” гр. Бухово и „Елешница”, с. 

Елешница, инсталации за регенерация на йонообменни смоли с. Елешница. През 

периода са изпълнени планираните в програмата дейности, свързани с обезпечаване 

работата на непрекъсваемите процеси, мониторинг на обектите от закрития 

уранодобив, изготвянето и реализацията на инвестиционните проекти, чието 

изпълнение е предмет на предписания от държавните контролни органи, полицията и 

областните управи в съответните райони. 

В процеса на изпълнение на задачите, утвърдената Програма на стойност 4 514 

929 лв. с ДДС е коригирана, като е утвърдена и съгласувана една актуализация, в 

която приоритетно са променяни стойностите на изпълнените задачи по раздели, а 

бюджетната рамка е запазена на утвърдената обща стойност. Извършеното през 

годината  по раздели на програмата и усвоените средства са както следва:  

 Раздел „Техническа ликвидация″ - през периода дейностите основно се 

свеждат до изготвянето на работни проекти и възстановяване на частично 



 127 

компрометирани ликвидационни проекти на приключени обекти. Актувани  са общо 

43 568.30 лв. с ДДС.  

 Дейностите по раздел: „Рекултивация на нарушени от уранодобивната дейност 

терени” през 2016 г. са в процес на изпълнение  в условията на преходни проекти, 

стартирали в предишни години. По раздела общо са извършени дейности на стойност  

19 394.40  лв. с ДДС. 

  По Програмата за мониторинг на водите в закритите уранодобивни обекти в 

Република България са актувани  дейности на стойност 161 112.61 лв. с ДДС. 

 Дейностите по раздел „Пречистване на замърсени с уран руднични води и 

смоли” обхващат изпълнение на работни проекти в обектите: Елешница, Чора и 

Хвостохранилище Бухово. Изпълнени са проекти на обща стойност 119 933.36 лв. с 

ДДС. 

 В раздел „Непрекъсваеми процеси” са извършени планираните дейности по  

обекти както следва: 

- Обект „Чора″ – ИСОЗУРВ, Обект „Искра″ – ИСОЗУРВ, Обект „Бялата вода″ – 

ИСОЗУРВ, Обект „Хвостохранилище Бухово″ и Обект „Елешница″. Общата стойност на 

извършените дейности възлиза на 1 041 780 лв. с ДДС.    

- Експлоатационни разходи за ИТР -  при планирани за 2016 г. разходи 455 000 

лв. до края на юни 2016 г. са актувани  238 133.12 лв. с ДДС.  

Като заключение, извършените през отчетния период дейности, отчитани като 

изпълнение чрез документооборот в обхват и съдържание са регламентирани и са 

изпълнявани в съответствие с изискванията на нормативните документи при спазване 

на изискванията за отчетност на финансовата и счетоводна дейност на дружеството.  

5.2. координиране на дейностите по ликвидиране на последствията от 

въгледобива; 

Дейностите по ликвидиране на последствията от въгледобива се осъществяват в 

изпълнение на ПМС 195/2000 г. и са реализирани от „Еко Антрацит” ЕАД, „Мини 

Перник” ЕАД /л/, Мина „Пирин” ЕАД /н/ и Мина „Здравец” /л/. Съгласно утвърдената в 

началото на годината програма, за четирите дружества са предвидени 2 485 071 лв. с 

ДДС. С цел пълно и по-ефективно усвояване на средствата, през периода е направена 

една актуализация, като съгласно последната, утвърдените средства са на същата 

стойност. Извършено е преразпределение на средствата по обекти от „Еко Антрацит” 

ЕАД. До 30.06.2016 г. са актувани  общо 734 467.62 лв. с ДДС. Изпълняваните по 

дружествата дейности и усвоените от тях средства са както следва:  

 

 „ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД – Съгласно утвърдената първоначално програма, за 

дружеството са заложени 1 571 081 лв. с ДДС, която сума след актуализацията не се е 

променила. През периода са извършени дейности на стойност 463 490.49 лв. с ДДС.  

През отчетния период са изпълнявани следните по-важни проекти по техническа 

рекултивация и ликвидация:  

 Рекултивация на нарушени терен в района на рудник „Здравец” –

актуализация. Утвърдените средства за изпълнение на дейности по рекултивация за 

2016 г. са в размер на 50 000 лв. с ДДС. Усвоени средства от годишна програма за 2016 

г. са в размер на 3 942 лв. с ДДС. 

 Техническа рекултивация на нарушени терени, промишлени площадки и 

табани на територията на Старозагорска област - изпълнение и приемане на обекта. 

Утвърдените средства за изпълнение на дейности по рекултивация за 2016г. са в 

размер на 4 800 лв. с ДДС. Усвоените средства от годишна програма за 2016г. са в 

размер на 1 989,08 лв. с ДДС. Обектът е изпълнен и приет от междуведомствена 

приемателна комисия, назначена със заповед на министъра на икономиката.  

 Преработка на проект за техническа рекултивация на Мина „Канина” - 

актуализация. Изпълнение и приемане на обекта. Утвърдените средства за изпълнение 

на дейности по рекултивация за 2016 г. са в размер на 892 791 лв. с ДДС. Актуваните 

средства от годишна програма за 2016 г. са в размер на 287 829.60 лв. с ДДС. 

 Проект за изпълнение на инвеститорски функции и инвеститорски контрол 

през 2016 г. Утвърдените средства за 2016 г. са в размер на 341 502 лв. с ДДС. 

Актуваните  средства от годишна програма за 2016 г. са в размер на 169 395.99 лв. с 

ДДС. 
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„МИНИ ПЕРНИК″ ЕАД (л.) - В годишната програма, за дейностите, 

изпълнявани от дружеството, са предвидени средства в размер на 900 000 лв. с ДДС. 

От тях, актувани през периода  са 270 950,23 лв. за следните по значими проекти:  

 Проект за техническа ликвидация и преодоляване на вредните последици 

при прекратяване  на производствената дейност във въгледобива в рамките на гр. 

Перник. Проектът е приоритетен за изпълнение, тъй като обхваща най-гъсто 

населените части на град Перник. Сключено е рамково споразумение с избрания 

изпълнител за срок от 4 години. Проектирането е започнало през 2014 г. Предвидените 

за 2016 г. средства са в размер на 675 910 лв. Към 30.06.2016 г. са актувани средства в 

размер на  185 427.23 лв. 

 Проект за техническа ликвидация и рекултивация на рудници „7-ми 

Септември″ и „Христо Ботев″, Максим табан и Брикетна фабрика в гр. Перник. 

Предвидените средства за 2016 г. са в размер на 37 000 лв. Към 30.06.2016 г. са 

актувани  средства в размер на 393.24 лв.  

 Проект за „Допълване на пространствената реперна мрежа и провеждане на 

геодезичен мониторинг за движенията и деформациите на най-застрашените обекти на 

повърхността от прекратените подземни минни дейности към „Мини-Перник” ЕАД. 

Предвидените средства за 2016 г. са в размер на 168 000 лв. с ДДС. Отчетени  са 

83 577.60 лв. 

 Техническа ликвидация на подземен рудник „Света Анна”. Предвидените 

средства са в размер на 7 000 лв. За периода са отчетени 1 552.76 лв. с ДДС. 

 

5.3. координиране на дейностите по ликвидиране на последствията от 

рудодобива; 

Дейностите по ликвидиране на последствията от рудодобива се включени в 

обхвата на ПМС 140/1992 г., като изпълнител е  „Еко Медет”  ЕООД. Дружествата, по 

отношение на които се изпълняват дейностите по ликвидиране на последствията от 

рудодобива са: „Бургаски медни мини” ЕАД, „Горубсо-Рудозем” ЕАД (л), „Елисейна” ЕАД 

(н), „Маджарово” ЕАД (л) и „Чипровец” ЕАД (н). За 2016 г., за изпълнение на 

дейностите по ПМС 140/1992 г., по утвърдена програма са предвидени средства в 

размер на 3 000 000  лв. с ДДС. През периода са усвоени 1 296 724 лв. с ДДС. С цел 

максимално усвояване на средствата е извършена една актуализация на средствата, 

като размерът на годишната задача не се е променил. През периода са изпълнявани 

следните по-важни проекти:  

 Рудник „Медет” - „Управление и пречистване на води и мониторинг” – Първи 

етап – „Управление на води”. Одобрените средства за 2016 г. са в размер на 798 000 

лв. с ДДС, като за периода  са  отчетени  143 922 лв. с ДДС; 

 Хвостохранилище „Медет” - „Рекултивация на откоси и площи извън 

границите на концесията. Изграждане на дренажи и отводнителни съоръжения в зоната 

на стените”. Одобрените средства за 2016 г. са в размер на 797 990 лв. с ДДС. Към 

30.06.2016 г.  са актувани  412 001 лв. с ДДС.  

 Техническа ликвидация на обагатителна фабрика „Медет”. Одобрените 

средства за 2016 г. са в размер на 100 000 лв. с ДДС. Към 30.06.2016  г. са отчетени 86 

669 лв. с ДДС. 

 Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Маджарово-1” и „Временно 

хвостохранилище”, в т.ч. и такси за заустване. Утвърдените  средства за 2016 г. са в 

размер на 123 000 лв. с ДДС за изпълнение на мониторингови дейности. Актуваните  

средства до 30.06.2016 г. са в размер на 40 137 лв. с ДДС.  

 Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Росен”. Утвърдените средства 

за 2016 г.  са  в размер на 48 000 лв. с ДДС за изпълнение на мониторингови дейности, 

съгласно сключен договор № 8 от 14.08.2014 г. Извършените дейности  до 30.06.2016 

г. са на стойност  44 339 лв. с ДДС.  

 Възстановяване на нарушените от посегателства рекултивирани повърхности 

и канали на хвостохранилище "Елисейна". Утвърдените средства за 2016 г. са в размер 

на 91 000 лв. с ДДС. Отчетените средства до 30.06.2016 г. са  21 411 лв. с ДДС.  

 Проект за изпълнение на инвестиционни дейности и инвеститорски контрол 

от „Еко Медет” ЕООД. Одобрените средства за 2016 г. са в размер на 308 000 лв. с ДДС, 

а за периода са отчетени 161 581 лв. с ДДС. 
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5.4. организация, администриране и контрол по изпълнението на 

проекти за отстраняване на щетите и последиците, нанесени върху околната 

среда от уранодобива, въгледобива и рудодобива; 

През годината, от експерти на дирекция „ИОУДУ” са извършени проверки на 

следните обекти, на които се извършват ликвидационни, рекултивационни  и 

експлоатационни дейности:  

 Обект „Бялата вода”; 

 Обект „Чора”; 

 Обект „Проект за техническа ликвидация и отстраняване на вредните 

последици при прекратяване на производствената дейност във въгледобив” гр. Перник; 

 Обект „Техническа рекултивация на мина „Канина”; 

 Обект „Техническа и биологична рекултивация на надземните площадки на 

обект „Север” и „Юг” от участък „Първи” и шламохранилището на мина „Антра”; 

 Обект „Обезопасяване на устията на 1-ва основа галерия, 11 галерия –юг и 

Взривен склад /2 основна галерия на Първи у-к от бившата мина „Антра”;   

 Обект „Техническа рекултивация на нарушени терени, промишлени 

площадки и табани на територията на Старозагорска  област; 

 Обект Хвостохранилище „Върли бряг”; 

 Обект Хвостохранилище „Росен”; 

 Обект Хвостохранилище „Медет” ; 

 Обект Хвостохранилище „Радка”.   

 

5.5. наблюдение и контрол на компонентите на околната среда и 

оценка на въздействието от реализираните ликвидационни и рекултивационни 

дейности; 

Извършва се редовно наблюдение и контрол на компонентите на околната 

среда и оценка на въздействието от реализираните ликвидационни и рекултивационни 

дейности чрез одобрени от Междуведомствения експертен съвет по ПМС № 140/1992 г. 

и Консултативния съвет по ПМС № 74 /1998 г. проекти за мониторинг.  

 

5.6. изготвяне на месечни, тримесечни и годишни доклади и отчети в 

разглежданите области. 

Във връзка с редовното разплащане на извършените и отчетени дейности в 

трите отрасъла, са изготвени месечни доклади, а във връзка с провеждането на 

заседания на Междуведомствените експерти съвети и Консултативния съвет са 

изготвени доклади с информация за приетите задания за проектиране, както и проекти 

за техническа ликвидация и техническа и биологична рекултивация. През периода  са 

проведени: 

 три заседания н Междуведомствения експертен съвет, назначен в 

изпълнение на ПМС № 195/2000 г. за техническа ликвидация, консервиране и 

преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на 

производствената дейност във въгледобива;  

 три заседания на Консултативния съвет, назначен в изпълнение на ПМС № 

74/1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова 

суровина; 

 четири заседания на Междуведомствения експертен съвет, назначен в 

изпълнение на ПМС № 140/1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно 

закриване на неефективни производствени мощности. 

 

 

В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. 

проектите по програмата 
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Г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение №5 

2000.01.08 Бюджетна програма „Преструктуриране и 

ефективно управление на държавната собственост” 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

I-во 

полугодие 

на            

2016 г. 

1. Търговски дружества с подобрени финансови резултати* 
бр. 5 6 

2. Приватизирани обекти (мажоритарни, миноритарни пакети, 

обособени части и имоти – частна държавна собственост) бр. 34 11 

3. Обекти, за които са осъществени маркетингови мероприятия бр. 34 49 

4. Дружества с извършен следприватизационен контрол бр. 40 26 

5. Обекти с изпълнени  приватизационни задължения бр. 30 25 

6. Издадени от министъра актове за преобразуване и/или 

преструктуриране 
бр. 10 8 

7. Предприятия с приключило производство по ликвидация бр. 2 3 

8. Предприятия с приключили реституционни процедури 
бр. 5 6 

9. Предприятия с приключило производство по несъстоятелност 
бр. 5 8 

10. Публикувани обяви на синдиците за продажби на активи бр. 600 1 518 

11. Дружества с извършен контрол по отношение на образуване 

на СРЗ и формиране възнагражденията на органите за 

управление и контрол 

бр. 27 28 

12. Проведени заседания на ОСТС и ОСУТ 
бр. 20 12 

13. Контрол по изпълнение на техническа ликвидация и 

рекултивация бр.проверки 40 22 

14. Изготвени месечни, тримесечни и годишни доклади във 

връзка с изпълнението на ликвидационните и рекултивационни 

дейности 
бр. доклади 35 18 

15. Приети обекти по проекти за техническа ликвидация и 

рекултивация 
бр. обекти 7 3 

 

Забележка: */ на основата на  приетите годишни финансови отчети за 2015 г. на 

едноличните търговски дружества 
 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

 

 Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 

Информацията за планирането и отчета на изпълнението по отделните 

показатели, свързани с управлението на държавната собственост се получава от 

официалните тримесечни и годишни финансови отчети, от отчетите на дружествата за 

изпълнение на бизнес програмите, от постъпилите и издадени разрешения по реда на 

чл. 11, т. 15 и т. 17 и чл. 12, т. 12 и т. 13 от Правилника за реда за упражняване 

правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. 

Информацията за планирането и отчета на показателите, свързани с процеса на 

раздържавяване, се предоставя от Агенцията за приватизация и следприватизационен 

контрол, на основата на осъществените приватизационни продажби и реализираните 

контролни действия по хода на изпълнение на поетите от купувачите ангажименти, а по 

отношение на показателите, свързани с ликвидацията, несъстоятелността, реституцията 

и отстраняването на щетите, нанесени на околната среда от добива и преработката на 

природни ресурси – от вътрешни източници за хода на тези процеси. Информацията за 

образуването на средствата за работна заплата и за формиране възнагражденията на 
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органите за управление и контрол се получава от тримесечни справки и декларации на 

дружествата по реда на чл. 33, ал. 8 от Правилника за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. 

 

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените  целеви стойности 

Като цяло може да се каже, че в преобладаващата си част заложените целеви 

стойности на показателите за изпълнение на програмата са постигнати. Както бе 

отбелязано по-горе, през полугодието акциите/дяловете, притежавани от държавата, от 

9 еднолични търговски дружества бяха апортирани в „Държавна консолидационна 

компания” (ДКК) ЕАД. Предвид етапа на който бе извършено, намаляването на общия 

брой на дружествата, по отношение на които Министърът на икономиката упражнява 

правата на държавата като акционер/съдружник, не даде отражение в заложените 

целеви стойности на показателите, които характеризират дейностите свързани с 

преструктурирането, мониторинга и управлението на търговските дружества. 

Отчетените стойности по тези показатели дават основание да се каже, че целите, които 

те характеризират са постигнати.  

 

Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение 6)  

 

     Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.08 Бюджетна програма “Преструктуриране и 

ефективно управление на държавната собственост” 
Закон Уточнен план 

Отчет  

I-во полугодие на            

2016 г. 
(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 3 857 500 3 857 500 1 753 771 

     Персонал 2 547 800 2 547 800 1 239 732 

     Издръжка 1 309 700 1 309 700 514 039 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 3 857 500 3 857 500 1 753 771 

     Персонал 2 547 800 2 547 800 1 239 732 

     Издръжка 1 309 700 1 309 700 514 039 

     Капиталови разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС  
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  10 000 000 10 000 000 2 804 061 

  

1. Средства за изпълнение на програми за техническа 

ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния 
отрасъл и за саниране на околната среда 

10 000 000 10 000 000 2 804 061 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС 
0 0 0 
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  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 10 000 000 10 000 000 2 804 061 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 13 857 500 13 857 500 4 557 832 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 13 857 500 13 857 500 4 557 832 

  Численост на щатния персонал 90 90 89 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

Отговорни за изпълнението на програмата са Директорът на Дирекция „Индустриални 

отношения и управление на държавното участие” и Изпълнителния директор на 

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.09 „ЗАЩИТА 

НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ” 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели: 

Заложените в програма 9 „Защита на потребителите” цели са: 

1.Хармонизиране на българското законодателство за защита на потребителите с 

изискванията на европейското законодателство;  

2. Постигане високо ниво за защита на икономическите и правни интереси на 

потребителите; 

3. Ефективно прилагане на законодателството за защита на потребителите по 

отношение безопасността на стоките и услугите, предлагани на българския пазар; 

4. Подобряване функционирането на системата за надзор на пазара и на 

системата за обмен на информация в областта на защитата на потребителите. 

Предвидените дейности, подлежащи на изпълнение през първото полугодие на 

2016 г. са изпълнени в определените за това срокове. През първото шестмесечие на 

годината част от заложените целеви стойности са изпълнени на повече от 50%, като с 

оглед хода на тяхното изпълнение, може да се очаква до края на 2016 г, някои от тях 

да бъдат и преизпълнени. 

 

Б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне:  

 

1. Изготвяне на законодателство за защита на потребителите и хармонизиране 

на българското законодателство за защита на потребителите с европейското. 

Участие в работни групи на Европейската комисия и Съвета на Европейския 

съюз в процеса на преглед и изменение на законодателството за защита на 

потребителите на европейско ниво.  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Подготовка на законодателни инициативи: 

 През 2016 г. не са предвидени дейности по изготвяне на законодателство 

или хармонизиране на българското законодателство в областта на защита на 

потребителите с европейското. Във връзка с приетата през миналата година Директива 

2015/2302/ЕС за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, 

която касае защита правата на потребителите при пакетни пътувания и следва да бъде 

въведена в българското законодателство със ЗИД на Закона за туризма, експерти на 

отдел „ПП“ са включени в работата на междуведомствена работна група за изготвяне на 

проект на ЗИД на ЗТ. Проведено е заседание на РГ /01.016/ в Министерство на туризма 

във връзка с транспониране разпоредбите на директивата. Попълнени са таблици на ЕК 

с въпроси относно системата за ЗП срещу рискове от несъстоятелност на туроператора. 

Изготвено е становище по проект на ЗИД на ЗТ. 

 Инициирани са необходимите дейности за Признаване на органите за 

алтернативно решаване на потребителски спорове в РБ, отговарящи на 

изискванията на Директива 2013/11/ЕС, предвидени в ЗИД на ЗЗП. Разгледани са 

подадените заявления за включване в списъка на органите за АРС на ПК за платежни 

спорове и общите и секторни ПК към КЗП. Изготвени са заповед за признаването на 

органите и списък на органите за АРС в РБ, съгласно изискванията на ЗЗП. Извършена е 

нотификация на ПК за платежни спорове към КЗП като органи за АРС на платформата 

на ЕК. Извършена е нотификация на общите и секторни ПК към КЗП като органи за АРС 

на платформата на ЕК. Изпратено е писмо до МВнР с искане за нотифициране на 

органите за АРС в РБ пред ЕК по официален път. Информация за органите за АРС и 

списъка е публикувана на интернет страницата на МИ. Правилника за дейността на 

общите и секторните ПК е нотифициран в системата за нотификация на национални 

мерки, с които се въвеждат директиви на ЕС. 

 Извършени са редакция и корекции по въпросник на ЕК по превод 

въпросник, използван за Индекс на потребителските пазари и редакция на превод на 

въпроси, включени във Въпросник на ЕК до търговците. 

1.2. Представителство на интересите на потребителите при участие в работните 

групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на ЕС и при провеждане на 

международни форуми: 
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 Експерти на отдел „ПП’’ са взели участие в следните работните групи на ЕК 

в областта за защита на потребителите: среща на РГ по сравнителни инструменти; 

среща на мрежата по безопасност на  стоките; заседание на РГ потребителски пазари; 

среща по въвеждане на директивата относно пакетните туристически пътувания; среща 

на групата на Европейските потребителски центрове. 

 Участие в 1 бр. заседание на РГ „Защита на потребителите и 

информация” към Съвета на Европейския съюз по предложение за Регламент за 

сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на 

законодателството  за ЗП и в 7 бр.  двудневни заседания на РГ Гражданско-

правни въпроси „договорно право’’ по обсъждане на предложение за директива за 

договорите с цифровото съдържание проведени. 

1.3. Проследяване и оценка на развитието на законодателството за защита на 

потребителите:  

 Изготвени са указания, рамкови позиции, информации и становища, свързани с 

развитието на законодателството в областта на защитата на потребителите. През 

полугодието са изготвени 3 бр. указания за заседания на КОРЕПЕР по пакета за 

договори за цифрово съдържание; Изготвени са 4 бр. рамкови позиции: по 

предложение за директива относно някои аспекти на договорите за предоставяне на 

цифрово съдържание, предложение относно някои аспекти на договорите за онлайн и 

други договори за продажба от разстояние и по предложение за решение за 

удължаване валидността на решение за безопасността на запалките с необичаен 

външен вид и РП по предложение за Регламент относно сътрудничеството между 

националните органи, отговорни за прилагането на законодателството  за ЗП; 

Изготвена е информация за българската позиция по чл.13-16 от проекта на 

директива за цифровото съдържание; Изготвени са също така, 3 бр. информации за 

неформално заседание на Съвет ПВР по пакета за договори за цифрово съдържание. 

Във връзка с обсъждането на договорите с цифрово съдържание са изготвени редица 

информации: информация на тема потребителски договори за работно посещение на 

министър Лукарски във Великобритания, информация за заместник- постоянния  

представител на РБ за работен обяд с генерален директор на DG „Connect” на ЕК, 

опорни точки за среща на министър Захариева с комисар Вера Юрова,  във връзка с 

предложение за Директива относно договорите с цифрово съдържание, изказване на 

министър Захариева за заседание на Съвет ПВР. Изготвена е информация в частта 

„Потребители” за българското участие на заседанието на Европейския съвет и 

информация по запитване  EU Pilot №8135/15/JUST. Изготвени са 7 бр. становища 

по съгласуване на постъпили проекти на нормативни актове, касаещи 

защитата на потребителите, като следва: по съгласуване на проект за Гаранционно 

споразумение за заем относно Български фонд за гарантиране на влоговете в банките 

между България и ЕБВР; по ЗИД на ЗТ с акцент контролните правомощия на КЗП; 

относно необходимостта от иницииране на мерки от страна на МТ за въвеждане в 

националното законодателство на директивата за пакетните пътувания в проекта на 

ЗИД на ЗТ; становище във връзка с искане на ВКС за прилагане на разпоредби от ЗЗП 

при доставка на топлинна енергия; становище по проект на ЗИД на Закона за 

платежните услуги и платежните системи; становище относно тълкуване на Наредбата 

за безопасността на площадките за деца; становище ЗИД на Закона за държавните 

такси, внесен от народни представители. Становища по тълкуване прилагането на ЗЗП 

също са изготвяни отговори във връзка с питания на търговци: до търговска верига 

„Зора” по получено запитване относно предявяване на рекламации от потребители; до 

„Лидъл” БГ за разясняване на законовите изисквания при обозначаване на продажни 

цени; запитване от „Лидъл” относно законовата гаранция на някои стоки и др. 

Изготвени са предложения на Работна група 21 „Защита на потребителите” за 

включване на мерки в Годишната и Шестмесечната програма на СЕВ за 2016г. с 

приоритетни теми и досиета в частта „Защита на потребителите”. 

 

2. Контрол за спазване на законодателството за защита на икономическите 

интереси на потребителите. 

При осъществяване на контрола за спазване законодателството за защита 

икономическите интереси на потребителите са извършени общо 11 122 инспекции,  
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във връзка със защитата на икономическите интереси на потребителите. Съставени са 

820 акта за установяване на административни нарушения.   

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

2.1. Проследяване и оценка на развитието на пазарите, имащи отражение върху 

икономическите интереси на потребителите: 

  В тази връзка е проследено спазването на законодателството за защита 

икономическите интереси на потребителите в следните области: 

 по отношение информацията, предоставяна на потребителите за 

стоките и услугите, както и обозначаване намаленията на цените на подлаганите 

стоки и услуги за периода са извършени 3 849 инспекции в търговски обекти в цялата 

страна, в резултат на които са съставени 322 АУАН. Приоритетни са били секторите: 

енерго потреблението по отношение на енергийното им етикетиране, продукти от 

кристални стъкла, аерозолни флакони, електрическо и електронно оборудване, 

захранвано с напрежение до 50 волта, батерии и акумулатори. Осъществен е надзор на 

пазара при осъществяване на дейност в заложни къщи, при съобщения за намаления на 

цените и при предоставянето на услуги. 

 наличие на пазара на нелоялни търговски практики, използвани от 

търговци. През първото полугодие на 2016г. са анализирани 229 случая за прилагане 

на нелоялна търговска практика. В 142 от случаите КЗП се е произнесла, че е налице 

такава и са издадени 142 заповеди за забрана прилагането на нелоялни търговски 

практики. Установено е прилагането на нелоялни търговски практики от търговци, в 

следните области: туристически услуги, промоции, акции и участие в игри при 

закупуване на стоки, обявяване на цените на стоките, прилагане на агресивни 

практики, електронни съобщителни услуги, банково обслужване. 

 наличие на неравноправни клаузи в договорите с общи условия: 

Анализирани 68 договора с общи условия, съдържащи 6 927 клаузи. В резултат на 

направения анализ 413 от тях са обявени за неравноправни. Приоритет за периода 

са били следните пазарни сектори: финансов сектор, сектор туризъм; електронни 

съобщителни услуги; превозвачи, производители на дограма и др. 

  2.2. Координиране на действията по прилагане на законодателството за защита 

на икономическите интереси на потребителите: 

През първото полугодие на 2016 година в КЗП  са постъпили общо 10 041 

жалби и сигнали на потребители В резултат на предприетите действия са постигнати 

следните резултати: 6 495 от общия брой на постъпилите жалби са удовлетворени; 1 

574 бр. жалби и сигнали препратени до компетентен орган, тъй като поставените в тях 

въпроси са уредени в нормативни актове, по които КЗП няма правомощия; 1 093 бр. 

жалби, които са решени в резултат на насрещни проверки и координирани действия, 

379 бр. от постъпилите жалби са неоснователни, 500 бр. жалби не са приключени и 

работата по тях продължава, тъй като са постъпили в края на отчетния период. 

 по отношение на договорите за продажба от разстояние и 

идентифициране на интернет търговците са извършени 1 131 инспекции, свързани 

със спазването на разпоредбите на ЗЗП относно договорите за продажба от разстояние. 

Във връзка с констатираните нарушения са съставени 128 АУАН и са издадени 58 НП. 

Най-често жалбите на потребителите са свързани с липса на пълна, ясна и точна 

преддоговорна информация, забавяне на доставката, недоставяне на стоката, 

възпрепятстване правото на отказ, невъзстановяване на разходите след упражнено 

право на отказ. Извършени са 64 проверки свързани с нарушения на ЗЕТ и конкретно 

изпращането на непоискани търговски съобщения на потребители, в резултат на 

извършените проверки са констатирани  административни нарушения на Закона за 

електронната търговия, съставени са 29 АУАН. Извършени са 6 проверки свързани 

със Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние; 

 по отношение защитата на потребителите на туристическия продукт са 

извършени 3 996 инспекции  в туристически обекти на територията на цялата страна. 

Съставени са 389 АУАН, въз основа на които са издадени 76 заповеди за налагане на 

принудителна административна мярка „временно затваряне на туристически обект”; 

 по отношение защита на колективните интереси на потребителите 

първото полугодие на 2016г. са  заведени 14 иска за защита на колективните 

интереси на потребителите. От тях 12 са за прогласяването за нищожни и 

отстраняването на неравноправни клаузи от договори, сключвани с потребители и един 
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за преустановяване прилагането на нелоялна търговска практика, 2 иска са за 

преустановяване прилагането на нелоялна търговска практика. Четири от търговците са 

банки, 5 са небанкови финансови институции, 1 дружество предлага електронни 

съобщителни услуги, 3 дружества са туроператори и 1 предлага образователни услуги. 

2.3. Повишаване на ефективността на извънсъдебното решаване на 

потребителски спорове, в т.ч. и алтернативно решаване на потребителски спорове: 

     През първото полугодие на 2016 г. са постъпили 150 заявления за общи 

помирителни производства, по тях са образувани 134 производства. Подадени са и 

65 заявления до секторните помирителни комисии, по които са образувани 35 

производства. Подадените заявления, както и образуваните производства се 

разпределят по сектори както следва: - електрическата енергия – подадени заявления 

4 бр. - образувани 3 бр.; 1 бр. с нередовности изпратено писмо за отстраняване; 

 електронните съобщения – подадени заявления 40 бр. – образувани 22 бр.; 

18 бр. с нередовности, изпратени писма за отстраняване; 

 автомобилния транспорт – подадени заявления 1. бр. – образувани 1 бр.; 

 застраховането и застрахователното посредничество, включително и при 

предоставянето на финансови услуги от разстояние в тези сектори – подадени 

заявления 4 бр. – образувани 1 бр., 3 бр. са в процес на разглеждане от страна на 

комисията; 

 водоснабдителните и канализационните услуги – постъпили заявления 3 бр., 

като същите са в процес на разглеждане от страна на комисията; 

 финансови услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги 

от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити – 

подадени заявления 13 бр. – образувани 7 бр. – 6 бр. с нередовности, изпратени писма 

за отстраняване; 1 бр. от образуваните е прекратено поради постигане на съгласие 

между страните в процеса на кореспонденция. 

 

3. Предоставяне на информация и съвети на потребителите и решаване на 

трансгранични потребителски спорове/Европейски потребителски център/. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

3.1. Събиране и обмен на данни и информация. Поддържане на бази данни. 

През първите шест месеца на 2016 г. са разгледани 594 случая, от които 219 

запитвания и 375 жалби. Жалбите са в секторите: развлечения - 30,15% (таблети, 

телефони, лаптопи и компютърни части), обзавеждане и домашни електроуреди - 

24,12%, транспорт - 23,61%, дрехи и обувки - 5,53%.  

3.2. Информиране на потребителите за приложимото законодателство: 

По повод текущите събития в международен план ЕПЦ информира потребителите 

чрез сайта си и публикации в медиите за правата им като посетители във Франция по 

време на Европейското първенство по футбол - при стачка по летищата и как да се 

предпазят от проблеми при пазаруване онлайн. На сайта на ЕПЦ се публикува 

информация, свързана със задълженията на хората като пътници или потребители – как 

да се превозват домашни любимци в самолета, какви са изискванията за данните на 

авиопътниците, както и за ограничението да се превозват пратки с литиево-йонни 

батерии на борда. 

3.3.   Съдействие за решаване на трансгранични потребителски спорове: 

     През полугодието е най-много оплаквания са получени от търговци от Румъния – 

58%, от Великобритания, Германия и Италия – по около 6,60%. Същевременно срещу 

български търговци сме получили най-много жалби от граждани на Румъния, 

Великобритания и Германия. От всички 79% са от потребители, живеещи в България и 

21% от потребители, живеещи в друга държава срещу български търговец. Наблюдава 

се тенденция към увеличаване на броя на подадените сигнали с 16%, като се увеличава 

делът на запитванията за информация.  

 

4. Ефективен надзор на пазара на стоките, включени в обхвата за обща 

безопасност на стоките/услугите и участие в системата за бърз обмен на 

информация за опасни стоки, пуснати на пазара (РАПЕКС): 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
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4.1.Осъществяване надзор на пазара по отношение безопасността на 

предлаганите стоки и услуги. Събиране и обмен на данни и информация за опасни 

стоки: 

 При осъществяването на надзор на пазара за безопасност на стоките са 

извършени общо 2 043 инспекции, проверени са 1 768 обекта и са извършени 257  

документални проверки. Съставени са  164 АУАН. Взети са проби от 123 вида 

стоки, издадени са 51 заповеди за забрана за реализация и незабавно и ефективно 

изтегляне от пазара на 61 вида стоки. Издадени са 45 заповеди за временно 

спиране доставянето на пазара на 62 вида стоки. Издадена е 1 заповед за отмяна 

на издадена заповед  за временна забрана пускането на пазара на 2 вида стоки, 

за които след извършен лабораторен анализ е установено, че отговарят на нормативно 

установените изисквания за безопасност. За 8 вида стоки, представляващи сериозен 

риск за здравето и безопасността на потребителите са издадени 8 заповеди за 

обнародване в ДВ за забрана производството, вноса, износа, възмездното или 

безвъзмездно им  пускане на пазара, изземването от потребителите и отправяне на 

предупреждения за рисковете, които стоката съдържа. 

 4.2. Участие в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки – 

РАПЕКС /нехранителни стоки/: 

През първото полугодие на 2016 г. са получени 2 649 уведомления по 

системата за бърз обмен на информация за опасни стоки GRAS-RAPEX и са изпратени от 

КЗП до ЕК по системата - 62 уведомления. Във връзка с прилагането на Инструкцията 

между Агенция „Митници” и КЗП за отчетния период са постъпили 483  уведомления 

от Агенция „Митници”, от които 472 бр. са били за внос на 13 336 206 броя стоки, от 

различни групи, за които съществуват основателни съмнения, относно тяхната 

безопасност. По повод постъпилите уведомления, от КЗП са извършени 147  

инспекции, в т.ч. 125 проверени обекта на вносители и 22 документални 

проверки на вносители. 

 

5. Информиране на представителите на бизнеса за техните задължения, 

произтичащи от законодателството за защита на потребителите: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

5.1. Провеждане на обучения и семинари за прилагане на законодателството за 

защита на здравето и безопасността на потребителите: 

ЕПЦ съвместно с КЗП е провел кампания за информиране на пътниците с 

различни видове транспорт за техните права и начините на тяхната защита, в рамките 

на която са организирани пет гишета на пътника. Проведена е и първата част от 

кампания за информиране на потребителите за техните права при купуване на 

автомобили – нови и втора употреба от ЕС. Продължават да се провеждат инициативи 

за информиране на търговците за потребителското законодателство, като ЕПЦ участва в 

„Улица на занаятите” в Хасково, презентация съвместно с ЕПЦ Румъния в обучение „Как 

да търгуваме успешно в Румъния”. 

5.2. Информационна и образователна дейност за правата на потребителите: 

Дискутираните и през първото полугодие на 2016 г. теми в средствата за масова 

информация са свързани както с конкретни резултати от контролната дейност на 

институцията /във връзка с планирани тематични кампании и инцидентно възникнали 

казуси/, така и с предложени от представители на медиите случаи. През периода са 

реализирани над 70 интервюта за печата, новинарски емисии, радио- и телевизионни 

предавания в електронни медии и за интернет сайтове. Разпространени са близо 130 

прессъобщения до медиите. 

През периода са организирани и проведени 3 информационни кампании и 10 

събития на тема: популяризиране на секторните помирителни комисии; 15 март – 

световен ден на потребителя; повишаване на осведомеността на хората от третата 

възраст за предпазване от прилагане на нелоялни търговски практики. 

 

6. Подпомагане на сдруженията за защита на потребителите. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

6.1. Предоставяне на финансови средства за извършването на дейности в 

защита интересите на потребителите: 
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Проведена е процедура за разглеждане, оценяване и класиране на подадените 

от сдруженията на потребителите заявления за предоставяне на финансова помощ за 

2016 г. при спазване на заложените срокове. Изготвена е докладна записка № 93-00-

1069/26.04.2016 г. с предложения до министър Лукарски. Доклада е одобрен от 

министъра на икономиката и е издадена заповед за разпределението на средствата. 

Заложената в програма 9 „Защита на потребителите” дейност за финансово 

подпомагане на сдруженията на потребителите е стартирана и е изпълнена успешно в 

определените за това срокове. 

 

В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. 

проектите по програмата 

 

Г) Отчет на  показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение №5 

2000.01.09 Бюджетна програма „Защита на потребителите” 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

I-во 

полугодие 

на            

2016 г. 

 

1. Проверки извършени от КЗП за спазване изискванията на 

Закона за защита на потребителите 

бр. 20 000 12 789 

 

2. Проверки извършени от КЗП за спазване изискванията за 

безопасността на стоките и предлаганите услуги 

бр. 1 500 2 043 

 

3. Възлагане на продукти за изпитване в лаборатории за 

съответствието им с изискванията за безопасност 

бр. 20 14 

 

4. Анализирани клаузи на договори с общи условия за откриване 

на неравноправни клаузи 

бр. 4 200 6 297 

 

5. Проверки извършени от КЗП за спазване изискванията на 

законодателството за защита на потребителите при сделки от 

разстояние и извън търговски обект. 

бр. 150 1 108 

 

6. Проверки извършени от КЗП за спазване изискванията на 

законодателството за защита на потребителите срещу 

прилагането на нелоялни търговски практики 

бр. 150 256 

 

7. Проверки извършени от КЗП за спазване изискванията на 

законодателството за защита на потребителите на туристически 

услуги 

бр. 6 000 3 969 

 

8. Проверки извършени от КЗП за спазване изискванията на 

Закона за потребителския кредит. 

бр. 100 101 

 

9. Проверки извършени от КЗП за спазване изискванията на 

Закона за електронната търговия 

бр. 80 64 

 

10. Проверки извършени от КЗП за спазване изискванията на 

Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние 

бр. 15 6 

 

11. Проверки извършени от КЗП за спазване изискванията на 

законодателството по други закони по които има компетенции 

/изкл. ЗЗП ,ЗТ,ЗЕТ,ЗПК,ЗПФУР/ 

бр. 500 205 

 

12. Възлагане за изпитване на спиртни напитки за съответствие 

с нормативните изисквания 

вид 10 2 
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13. Възлагане за изпитване на тютюневи изделия за 

съответствие с нормативните изисквания 
вид 10 

 

 

14. Информационни кампании насочени към потребителите бр. 4 
 

 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

 

 Източници на информацията за данните по показатели за изпълнение: 

 Отчета за първата половина на 2016 г. е изготвен въз основа на данни от: 

- по отношение на част II, т. 1 и т.6 от Отчета, дейностите се изпълняват и 

информация за тях се предоставя от дирекция „Техническа хармонизация и политика за 

потребителите”, отдел „Политика за потребителите”; 

- останалите дейности, заложени в програмата се изпълняват и информация по тях 

се предоставя от Комисия за защита на потребителите и Европейски потребителски 

център. 

 

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности: 

        Заложените в програма 9 „Защита на потребителите” дейности се изпълняват в 

определените за това срокове и параметри, като се очаква планираните целеви 

стойности да бъдат изцяло постигнати до края на 2016 г. 

 

Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение 6)  

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.09 Бюджетна програма “Защита на потребителите” 

Закон 
Уточнен 

план 

Отчет  

I-во полугодие 

на 2016 г. 
(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 3 709 300 3 703 447 1 935 818 

     Персонал 2 787 200 2 790 738 1 362 736 

     Издръжка 922 100 912 709 570 282 

     Капиталови разходи 0 0 2 800 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 3 493 300 3 493 300 1 863 937 

     Персонал 2 703 200 2 703 200 1 328 963 

     Издръжка 790 100 790 100 532 174 

     Капиталови разходи     2 800 

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС  216 000 210 147 71 881 

     Персонал 84 000 87 538 33 773 

     Издръжка 132 000 122 609 38 108 

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

 2.1 1. Проект „Надзор на пазара на гуми 2015“     2 065 

 2.2 2. Проект „Европейски потребителски център България“ 216 000 156 217 54 036 

 2.3 3. Проект „Съвместна дейност JA 2014“    19 316 7 804 
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 2.4 4. Проект „Съвместна дейност 2015“     2 799 

 2.5 
5. Проект  „Съответствие на продуктите свързани с енергийната 
ефективност“ (EEPLIANT) 

  34 614 5 177 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  70 000 70 000 -57 

  1. Субсидии за сдруженията на потребителите 70 000 70 000 -57 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки 

за средства от ЕС 
0 0 0 

  1. ОП Конкурентоспособност       

  2. ОП Конкурентоспособност и иновации       

          

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 70 000 70 000 -57 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 3 563 300 3 563 300 1 863 880 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 3 779 300 3 773 447 1 935 761 

  Численост на щатния персонал 177 177 171 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата: 

Директорът на дирекция „ТХПП”, ръководителят на Работна група 21 „Защита на 

потребителите” и председателя на Комисията за защита на потребителите. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.02.01 

„РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКАТА 

ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

1. Подобряване достъпа на български стоки и услуги до пазарите на трети 

страни, чрез: 

  Насърчаване на българския износ към традиционни пазари и пазари с 

потенциал, като приоритет се постави на водещите страни партньори в Азия, Източна 

Европа, Близкия Изток и Северна Африка, съседните балкански страни; 

  Ефективно икономическото сътрудничество с партньорите на институционално 

ниво и създаване на предпоставки за улесняване на бизнеса и разширяване на бизнес 

контактите; 

  Създаване на условия и предпоставки за ефективна работа на бизнеса в 

условията на лоялна конкуренция на трети пазари и защита на националните интереси 

в рамките на водените от ЕС търговски преговори с трети страни и в хода на 

прилаганите инструменти за търговска защита. 

2. Популяризиране търговско - икономическия потенциал на Република България 

в чужбина и подобряване на имиджа на българските стоки и услуги на международните 

пазари. 

3. Приоритизиране работата на Службите по търговско-икономическите въпроси 

в подкрепа на бизнеса и позициониране на нови служби в страни от Азия, ОНД, 

Близкия Изток и Северна Африка, в които българския бизнес има интерес и потенциал 

за разширяване на присъствието си. 

4. Стимулиране външнотърговския капацитет и конкурентоспособността на 

българските фирми на външните пазари. 

5. Повишаване информираността на българските фирми – износителки, с цел 

улесняване на достъпа им до външните пазари. 

6. Улесняване достъпа на българските компании до експортно кредитиране и 

застраховане. 

 

През отчетния период са осъществени множество мероприятия за разширяване 

на международното търговско–икономическо сътрудничество. Проведени са посещения 

на държавно ниво в Република България или в чужбина със съпътстващи бизнес срещи 

и форуми, при участието на български компании. Осъществени са и инициативи като 

сесии на междуправителствени комисии и работни групи за икономическо 

сътрудничество, подписване и съгласуване на споразумения, меморандуми и други 

договори за търговско-икономическо сътрудничество. Организирани са информационни 

и промоционални кампании у нас и в чужбина. Предоставяна е и богата информация на 

интернет страницата на министерството. 

През периода м. януари – м. юни 2016 г. продължават действията за по-доброто 

интегриране на българската икономика в международната търговска система, чрез 

прилагане на Общата търговска политика на Европейския съюз (ЕС) и координиране на 

изпълнението на задълженията на страната по сключените от ЕС международни 

споразумения и договорености. Република България участва в дейността на Световната 

търговска организация (СТО) и формирането на позицията на ЕС във връзка с 

изпълнението на решенията на 10-та Министерска конференция, подготовката на 

програмата пост-Найроби за продължаване на многостранните търговски преговори. 

Извършена е подготовка за влизането в сила на договореното в СТО Споразумение за 

улесняване на търговията и прилагането на ревизираното Споразумение за търговия с 

продукти на информационните технологии. Република България стриктно спазва своите 

задължения по сключените двустранни, плурилатерални и многостранни споразумения 

и участва в текущите преговори за свободна търговия между ЕС и търговските му 

партньори, като Канада, САЩ, Япония, страните от АСЕАН, Източното партньорство, 

Евромед, МЕРКОСУР, в преговорите за икономическо сътрудничество между ЕС и 

страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), преговорите за 

инвестиционни споразумения с Китай и Мианмар, плурилатералните преговори по 

търговията с услуги (TiSA) и Споразумението по екологичните стоки (EGA). 
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Разработени са анализи и оценки за прилагане на инструментите на търговската защита 

в Европейския съюз. 

На национално ниво са реализирани и редица дейности, свързани с повишаване 

конкурентоспособността на българските фирми и насърчаване на техния експортен 

потенциал. 

Заложените цели в програмата се изпълняват в съответствие с планирания 

обхват на предоставяните продукти/услуги. 

 

Б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне:  

1. Международно търговско – икономическо сътрудничество: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Провеждане на посещения на държавно ниво в Република България или в 

чужбина и реализиране на съпътстващи мероприятия при участието на българския 

бизнес в бизнес срещи и форуми.  

1.1.1. 8 посещения на държавно ниво в Република България: Полша, Украйна, 

Бангладеш, Монголия, Алжир, Черна гора, Германия (2); 

1.1.2. 28 посещения на държавно ниво в чужбина: Узбекистан, Казахстан, 

Молдова, Беларус, Руската федерация, Украйна, Федеративна Република Бразилия, 

Република Аржентина, Иран (2), Китай, Великобритания (5), Франция (2), Испания, 

Италия и Португалия, Черна гора, Швейцария (5), Германия (2); 

1.1.3. реализирани са 12 съпътстващи мероприятия при участието на българския 

бизнес в страната или чужбина: 5 бизнес форуми в чужбина и 2 в Република България, 

както и 5 срещи с бизнеса. 

1.2. Провеждане на сесии на междуправителствени комисии, заседания на 

работни групи за икономическо сътрудничество или съвети за коопериране и 

подготовка на позиции за сесиите на междуправителствените комисии и работни групи. 

Проведени са: 

1.2.1. 10 сесии на междуправителствени комисии, в т. ч. с Грузия, Узбекистан, 

Казахстан, Туркменистан, Република Беларус, Молдова, Руска федерация, Ислямска 

република Иран, Румъния и Монголия; 

1.2.2. 1 заседание на работна група за икономическо сътрудничество с Руска 

федерация. 

1.3. Съгласуване и подписване на споразумения и меморандуми. Съгласувани 

и/или подписани: 

1.3.1. 2 споразумения с Туркменистан в областта на малките и средни 

предприятия (МСП) и със строителството и архитектурата, и 1 Споразумение за 

икономическо сътрудничество с Унгария;  

1.3.2. Продължава съгласуването: на 6 спрозумения и меморандуми: 

Споразумение за икономическо сътрудничество и създаване на смесена 

междуправителствена комисия с ОАЕ; Споразумение за взаимна защита и насърчаване 

на инвестициите с ОАЕ; Споразумение за икономическо, научно и техническо 

сътрудничество с Камбоджа; Споразумение за икономическо сътрудничество с 

Демократическа социалистичестка република Шри Ланка; проект на Меморандум за 

разбирателство за икономическо сътрудничество между МИ и Комисията по външна  

търговия и икономическо сътрудничество на Чунцин (Китай); Мепорандум за 

разбирателство между Българската агенция за инвестиции (БАИ) и инвестиционния 

борд на Пакистан; 

1.3.3. ИАНМСП: 

 3 меморандума за разбирателство с партньорски организации: с 

Организацията за подкрепа на малкия и среден бизнес, Република Молдова, с 

Организацията на малките индустрии и индустриалните паркове, Ислямска Република 

Иран и с Фондацията на МСП на Бангладеш, м. май 2016 г. 

1.4. Провеждане на срещи с официални представители на други страни. 

Проведени: 

1.4.1. 39 срещи с официални представители на други страни, в т. ч. Белгия, 

Швейцария, Австрия, Чешка република, Полша, Турция, Кипър, Руска федерация, 

Украйна, Беларус, Молдова, Казахстан, Индия, Аржентина, Бразилия, Кувейт, САЩ, 

Бангладеш, Йордания, Монголия, Филипините, Тайланд, Индонезия, Китай и други; 
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1.4.2. Проведени са срещи с посланика на САЩ и Американската търговска 

камара, с представители на посолствата на САЩ и Белгия (по преговорите по ТТИП и по 

прегледа по Раздел „Специален 301”), с представители на посолството на Япония (по 

избора на нов член на АО на СТО), с посланиците на САЩ и Канада в Брюксел (по 

преговорите по ТТИП и СЕТА). 

1.5. Проведени са множество срещи и инициативи от страна на Службите по 

търговско-икономическите въпроси в приемащата страна за разширяване на 

институционалните контакти, идентифициране на нови сфери на сътрудничество и 

създаване на условия и предпоставки за разширяване на бизнес контактите.  

1.6. Разкрити са 4 нови Служби по търговско-икономическите въпроси в страни, 

в които българският бизнес има интерес и потенциал за разширяване на присъствието 

си - Алмати, Молдова, Чикаго и Доха, Катар. 

1.7. Участие в 23 международни форуми, свързани с търговската и 

инвестиционна политика.  

 

 

2. Насърчаване на контактите на бизнес - ниво в страната и чужбина: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

2.1. Съдействие за участие на българските предприятия, и по-специално МСП, в 

бизнес мисии - форуми, панаири и изложения, презентации, конференции и други 

мероприятия, както и осъществяване на контакти и търсене на бизнес партньори. 

Оказано е съдействие на български предприятия за участие в: 

2.1.1. 3 броя бизнес делегации, с провеждане на 3 бизнес форуми с двустранни 

срещи: 

 бизнес делегация, придружаваща министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията в рамките на 18-та сесия на СКИНТС в гр. Техеран, Иран,  6- 

9 март 2016 г, с участието на 66 български предприятия със 75 представителя от 

всички сектори на българската икономика; 

 бизнес делегация, придружаваща министъра на икономиката в Будапеща, 

Република Унгария, 16 – 17 март 2016 г., с участието на 15 български предприятия с 18 

участника от хранително-вкусова промишленост, вино и алкохолни напитки, селско 

стопанство, машиностроене и металообработване, електроника и електротехника, ИКТ, 

енергетика и други; 

 бизнес делегация, придружаваща министъра на икономиката с посещение и на 

Japan IT Week Spring 2016, гр. Токио, Япония, с участието на 16 български предприятия 

с 18 представителя от информационни и комуникационни технологии, хранително-

вкусова промишленост, производство на продукти от етерични масла, строителство и 

дизайн, инженеринг и други. 

2.1.2. 10 национални участия на международни изложения в чужбина, с 

участието на 109 МСП:   

 Международна изложба за мебели и обзавеждане IMM, 18 - 24 януари 2016 г., 

в гр. Кьолн, Германия, с участието на 4 МСП; 

 Международна изложба за текстил и облекло Fashion Industry 2016 , 10 – 13 

март 2016 г., в гр. Санкт Петербург, Руска федерация; 

 Международна изложба за вина и напитки ProWine, 13 - 15 март 2016 г., в гр. 

Дюселдорф, Германия, с участието на 9 МСП; 

 Международна изложба за информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) CeBIT 2016, 14 – 18 март 2016 г., гр. Хановер, Германия, с участието на 10 МСП; 

 Международна изложба за парфюмерия и козметика Cosmoprof Bologna 2016, 

18 – 21 март 2016 г., в гр. Болоня, Италия, с участието на 8 МСП;  

 Международна изложба за биологични продукти Natural & Organic Products 

Europe 2016, 17 - 18 април 2016, в гр. Лондон, Великобритания, с участието на 12 МСП;  

 Международна изложба за храни и напитки Alimentaria 2016, 25 – 28 април 

2016 г., в гр. Барселона, Испания, с участието на 6 МСП;  

 Международна изложба за индустриални технологии и оборудване HANNOVER 

MESSE, 25 – 29 април 2016 г., в гр. Хановер, Германия, с участието на 15 МСП;  

 Международна изложба за храни и напитки SIAL CHINA 2016, 5 – 7 май 2016 

г., в гр. Шанхай, Китай, с участието на 15 МСП; 
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 Международна изложба за стоки от Централна и Източна Европа (изложба от 

общ характер) 8 - 12 юни 2016 г., в гр. Нинбо, Китай, с участието на 24 МСП. 

2.1.3. 4 международни изложения в Република България, с участието на 87 МСП:               

 Специализирано изложение за архитектура, строителство и обзавеждане 

„Стройко 2000”, 23 – 27 март 2016 г., гр. София, с участието на 19 МСП; 

 Международен панаир за машиностроене, автоматизация, електроника и 

софтуер „MachTech&InnoTech 2016”, 5 – 8 април 2016 г., гр. София, с участието на 22 

МСП; 

 Специализирани изложби за мебелната и дървообработваща промишленост 

„Светът на мебелите” и „Техномебел”, 19 - 23 април 2016 г., гр. София,  с участието на 

27 МСП; 

 Международно изложение за медицина (хуманитарна и дентална) Булмедика/ 

Булдентал, 7 - 19 май 2016 г., София, България, с участието на 19 МСП. 

2.1.4. 7 двустранни бизнес форуми и конференции в Република България:   

 Българо-молдовски бизнес форум за МСП, гр. София, 24 март 2016 г., с 

участието на 30 компании с 40 представители; 

 Българо-монголски бизнес форум за МСП, гр. София, 5 април 2016 г., с 

участието на 30 компании с над 60 представители;  

 Българо-беларуски бизнес форум, гр. Бургас, 1 юни 2016 г., с участието на 40 

компании с над 60 представители;  

 Българо-узбекски бизнес форум, гр. София, 27 април 2016 г., с участието на 

45 компании с над 55 представители;  

 Конференция „Нови перспективи пред износа на мебели, оборудване и 

интериор”, гр. София, 4 февруари 2016 г., организирана съвместно с ИКЕА, с повече от 

130 участника;  

 WEBIT FESTIVAL, 19 – 20 април 2016 г., София Тех парк 2016 г., гр. София – 

промоционална проява за сектор ИКТ, с участието на 200 представители на МСП; 

 Балканска конференция на МСП, 23 юни 2016 г., гр. София, организирана 

съвместно с Обединени бизнес клубове, с над 100 участника. 

2.2. Предоставене на анализи и информация за партньорите на българските 

участници в дадена бизнес мисия в чужбина и разпространяване на информация за 

българското участие, представяне на потенциална на българските компании и 

осигуряване присъствие на партньори в рамките на участието.  

2.2.1. Предоставени са 12 анализа и информации за партньори на български 

фирми в Азербайджан, Грузия, Казахстан и Узбекистан 

2.3. Съдействие на фирмите за реализиране на промоционални прояви в 

чужбина и в Република България. Оказано е съдействие за участие в: 

2.3.1. 10 национални участия на международни изложения в чужбина, с 

участието на 109 МСП:   

 Международна изложба за мебели и обзавеждане IMM, 18 - 24 януари 2016 г., 

в гр. Кьолн, Германия, с участието на 4 МСП; 

 Международна изложба за текстил и облекло Fashion Industry 2016 , 10 – 13 

март 2016 г., в гр. Санкт Петербург, Руска федерация; 

 Международна изложба за вина и напитки ProWine, 13 - 15 март 2016 г., в гр. 

Дюселдорф, Германия, с участието на 9 МСП; 

 Международна изложба за информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) CeBIT 2016, 14 – 18 март 2016 г., гр. Хановер, Германия, с участието на 10 МСП; 

 Международна изложба за парфюмерия и козметика Cosmoprof Bologna 2016, 

18 – 21 март 2016 г., в гр. Болоня, Италия, с участието на 8 МСП;  

 Международна изложба за биологични продукти Natural & Organic Products 

Europe 2016, 17 - 18 април 2016, в гр. Лондон, Великобритания, с участието на 12 МСП;  

 Международна изложба за храни и напитки Alimentaria 2016, 25 – 28 април 

2016 г., в гр. Барселона, Испания, с участието на 6 МСП;  

 Международна изложба за индустриални технологии и оборудване HANNOVER 

MESSE, 25 – 29 април 2016 г., в гр. Хановер, Германия, с участието на 15 МСП;  

 Международна изложба за храни и напитки SIAL CHINA 2016, 5 – 7 май 2016 

г., в гр. Шанхай, Китай, с участието на 15 МСП; 

 Международна изложба за стоки от Централна и Източна Европа (изложба от 

общ характер) 8 - 12 юни 2016 г., в гр. Нинбо, Китай, с участието на 24 МСП. 
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 WEBIT FESTIVAL, 19 – 20 април 2016 г., София Тех парк 2016 г., гр. София – 

промоционална проява за сектор ИКТ, с участието на 200 представители на МСП. 

2.3.2. 4 международни изложения в Република България, с участието на 87 МСП:               

 Специализирано изложение за архитектура, строителство и обзавеждане 

„Стройко 2000“, 23 – 27 март 2016 г., гр. София, с участието на 19 МСП; 

 Международен панаир за машиностроене, автоматизация, електроника и 

софтуер „MachTech&InnoTech 2016”, 5 – 8 април 2016 г., гр. София, с участието на 22 

МСП; 

 Специализирани изложби за мебелната и дървообработваща промишленост 

„Светът на мебелите” и „Техномебел”, 19 - 23 април 2016 г., гр. София,  с участието на 

27 МСП; 

 Международно изложение за медицина (хуманитарна и дентална) Булмедика/ 

Булдентал, 7 - 19 май 2016 г., София, България, с участието на 19 МСП. 

2.4. Съдействие за организиране на бизнес форуми в страната и чужбина. 

Оказано е съдействие за участие в: 

2.4.1. 3 бизнес форуми с двустранни срещи: 

 Техеран, Иран,  6 - 9 март 2016 г, с участието на 66 български предприятия 

със 75 представителя от всички сектори на българската икономика;  

 Будапеща, Република Унгария, 16 – 17 март 2016 г., с участието на 15 

български предприятия с 18 участника от хранително-вкусова промишленост, вино и 

алкохолни напитки и други, машиностроене и металообработване, електроника и 

електротехника, ИКТ, енергетика и други; 

 Токио, Япония, с участието на 16 български предприятия с 18 представителя 

от информационни и комуникационни технологии, хранително-вкусова промишленост, 

производство на продукти от етерични масла, строителство и дизайн, инженеринг и 

други. 

2.4.2. 7 двустранни бизнес форуми и конференции в страната:   

 Българо-молдовски бизнес форум за МСП, гр. София, 24 март 2016 г., с 

участието на 30 компании с 40 представители; 

 Българо-монголски бизнес форум за МСП, гр. София, 5 април 2016 г., с 

участието на 30 компании с над 60 представители;  

 Българо-беларуски бизнес форум, гр. Бургас, 1 юни 2016 г., с участието на 40 

компании с над 60 представители;  

 Българо-узбекски бизнес форум, гр. София, 27 април 2016 г., с участието на 

45 компании с над 55 представители; 

 Конференция „Нови перспективи пред износа на мебели, оборудване и 

интериор”, 4 февруари .2016 г., организирана съвместно с ИКЕА, с повече от 130 

участника;  

 WEBIT FESTIVAL, 19 – 20 април 2016 г., София Тех парк 2016 г., гр. София. 

Промоционална проява за сектор информационни и комуникационни технологии (ИКТ), 

с участието на 200 представители на МСП. 

 Балканска конференция на МСП, 23 юни 2016 г., гр. София, организирана 

съвместно с Обединени бизнес клубове, с над 100 участника.  

2.5. Изготвяне на маркетингов анализ на международни форуми и изложения, 

свързани с високотехнологични/иновативни икономически сектори, възможностите за 

участие на МСП, координиране и планиране на българското представяне. 

2.5.1. Изготвени 8 анализа: Развитието на ядрената енергетика в Индия; 

Външната търговия на Индия през индийската финансова 2015 - 2016 г.; Сектор храни 

и консерви, и велосипеди – САЩ; Сектор мебелна промишленост, риба и морски 

продукти, производство на месни продукти – Канада и други. 

 
3. Анализи, проучвания, оценки, маркетингови проучвания и стратегически 

планове за приоритетни сектори на българската икономика: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

3.1. Изготвяне на секторни стратегии, икономически публикации, маркетингови 

проучвания, проследяване на тенденциите в потребителското търсене, икономически 

доклади, политически, икономически, финансови, бизнес и нормативни справки за 

дадена държава, информация за рисковите показатели – суверенитет, валута, банков 
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сектор, политически и икономически риск, статистически справки и експертни 

становища по икономически въпроси. 

Във връзка с изготвяне на Индикативната програма 2016-2018 г. за провеждане на 

промоционални прояви в страната и чужбина са изготвени анализи на 12 индустриални 

сектора. 

3.2. Разработване на въпросник и провеждане на представително проучване на 

състоянието на МСП в Република България. През отчетния период дейността не е 

извършвана. 

3.3. Развитие на международно сътрудничество за подобряване на качеството и 

ефекта от предоставяните за МСП услуги. През отчетния период дейността не е 

извършвана. 

3.4. Участие в международни проекти. През отчетния период дейността не е 

извършвана. 

3.5. Организиране на  прояви за промоция на експортния потенциал. 

Организирани и проведени: 

3.5.1. 3 бизнес делегации, придружаващи официални лица в чужбина, с 

провеждане на 3 бизнес форуми с двустранни срещи: 

 Бизнес делегация, придружаваща министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията с провеждане на бизнес форум в рамките на 18-та сесия на 

СКИНТС в гр. Техеран, Иран, 6 - 9 март 2016 г. и с участието на 66 български компании 

със 75 представителя от всички сектори на българската икономика; 

 Бизнес делегация, придружаваща министъра на икономиката в Будапеща, 

Република Унгария, 16 – 17 март 2016 г., с провеждане на бизнес форум с двустранни 

срещи. Участвали 15 български предприятия с 18 участника от хранително-вкусова 

промишленост, вино и алкохолни напитки, машиностроене и металообработване, 

електроника и електротехника, ИКТ, енергетика, туризъм, околна среда, водна 

инфраструктура (пречиствателни станции, водоснабдяване и канализация), 

транспортна инфраструктура и други.  

 Бизнес делегация, придружаваща министъра на икономиката, с провеждане на 

бизнес форум и посещение на Japan IT Week Spring 2016, гр. Токио, Япония. Участвали 

16 български компании с 18 представителя от информационни и комуникационни 

технологии, хранително-вкусова промишленост и по-конкретно производство на гъби, 

горски плодове и ядки, пчелен мед и розова вода за пиене, производство на продукти 

от етерични масла, строителство и дизайн, инженеринг и недвижими имоти. 

3.5.2. 10 национални участия на международни изложения в чужбина, с 

участието на 109 МСП:  

 Международна изложба за мебели и обзавеждане IMM, 18 – 24 януари 2016 г., 

в гр. Кьолн, Германия, с участието на 4 МСП; 

 Международна изложба за текстил и облекло Fashion Industry 2016, 10 – 13 

март 2016 г., в гр. Санкт Петербург, Руска федерация; 

 Международна изложба за вина и напитки ProWine, 13 – 15 март 2016 г., в гр. 

Дюселдорф, Германия, с участието на 9 МСП; 

 Международна изложба за информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) CeBIT 2016, 14 – 18 март 2016 г., гр. Хановер, Германия, с участието на 10 МСП; 

 Международна изложба за парфюмерия и козметика Cosmoprof Bologna 2016, 

18 – 21 март 2016 г., в гр. Болоня, Италия, с участието на 8 МСП;  

 Международна изложба за биологични продукти Natural & Organic Products 

Europe 2016, 17 - 18 април 2016 г., в гр. Лондон, Великобритания, с участието на 12 

МСП; 

 Международна изложба за храни и напитки Alimentaria 2016, 25 – 28 април 

2016 г., в гр. Барселона, Испания, с участието на 6 МСП; 

 Международна изложба за индустриални технологии и оборудване HANNOVER 

MESSE, 25 – 29 април 2016 г., в гр. Хановер, Германия, с участието на 15 МСП;  

 Международна изложба за храни и напитки SIAL CHINA 2016, 5 – 7 май 2016 

г., в гр. Шанхай, Китай, с участието на 15 МСП; 

 Международна изложба за стоки от Централна и Източна Европа (изложба от 

общ характер), 8 – 12 юни 2016 г., в гр. Нинбо, Китай, с участието на 24 МСП. 

3.5.3. 4 международни изложения в Република България, с участието на 87 МСП:              
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 Специализирано изложение за архитектура, строителство и обзавеждане 

„Стройко 2000“, 23 – 27 март 2016 г., гр. София, с участието на 19 МСП; 

 Международен панаир за машиностроене, автоматизация, електроника и 

софтуер MachTech&InnoTech 2016, 5 – 8 април 2016 г., гр. София, с участието на 22 

МСП; 

 Специализирани изложби за мебелната и дървообработваща промишленост 

„Светът на мебелите” и „Техномебел”, 19 – 23 април 2016 г., гр. София,  с участието на 

27 МСП; 

 Международно изложение за медицина (хуманитарна и дентална) Булмедика/ 

Булдентал, в периода 7 - 19 май 2016 г., гр. София, с участието на 19 МСП. 

3.5.4. Проведени са 7 двустранни бизнес форуми и конференции в Република 

България:   

 Българо-молдовски бизнес форум за МСП, гр. София, 24 март 2016 г., с 

участието на 30 компании с 40 представители; 

 Българо-монголски бизнес форум за МСП, гр. София, 5 април 2016 г., с 

участието на   30 компании с над 60 представители; 

 Българо-беларуски бизнес форум, гр. Бургас, 1 юни 2016 г., с участието на 40 

компании с над 60 представители; 

 Българо-узбекски бизнес форум, гр. София, 27 юни 2016 г., с участието на 45 

компании с над 55 представители;  

 Конференция „Нови перспективи пред износа на мебели, оборудване и 

интериор”, 4 февруари 2016 г., организирана съвместно с ИКЕА, с повече от 130 

участника;  

 WEBIT FESTIVAL, 19 – 20 април 2016 г., София Тех парк 2016 г., гр. София. 

Промоционална проява за сектор информационни и комуникационни технологии (ИКТ), 

с участието на 200 представители на МСП. 

 Балканска конференция на МСП, 23 юни 2016 г., гр. София, организирана 

съвместно с Обединени бизнес клубове, с над 100 участника.  

3.6. Изгражда, актуализира и администрира информационните ресурси на 

ИАНМСП и осигурява достъп чрез интернет-страница и различните бази-данни и 

масиви. 

3.7. Информационно-аналитична дейност. Изготвя: 

3.7.1. информационни материали (99 броя) в отговор на постъпили запитвания 

на български фирми, във връзка с осъществяване на външно-търговска дейност. 

3.8. Предоставяне на специализирани услуги за бизнеса за осъществяване на 

контакти с потенциални бизнес партньори. Предоставя: 

3.8.1. информация на чужди фирми за възможностите да осъществят бизнес 

контакти с български фирми – 34 броя. 

3.9. Предоставяне на специализирани информационни услуги в подкрепа на 

износителите. Предоставя: 

3.9.1. консултгации и информационни материали на място в ИАНМСП – 14 броя. 

3.10. Организиране и провеждане на обучения, форуми, конференции и други 

събития, свързани с насърчаване на предприемачеството и развитието на 

предприемаческия дух, уменията и интернационализацията на българските 

предприятия. Организирани и проведени: 

3.10.1. 46 броя обучения, с участието на 1 903 предприятия:   

 обучение на тема: „Сключване на договори, управление на човешки оресурси, 

свободни търговски зони и възможности за търговия без граници с Китай”, 

организирано съвместно с EU SME Center, 16 май 2016 г., гр. София. Участие на повече 

от 60 представители на бизнеса. След приключване на обучението са раздадени 

сертификати на участниците.  

 обучение на тема „Как да изнасяме хранителни продукти и напитки в Китай. 

Електронна търговия”, 17 юни 2016 г., гр. София, организирано съвместно с EU SME 

Center с участието на 30 български компании. 

 обучения (20 броя) на тема „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 

2016 г.” в периода м. февруари – м. май 2016 г., както следва: гр. Пловдив - 150 

участника, гр. Стара Загора - 130 участника, гр. Русе - 35 участника, гр. Враца - 37 

участника, гр. Бургас - 72 участника, гр. Варна - 84 участника, гр. Хасково - 41 

участника, гр. Сливен - 37 участника, гр. Шумен - 29 участника, гр. Велико Търново - 
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23 участника, гр. Плевен - 25 участника, гр. Благоевград - 22 участника, гр. Монтана - 

33 участника, гр. Търговище - 22 участника, гр. Разград - 28 участника, гр. Кърджали - 

32 участника, гр. Габрово - 39 участника, гр. Добрич - 28 участника, гр. Пазарджик - 42 

участника и гр. Ямбол - 26 участника; 

 обучения (10 броя) на тема „Как да правим бизнес - предприемачество и Start 

up” в периода м. април – м. юни 2016 г., както следва: гр. Пловдив - 42 участника, гр. 

Стара Загора - 38 участника, гр. Бургас - 35 участника, гр. Варна - 39 участника, гр. 

Русе - 26 участника, гр. Враца - 74 участника, гр. Сливен - 28 участника, гр. Хасково - 

45 участника, гр. Велико Търново - 24 участника и гр. Шумен - 33 участника; 

 обучения (14 броя) на следните теми: „Дигитална идентичност и сигурност” 

(гр. Варна - 33 участника, гр. Русе - 51 участника, гр. Стара Загора - 42 участника и гр. 

Бургас - 40 участника), „Бизнес протокол и етикет” (гр. Пловдив  - 65 участника  и гр. 

София - 86 участника ) и „Маркетинг и Киберсигурност” (гр. Монтана - 21 участника и 

гр. Габрово - 9 участника),  през м. юни 2016 г. 

3.10.2. 7 двустранни бизнес форуми и конференции в страната:   

 Българо-молдовски бизнес форум за МСП, гр. София, 24 март 2016 г., с 

участието на 30 компании с 40 представители; 

 Българо-монголски бизнес форум за МСП, гр. София, 5 април 2016 г., с 

участието на   30 компании с над 60 представители; 

 Българо-беларуски бизнес форум, гр. Бургас, 1 юни 2016 г., с участието на 40 

компании с над 60 представители;  

 Българо-узбекски бизнес форум, гр. София, 27 юни 2016 г., с участието на 45 

компании с над 55 представители;  

 Конференция „Нови перспективи пред износа на мебели, оборудване и 

интериор”, гр. София, 4 февруари 2016 г., организирана съвместно с ИКЕА, с повече от 

130 участника;  

 WEBIT FESTIVAL, 19 – 20 април 2016 г., София Тех парк 2016 г., гр. София. 

Промоционална проява за сектор информационни и комуникационни технологии (ИКТ), 

с участието на 200 представители на МСП. 

 Балканска конференция на МСП, 23 юни 2016 г., гр. София, организирана 

съвместно с Обединени бизнес клубове, с над 100 участника. 

3.11. Оказване на подкрепа и прилагане на мерки и инструменти за засилване 

на присъствието на българските експортноориентирани продукти на международните 

пазари.  

3.11.1. Организирани и проведени: 

 бизнес форум в рамките на 18-та сесия на СКИНТС в гр. Техеран, Иран, 6 - 9 

март 2016 г.; 

 бизнес форум с двустранни срещи, Будапеща, Република Унгария, 16 – 17 

март 2016 г.;   

 бизнес форум и посещение на Japan IT Week Spring 2016, гр. Токио, Япония. 

3.11.2. Организирани и финансирани 10 национални участия на международни 

изложения в чужбина, с участието на 109 МСП:  

 Международна изложба за мебели и обзавеждане IMM, 18 - 24 януари 2016 г., 

в гр. Кьолн, Германия, с участието на 4 МСП; 

 Международна изложба за текстил и облекло Fashion Industry 2016 , 10 – 13 

март 2016 г., в гр. Санкт Петербург, Руска федерация; 

 Международна изложба за вина и напитки ProWine, 13 - 15 март 2016 г., в гр. 

Дюселдорф, Германия, с участието на 9 МСП; 

 Международна изложба за информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) CeBIT 2016, 14 – 18 март 2016, гр. Хановер, Германия, с участието на 10 МСП; 

 Международна изложба за парфюмерия и козметика Cosmoprof Bologna 2016, 

18 – 21 март 2016 г., в гр. Болоня, Италия, с участието на 8 МСП;  

 Международна изложба за биологични продукти Natural & Organic Products 

Europe 2016, 17 – 18 април 2016 г., в гр. Лондон, Великобритания, с участието на 12 

МСП; 

 Международна изложба за храни и напитки Alimentaria 2016, 25 – 28 април 

2016 г., в гр. Барселона, Испания, с участието на 6 МСП; 

 Международна изложба за индустриални технологии и оборудване HANNOVER 

MESSE, 25 – 29 април 2016 г., в гр. Хановер, Германия, с участието на 15 МСП; 
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 Международна изложба за храни и напитки SIAL CHINA 2016, 5 – 7 май 2016 

г., в гр. Шанхай, Китай, с участието на 15 МСП; 

 Международна изложба за стоки от Централна и Източна Европа (изложба от 

общ характер), 8 - 12 юни 2016 г., в гр. Нинбо, Китай, с участието на 24 МСП. 

3.11.3. Организирани и финансирани 4 международни изложения в Република 

България, с участието на 87 МСП:               

 Специализирано изложение за архитектура, строителство и обзавеждане 

„Стройко 2000”, 23–27 март 2016 г., гр. София, с участието на 19 МСП; 

 Международен панаир за машиностроене, автоматизация, електроника и 

софтуер MachTech&InnoTech 2016, 5 – 8 април 2016 г., гр. София, с участието на 22 

МСП; 

 Специализирани изложби за мебелната и дървообработваща промишленост 

„Светът на мебелите” и „Техномебел”, 19 - 23 април 2016 г., гр. София,  с участието на 

27 МСП; 

 Международно изложение за медицина (хуманитарна и дентална) Булмедика/ 

Булдентал, 7 - 19 май 2016 г., гр. София, България, с участието на 19 МСП. 

3.11.4. Проведени 7 двустранни бизнес форуми и конференции в Република 

България:   

 Българо-молдовски бизнес форум за МСП, гр. София, 24 март 2016 г., с 

участието на 30 компании с 40 представители; 

 Българо-монголски бизнес форум за МСП, гр. София, 5 април 2016 г., с 

участието на   30 компании с над 60 представители;  

 Българо-беларуски бизнес форум, гр. Бургас, 1 юни 2016 г., с участието на 40 

компании с над 60 представители;  

 Българо-узбекски бизнес форум, София, 27 юни 2016 г., с участието на 45 

компании с над 55 представители;  

 Конференция „Нови перспективи пред износа на мебели, оборудване и 

интериор”, гр. София, 4 февруари 2016 г., организирана съвместно с ИКЕА, с повече от 

130 участника;  

 WEBIT FESTIVAL, 19 – 20 април 2016 г., София Тех парк 2016 г., гр. София. 

Промоционална проява за сектор информационни и комуникационни технологии (ИКТ), 

с участието на 200 представители на МСП. 

 Балканска конференция на МСП, 23 юни 2016 г., гр. София, организирана 

съвместно с Обединени бизнес клубове, с над 100 участника.  

3.12. Изготвяне на мотивирани предложения и реализиране на програми за 

рекламиране на българския експортен потенциал.  

3.12.1. Изготвя програми за организиране на участия на български фирми в 

търговски мисии, международни панаири и изложби в чужбина и бизнес форуми в 

страната.  

3.13. Анализиране на мерките за развитие и подпомагане реализацията на 

експортния потенциал на МСП, изготвяне на предложения за усъвършенстване на 

дейността. През отчетния период дейността не е извършвана. 

3.14. Осъществяване на взаимодействие с общинските администрации и 

общинските съвети, с цел реализация на съвместни инициативи за насърчаване на 

развитието и интернационализацията на МСП на общинско ниво.  

3.14.1. Осъществено е взаимодействие с общинските администрации и 

общинските съвети: гр. София, гр. Пловдив, гр. Стара Загора, гр. Русе, гр. Враца, гр. 

Бургас, гр. Варна, гр. Хасково, гр. Сливен, гр. Шумен, гр. Велико Търново, гр. Плевен, 

гр. Благоевград, гр. Монтана, гр. Търговище, гр. Разград, гр. Кърджали, гр. Габрово, гр. 

Добрич, гр. Пазарджик и гр. Ямбол. 

 

 

4. Информационни и промоционални кампании в Република България и в 

чужбина: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

4.1. Провеждане на мероприятия, целящи популяризирането на икономическия 

потенциал на българките фирми - производители на стоки и услуги в Москва и 

регионите на Руската федерация от ЦПРБМ. 
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4.1.1. Проведени 6 презентации на икономическия и инвестиционен потенциал 

на българсктите фирми: 

 „Български Дом 2016”, Москва, 11 – 12 март 2016 г.; 

 „Интурмаркет-2016”, Москва, „Лято 2016“, Екатеринбург;  

 „Домекспо 2016”, Москва, 18 – 19 март 2016 г.;  

 „Moscow International Property Show”, Москва, 8 април 2016 г.; 

 Кръгла маса в Република Коми, Руска федерация, 26 март 2016 г.; 

 Български дни на предприемачеството на Калининградска област, гр. 

Калининград, 30 – 31 май 2016 г.  

4.2. Провеждане на мероприятия, организирани от български държавни 

структури в редица браншове и подпомагане на българските фирми при тяхното 

участие в Москва и регионите на Руската федерация от ЦПРБМ. Подпомагате участието 

на български фирми в: 

 „Продекспо-2016”, Москва, 8 – 12 февруари 2016 г.; 

 „Български Дом 2016”, Москва, 11 – 12 март 2016 г.; 

 „Интурмаркет-2016”, Москва, 19 – 22 март 2016 г.; 

 „МIТТ 2016", Москв”а, 20 – 23 март 2016 г.; 

 „Домекспо 2016”, Москва, 18 – 19 март 2016 г.; 

 „Лято 2016”, Екатеринбург, 8 – 9 април 2016 г.; 

 Международен фестивал „Възраждане на традиции. Коледа”, Москва, 15 

януари 2016 г.; 

  Международен фестивал „Възраждане на традиции. Великден”, Москва, 12 

май 2016 г.;  

 „Moscow International Property Show”, Москва, 8 – 9 април 2016 г.; 

 Български дни на предприемачеството на Калининградска област, 

Калининград, 30 -31 май 2016 г.; 

 IV Владимирски икономически форум, Владимир, 27 – 28 май 2016 г. 

4.3. ЦПРБМ подготвя актуална бизнес информация от руски електронни медии и 

разпространяване в Руската федерация на бизнес информация за Република България – 

1 223 месечни бюлетини, информационни писма и материали. 

4.4. Изготвяне на информационни материали и разпостраняване на информация 

сред българските икономически субекти, браншови организации и други за актуални 

промени в законодателството, регистрационните режими и други обстоятелства, 

касаещи вноса на стоки и услуги в Руската федерация: 

4.4.1. Изготвени информационни материали и разпространяване на информация 

сред българските икономически субекти, браншови организации и други относно 

изменение на законодателството, регистрационните режими и други обстоятелства, 

касаещи вноса на стоки и услуги в Руската федерация: 20 маркетингови проучвания и 

икономически справки на следните теми: обувната промишленост, помпеното 

оборудване, слънчогледово кюспе и шрот, пазара на грах, списък на забранените за 

внос в РФ продукти и други.  

4.4.2. Разпространена информация за международни форуми и изложения на 

територията на Руската федерация по местонахождение, по време, по отрасли, 

възможностите за участие на българските предприятия, координиране и планиране на 

българско представяне. 

4.4.3. Изготвят се и се разпространяват информационни писма за предстоящите 

изложения и делови прояви на територията на РФ до отраслови и браншови структури, 

ИАНМСП, БТПП, БРТПП, БСК и други. 

4.5. Обучения и семинари, целящи запознаване на българските компании с 

условията за извършване на търговска дейност в Руската федерация. През отчетния 

период дейността не е извършвана. 

4.6. Разпостранени в Русия 8 588 броя рекламни материали относно търговско-

икономическия потенциал на България: 

4.7. Предоставяне на информация на заинтересовани лица за визовия режим, 

възможности за започване на бизнес на територията на Република България и на 

територията на Руската федерация.  

4.7.1. Актуализирана на база-данни с български фирми (707 компании), търсещи 

партньори в Руската федерация, както и на руски организации, посетили българските 

прояви в Русия търсещи партньори в България – 1 850 руски организации. 
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4.7.2. Представяне на Република България и ИАНМСП по време на 

Икономическия форум в Санкт Петербур;  

4.7.3. Представяне на Република България и ИАНМСП по време на 

Международен икономически форум „ПСЮИЕ – 20 години ключ към регионалното 

сътрудничество”, 1 юни 2016 г., гр. София. 

4.8. Проведени са 147 мероприятия, целящи популяризирането на 

икономическия потенциал на българките фирми - производители на стоки и услуги в 

страната на пребиваване на СТИВ. 

4.9. Обучение и участие в семинари в областта на външнотърговската практика 

за български фирми или държавната администрация. През отчетния период дейността 

не е извършвана. 

4.10. Изготвяне на информационни материали, организиране на семинари, 

медийни кампании за информиране на бизнеса за изискванията за получаване на 

подкрепа със средства от ОПИК.  

4.11. Информиране на бизнеса за предстоящи промени в европейското и 

националното законодателство за сключени международни договорености и 

отражението им върху търговията. През отчетния период дейността не е извършвана. 

4.12. Провеждане на обществени допитвания. През отчетния период дейността 

не е извършвана. 

  

5. Участие в работни групи и комитети на ЕС и подготовка на позиции и 

указания в изпълнение на задълженията от членство в ЕС и защита на 

националните интереси: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

5.1. Участие, в съответствие с компетентността си, във всички заседания на 

спомагателните органи към Съвета на Европейския съюз и в заседанията на органите в 

процеса на Комитология. 

5.2. Изготвя позиции на българската страна и е взето участие в заседанията на 

Съвета Външни работи/Търговия (2 бр.), КОРЕПЕР II (8 бр. РС), Комитета по търговска 

политика (Титуляри,Заместници) (23 бр.) и Комитета по търговска политика (Услуги и 

инвестиции) към Съвета на ЕС (14 бр.), Комитета по търговска политика (Стомана, 

текстил и други промишлени сектори) (1 бр.), Работна група „Търговски въпроси”(10 

бр.), Работна група „ЕАСТ”(12 бр.), Работна група по експортните кредити (6 бр.), 

Работна група „АКТБ” (16 бр.), Работна група по продуктовите споразумения (PROBA) (6 

бр.), Работна група по общата схема на тарифни преференции (ОСТП) (2 бр.), Комитета 

по антидъмпингови и изравнителни мерки (6), Комитета за достъпа до пазара (6), 

Комитета по инвестиционните договори към ЕК (1 заседание и 2 писмени процедури) и 

други работни групи и комитети към ЕК в областта на Общата търговска политика (ОТП) 

на ЕС (2 експертни срещи по инвестиционни въпроси (Китай и ТПП), 2 експертни срещи 

по СОТП, 1 експ. среща по експортните кредити, 16 експертни срещи по ТТИП, 3 

експертни срещи по ТиСА, 2 експертни срещи по Споразумението по екологичните 

стоки, 1 експертна среща по Споразумението ТРИПС, 1 експертна среща по 

Споразумението с Китай по ГО, 2 експертни срещи по Транстихоокеанското 

партньорство, 1 експертна среща по модела на списък на ЕС търговията с услуги). 

Участва активно в процеса на координиране и формиране на единна позиция на ЕС по 

въпросите от дневния ред на СТО - над 100 заседания.  

5.3. Подготовка и представяне на позиции, включително рамкови позиции в СЕВ 

и указания за участие в работни групи и комитети на ЕС. Подготвени и предоставени: 

5.3.1. позиции, включително рамкови позиции в СЕВ – 53 броя; 

5.3.2. указания за участие в работни групи и комитети на ЕС (анализи, 

коментари, становища, указания и други) – около 82 броя.  

5.4. Изготвени са анализи и са съгласувани коментари на Република България в 

преговорите, водени от ЕС, по преференциалните двустранни или регионални 

споразумения с трети страни, относно: 

5.4. Изготване на анализи и съгласувани коментари на Република България в 

преговорите, водени от ЕС, по преференциалните двустранни или регионални 

споразумения с трети страни. Изготвени анализи и съгласувани коментари относно: 
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5.4.1. Мандат за преговори за модернизиране на Споразумението с Мексико, 

опорни точки, предварителни коментари, подготовка и одобряване на проект на 

позиция. 

5.4.2. Анализ на текстовете и съгласуване на Рамковото споразумение между ЕС 

и Армения; 

5.4.3. Преговори за ССТ между ЕС и Филипините – изготвяне и изпращане на ПП 

Брюксел на предварителни приоритети за отчитане в преговорите; 

5.4.4. Анализ и изготвяне на позиция по предложение на Комисията за оферта 

за достъп до пазара на ЕС в преговорите за ССТ със страните от Меркосур; 

5.4.4. Подготовка и съгласуване на рамкови позиции и на проекти на Решения 

на Министерския съвет относно одобряване, подписване и временно прилагане на СИП 

между ЕС и държавите от ЮАОР и на СИП между ЕС и държавите от ИАО. 

5.5. Подготовка на анализи и съгласувани позиции във връзка с многостранната 

политика на ЕС и участието в дейността на СТО и другите международни икономически 

организации, включително по въпросите на устойчивото развитие и зелената 

икономика. Изготвени: 

5.5.1. 5 рамкови позиции относно приключване на преговорите по ревизирането 

на Споразумението за информационните технологии, приключване на преговорите с 

Китай и Уругвай по член ХХІV.6 на ГАТС предвид присъединяването на Хърватска към 

СТО, дерогация от задължения на ЕС в СТО и автономни преференции за Западните 

Балкани, решение за арбитражните процедури съгласно чл. XIX, параграф 8 от СДП в 

СТО.  

5.5.2. 3 позиции във връзка с резултатите от 10-та Министерска конференция на 

СТО и процеса пост-Найроби. 

5.5.3. 4 анализа и позиции по ревизираното СИТ, зелените стоки и ТиСА.  

5.6. Дейности по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС 

през 2018 г.: 

5.6.1. Изготвяне на становище относно проект на Постановление на 

Министерския съвет за координационния механизъм за Българското председателство на 

ЕС през 2018 г. 

5.6.2. Изготвяне на становище по предложение за Решение на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на РМС № 603 от 2008 г. за определяне на състава на 

Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в гр. 

Брюксел, Белгия 

5.6.3. Приоритети на тройката председателства в областта на 

конкурентноспособността – съгласуване на предложение на ОК за общо писмо до 

Нидерландското председателство 

5.6.4. Участие в обучения и работни посещения, вкл. видео-конференция на 

френски език „Планиране, изпълнение и оценка в перспективата на българското 

председателство на ЕС”. 

 

 

6. Прилагане на Общата търговска политика на ЕС: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

6.1. Изграждане на административен капацитет и участие в процеса на 

изработване, приемане и прилагане на законодателството в областта на Общата 

търговска политика (ОТП) на ЕС.  

6.2. Анализиране на политиките и проследяване промените в законодателството 

на Европейския съюз в областта на търговската и външноикономическа политика, 

участие в разработване на политики, стратегии и инструменти за изпълнение на 

ангажиментите като държава-членка на ЕС за осигуряване на свободното движение на 

стоки и услуги. 

6.2.1. Съгласуване на проекта на регламент за спешни автономни търговски 

мерки за Тунис, изготвяне и изпращане на предложение за бележки в българската 

езикова версия на текста на регламента; 

6.2.2. Изготвяне на отговор до МВнР с предложение за позиция, съгласуване с 

АМ на позиция относно искането на Йордания за облекчаване ПП на стоките при внос в 

ЕС; 
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6.2.3. Изготвяне на информация за срещата на Смесения комитет ЕС - Турция 

във връзка с функционирането на МС, съгласуване на обща позиция на ЕС за заседание 

на Съвета за асоцииране ЕС-Турция; 

6.2.4. Подготовка на и изпращане на МВнР на за 41 Съвет на министрите АКТБ-

ЕС, 28-29 април 2016 г., Дакар, Сенегал. 

6.2.5. Изготвяне на информация за последствията в областта на търговията и 

инвестициите от излизането на Обединеното кралство от ЕС. 

6.2.6. 8 становища и информации. 

6.3. При договаряне от ЕС на нови двустранни и регионални преференциални 

търговски споразумения (вкл. отделните плурилатерални преговори –екологични стоки, 

TiSA и др.), участва в: 

6.3.1. Преговори между ЕС и САЩ по ТТИП – формулиране и изразяване на 

позиции по въпроси на преговорите в Съвета на ЕС по външни отношения/Търговия, 

Комитета по търговска политика на ниво титуляри и заместници и технически срещи; 

участие в 16 технически срещи за подготовка на 3 кръга преговори; анализи и 

становища по проекто текстове и оферти на ЕС; изготвяне на отговори на въпроси на 

САЩ, материали и информации за българската позиция, напредъка и резултатите в 

преговорите за ръководството на министерството, членове на правителството, 

български посланици и представители в Европейския парламент, ЕК и посолства на 

трети страни; участие във видеоконференция във връзка с преговорите; подготовка за 

разкриването на читалня по ТТИП в МИ. 

6.3.2. Преговори за ССТ между ЕС и Канада, Япония, МЕРКОСУР, Индия, 

Австралия, Нова Зеландия и др. –  4 становища и позиции за срещи в Брюксел по 

споразумението с Канада, рамкова позиция относно СЕТА като споразумение от 

споделена компетентност, 2 анализа на оферти по търговията с услуги (модел на 

оферта на ЕС по услугите и оферта на ЕС за преговорите с МЕРКОСУР) информации за 

хода на преговорите, 8 становища и информации (ССТ ЕС-Корея, реадмисионни 

споразумения на ЕС с Пакистан, Бангладеш, преговори с Япония, Индия, Австралия, 

Нова Зеландия и др.). 

6.3.3. Преговори по плурилатерални споразумения по екологичните стоки (EGA) 

и по търговията с услуги (TiSA) – участие в 5 технически срещи, 5 дебрифинга, 

изготвени 5 доклада и справки за хода на преговорите, анализи на списъци с 

ангажименти на ЕС (2 бр.), становища по проектотекстове, рамкова позиция за 13 и 14 

кръг преговори по EGA.  

6.4. Участие при формирането на позицията на ЕС в рамките на многостранните 

търговски преговори водени в СТО. Изготви: 

6.4.1. доклад и анализ на резултатите от 10-та Министерска конференция на 

СТО (Найроби, Кения, декември 2015г.); 

6.4.2. 6 позиции по изпълнение на решенията на конференцията и преговорите 

пост-Найроби за заседания на КТП към Съвета и СВнР/Търговия, информация за 

предоставено от България експортно финансиране за селскостопански продукти в 

изпълнение на министерско решение на СТО, участие в неформална дискусия по 

приоритетите на ЕС в преговорите пост-Найроби. 

6.5. Изготвяне на позиции и заявяване интересите на българската страна при 

подготовката на мандати на ЕК за водене на търговски преговори с трети страни и 

региони – преференциални партньори на ЕС, по предложения за въвеждане на 

търговски мерки, по въпроси в рамките на съвместни органи по силата на сключени 

споразумения на ЕС с трети страни и други.  

6.6. Участва при разработване и прилагане на секторните политики в областта 

на ОТП и съответното общностно законодателство в областите: 

6.6.1. прилагане стратегията на ЕС за достъп до пазара чрез идентифициране и 

премахване на пречките в търговията на пазарите на трети страни: 

6.6.2. експортно застраховане и експортни кредити: 

 следене на законодателството и въпросите в областта на ескпортното 

застраховане и експортните кредити в рамките на обсъжданията в РГ "Експортни 

кредити" към Съвета на ЕС и изпращане на БАЕЗ на всички доклади и материали; 

 участие в работните органи на Съвета на ЕС, подготовка и участие в сесии на 

Международната работна група по експортни кредити (IWG); 
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 изготвяне и представяне в рамките на работните органи на ЕС на данни за 

дейността на БАЕЗ; съгласуване и изпращане на МС на годишния доклад за дейността 

по ЗЕЗ; 

 съгласуване и внасяне в Министерския съвет отчет за дейността по член З от 

Закона за експортното застраховане през 2015 г. 

 съгласуване с БАЕЗ на актуални прогнозни данни за средствата по чл. 9, ал. 1 

от Закона за експортното застраховане за периода 2017-2019 г. 

 изготвяне на проект на заповед за създаване на работна група за анализ и 

оценка на възможността за промяна в Закона за експортното застраховане; 

6.6.3. общата схема на тарифни преференции и търговските аспекти на 

политиката на развитие: 

 подготовка, участие в заседанията на работните органи на Съвета на ЕС по 

СОТП, експертни срещи на Комисията по СОТП, изготвяне на рамкови позиции по 

делегирани актове на Комисията и анализ на мониторинговия процес по СОТП+. 

 изготвяне на справка относно Пакистан/Мианмар и СОТП на ЕС във връзка с 

двустранни консултации; 

 изготвяне на отговор до МВнР относно предоставяне на обобщени данни за 

предоставената от България официална помощ за развитие за 2015 г. 

 изготвяне на информация и опорни точки за заседанието на Съвет на 

министрите на външните работи, формат „Развитие“, 12 май 2016 г., Брюксел; 

 изготвяне на отговор до МнВР относно съгласуване на проект на 

Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република 

България за периода 2016 г. – 2019 г. и изпращане на попълнена „Таблица с прогнозни 

бюджетни показатели“ от проекта на програма; 

 изготвяне на становище относно приемане на постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение в чл. 5 и чл. 22 от Постановление №234 на МС от 1 

август 2011 г. за политиката на Република България на участие в международното 

сътрудничество за развитие; 

6.6.4. свързаните с търговията въпроси относно защитата на правата на 

интелектуалната собственост: 

 подготвена информация за предприетите мерки за подобряването на защитата 

на интелектуалната собственост в България през 2015 г. за целите на годишния 

преглед по Раздел „Специален 301” от Търговския закон на САЩ, презентация за 

публичното изслушване в USTR и  отговори на поставените въпроси. 

6.6.5. инструментите на търговска защита: 

 изготвени 17 рамкови позиции по предложения на ЕК във връзка с 

провеждани процедури по разследване за въвеждане на антидъмпингови или 

антисубсидийни мерки по вноса от трети страни на стоманени въжета и кабели, обувки, 

пръти от стомана, скрепителни елементи от желязо и стомана, тръби от чугун, 

силикоманган и други. 

6.6.6. разпоредбите относно защита на инвестициите в рамките на 

текущитепреговори на ЕС по търговски споразумения, двустранните инвестиционни 

договори на ЕСс трети страни, както и регламентите на ЕС по въпроси, свързани със 

защита наинвестициите: 

 подготовка и участие в заседанията на КТП (услуги и инвестиции); 

 изготвяне на  позиция относно неформалното предложение на Дания за 

прекратяване на двустранния договор за защита и насърчаване на инвестициите между 

България и Дания; 

 изготвяне на становище във връзка с предложението на Ирак за договаряне 

на споразумение за защита на инвестициите; 

 изготвяне на информация за актуалното състояние на сключените от България 

договори за защита на инвестициите със страни извън ЕС, в изпълнение на 

задълженията, произтичащи от Регламент 1219/2012; 

 изготвяне на анализ и коментари по проекта на договор за защита на 

инвестициите между България и ОАЕ; 

 изготвяне на позиция по нон-пейпъри на Румъния и Франция относно 

възможностите за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между 

държавите членки на ЕС предвид инициираната от ЕК пилотна процедура; 
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 изготвяне на становище относно инициатива от Индия за прекратяване на 

действащото ДИД и договаряне на нов по неин модел; изготвяне на информация до ЕК 

и препращане на получени от Индия вербални ноти; 

 изготвяне на  позиция относно вербална нота на Румъния с предложение за 

прекратяване по взаимно съгласие на двустранния договор за защита и насърчаване на 

инвестициите между България и Румъния; 

 съгласуване на предложения във връзка с договаряне на допълнителен 

протокол за изменение на споразумение за защита на инвестициите с Алжир; 

 анализ и позиция по проекти на решения на Съвета на ЕС за подписване и 

сключване на Конвенцията на УНСИТРАЛ за правилата за прозрачност при 

инвестиционни спорове. 

6.6.7. Дейности, свързани с ЕАСТ, ЕИП и договаряне на ЕИП и Норвежки 

финансови механизми 2014-2021 г. 

 Съгласуване с НКЗ в МС на проектите на решения на Съвета относно 

подписване и временно прилагане и сключване на Споразумението за ЕИП и Норвежки 

финансови механизми и изпращане на указания до ПП Брюксел; 

 Изготвяне, съгласуване с НКЗ в МС и одобрение на РП относно ЕИП и 

Норвежки финансови механизми 2014-2021 г., Съгласуване приоритетни области за 

проекти по ЕИП и Норвежки финансови механизми; 

 Ратифициране на Споразумението за присъединяване на Хърватия към ЕИП - 

изготвяне на материали, представяне на комисии в НС и пленарна зала; 

6.7. Изготвени 17 позиции на Република България по предложения на ЕК за 

въвеждане на антидъмпингови и изравнителни мерки. 

 

7. Предоставяне на информация на уебсайта на Министерство на икономиката. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

7.1. Поддържа и актуализира информациите в рубриката „Външноикономическа 

и търговска политика” на интернет страницата на Министерството на икономиката. 

7.1.1. поддържа и актуализира раздел „Обща търговска политика” относно 

инстурментите за търговска защита и мерките за търговска защита, прилагани от трети 

страни. 

7.2. Поддържане и актуализиране на раздела „Обща търговска политика” 

относно актуалното състояние на многостранната търговска система и двустранните 

търговски преговори на ЕС с трети страни (в това число САЩ, Канада, Япония, Виетнам, 

Сингапур) и други: 

7.2.1. Актуализирани справки за уебсайта на МИ относно започването на 

преговори ЕС-Филипините, хода на преговорите по екологичните стоки, постигнатото на 

10-та МК и процеса пост-Найроби, във връзка с предстоящото влизане в сила на СУТ, 

данните за информационния център на България отговарящ за техническите 

регламенти. 

7.3. Комплексна информация за развитие на бизнеса и насърчаване на 

интернационализацията на МСП, предоставяна на институционалната интернет 

страница на ИАНМСП и Експортния интернет портал: 

7.3.1. Изготвяне и публикуване на информационни материали и съобщения на 

институционалния сайт и на Националния експортен портал – 95 бр. 

7.4. Поддържа и актуализира на раздела „Двустранни външноикономически 

отношения” с информация относно развитието на отношенията на Република България 

със съответните страни в различни области, и представяне на практическа информация 

чрез бизнес компасите, секторни анализи за отделни страни и други: 

7.5. Поддържа и актуализира информационните рубрики на интернет страницата 

на ЦПРБМ на български и руски език, относно икономическите възможности и 

експортен потенциал на страната ни и условията за извършване на търговска дейност в 

Руската федерация. 

 

8. Анализ на състоянието на сектори от българската икономика обект на мерки 

за търговска защита: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

8.1. Изготвени анализи във връзка с провеждани от ЕК процедури по 

разследване на дъмпингов и субсидиран внос на стоманени въжета и кабели, обувки, 
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пръти от стомана, скрепителни елементи от желязо и стомана, тръби от чугун, 

силикоманган, аспартам, механизми за подвързване, биодизел, молибден, силиций, 

фотоволтаични модули и други. 

 

9. Участие в дейността на международните икономически организации и 

защита на националните интереси при: 

- подготовка на позиции и водене на преговори от ЕС в рамките на 

провежданите в СТО многостранни търговски преговори; 

- подготовка на позиции и провеждане от ЕС на двустранни търговски 

преговори с присъединяващи се към СТО страни; 

- участие в други международни икономически организации. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

9.1. Подготовка на анализи за определяне на офанзивни и дефанзивни 

интересина Република България. Подготовка на позиции, отчитащи националните 

интереси при изготвянето на единна позиция на ЕС в СТО, във връзка с регулярната 

дейност на работните органи на СТО и водените многостранни търговски преговори в 

областта на: 

9.1.1. улесняване на търговията: подготовка за влизане в сила на СУТ. 

9.1.2. селското стопанство: отговори на въпросник на СТО по експортната 

конкуренция. участие в семинар на ОИСР в Женева по селското стопанство. 

9.1.3. достъпа до пазара на неселскостопански стоки, нетарифните пречки пред 

търговията и секторната либерализация: 

9.1.4. търговията с услуги:  

9.1.5. ТРИПС: участие в техническа среща, организирана от ЕК. 

9.1.6. ИТА: позиция за приемане на резултатите от преговорите по ревизирането 

на Споразумението за търговията с продукти на информационните технологии. 

9.1.7. държавните поръчки: анализ и позиции относно промени в списъците с 

възложители на трети страни, ревизираните оферти по присъединяването на Киргизия 

и Таджикистан, документи по присъединяването на Австралия, Китай към СДП в СТО. 

9.1.8. политиката на развитие и инициативата „Помощ за търговията”:  

9.1.9. Изготвени са 11 доклада за хода на преговорите в СТО и 7 доклада за 

напредъка по отделните теми на преговорите, обзорен материал за приоритетите на ЕС 

в преговорите пост-Найроби. 

9.2. Изготвяне на анализи, становища и предложения, отчитащи националните 

интереси на Република България при изготвянето на единна позиция на ЕС в 

двустранните преговори в СТО, включително с присъединяващи се страни – анализ на 

пакета документи по присъединяването на Афганистан към СТО. 

9.3. Осигуряване участието на Република България в координационните срещи с 

Постоянната мисия на ЕС към СТО в Женева и в заседанията на работните органи на 

СТО – участие в около 70 координационни и дебрифинг срещи, във всички заседания 

на преговорните органи и в заседанията на водещите регулярни органи на СТО, в 

семинар на ICTSD за оценка на резултатите от Найроби. Изготвени са 11 доклада от 

официални и неофициални сесии на редовните органи на СТО. 

9.4. Изготвени са 22 становища по проекти на нормативни актове за 

съответствиетоим с правилата и ангажиментите, произтичащи от членството на 

страната ни в СТО. 

9.5. Подготовка и предоставяне на нотификации и друга информация. Изготвени 

и предоставени: 

9.5.1. Отговори на въпроси, поставени от Руска Федерация в Комитета по 

субсиии и изравнителни мерки в СТО във връзка със законодателството и Енергийната 

стратегия на РБ до 2020г.  

9.5.2. Анализ на постъпилата от СТО и ЕК информация във връзка със заявения 

от ЕС интерес по нотификацираните от Армения и Киргистан по член ХХІV.6 на ГАТТ 

увеличения на митата във връзка с присъединяването им към ЕАИС.   

9.6. Подготвени 7 позиции и становища за форуми на УНКТАД, ОИСР, ЮНИДО, 

ИКЕ, ИКОСОС, УНСИТРАЛ, МТЦ, ОССЕ и Интерпарламентарния съюз: 

9.6.1. ЮНИДО - подготовка на посещение на ГД на ЮНИДО в Република 

България, 3 писма и становища;  
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9.6.2. УНКТАД - отговор на покана за участие в Генералната конференция на 

УНКТАД през юли 2016 г., в Найроби, Кения, анализ на предварителния преговорен 

текст за ХІV-та конференция на УНКТАД от 29 февруари 2016 г. 

9.6.3. ОИСР – информации и предложения във връзка с участие от българската 

страна в Симпозиум на високо ниво на ОИСР, Комитета по стомана и Комитета по 

търговия на ОИСР, становище по проект на РМС за разширяване на участието на 

България в работни органи на ОИСР и присъединяване към нови инструменти на 

организацията. 

9.6.4. становище относно предприемане на действия от Република България в 

изпълнението и периодичното отчитане на приетия в рамките на ООН документ "Да 

преобразим нашия свят: Програма за устойчиво развитие 2030 г. " 

9.7. Подготовка и участие в семинари и работни срещи, с цел информационно 

обезпечаване и обучение на бизнеса и държавната администрация в областта на 

многостранната търговска политика. Подготовка и участие в: 

9.7.1. Среща с Националния бизнес съвет за транспортни и търговски 

електронни улеснения и електронни документи. Изготвяне и предоставяне на протокол, 

информации и съгласуване на становище относно направените предложения. 

9.8. Подготовка на екипа, който ще организира и осъществява ротационното 

председателство на страната в Постоянното представителство на Република България 

при СТО в Женева. 

 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 

 

Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

Изпълнението на сключения договор с ИАНМСП по ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” приключи през 2015 г. 

 

Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

 

Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на 

международните пазари - проект по  Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

Изпълнение на проект по ОП „Конкурентоспособност” за насърчаване на износа, 

вкл. подкрепа за малки и средни предприятия за повишаване на експортната 

активност, промоция и реклама на международните пазари на отделни групи продукти, 

Интернет портал и др. Дейностите са насочени към подобряване интегрирането на 

българската икономика към Общия пазар и към световните пазари, чрез провеждане на 

изследвания и анализи, разработване на система и план за действие за предоставяне 

на информация и насърчаване на бизнес дейностите на страната, промоционални 

дейности, информационни кампании, създаване на унифицирана информационна 

система и база данни, предоставяща свободен достъп и възможности за търсене на 

партньори и обмяна на информация. Средства са предоставени и за подпомагане на 

участието на предприятията в международни пазари и изложби; организиране и 

провеждане на международни бизнес форуми, рекламни кампании и др.    

 

Общо платените средства по проекта към 30.06.2016 г. са 25 063 848.67 лв. 

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  

 

Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне: 

 

Мерки, финансирани по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020: 

Насърчаване на участието на българските МСП в европейски инициативи, 
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международни програми, проекти, изложения, партньорства и обединения за трансфер 

на технологии и практики. 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

 

Процедура BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие 

и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и 

международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ 

През отчетния период на заседание на КН на ОПИК на 20.05.2016 г. са одобрени 

методологията и критерии за подбор на операции по процедурата за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Изпълнителната 

агенция за насърчаване на МСП. Изготвени са условията за кандидатстване и 

изпълнение, които са изпратени за коментари и предложения на конкретния 

бенефициент.    

 

 

В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. 

проектите по програмата 

 

 

Г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 

 
Приложение №5 

2000.02.01 Бюджетна програма „Реализация на експортния 

потенциал и участие в търговската политика на Европейския 

съюз” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет  

I-во 

полугодие 

на            

2016 г. 

1. Анализи на външни пазари по страни, изготвени от Службите по 

търговско икономическите въпроси за нуждите на бизнеса 
Бр. 150 8 

2. Проведени сесии на междуправителствени комисии и работни 

групи за икономическо сътрудничество 
Бр. 15 11 

3. Проведени посещения на държавно ниво в Република България Бр. 45 8 

4. Проведени посещения на държавно ниво в чужбина Бр. 40 28 

5. Национални участия на изложения в чужбина Бр. 51 21 

6. Участвали в изложби на български фирми Бр. 1 075 252 

7. Български фирми, участвали в международни изложби в страната Бр. 320 87 

8. Организирани контактно-информационни борси в България Бр. 4  

9. Български фирми, участвали в контактно-информационни борси Бр. 80  

10. Организирани обучения Бр. 10 46 

11. Организирани бизнес – форуми и мисии в страната и в чужбина Бр. 22 10 

12. Български фирми участници в бизнес – форуми и мисии Бр. 525 787 

13. Осигуряване на групи от търговци и инвеститори за посещение 

на български предприятия, изложители на международни изложби в 

България, както и организиране на посещения на място 

Бр. 6 4 

14. Разпространени в чужбина рекламни материали относно 

търговско икономическия потенциал на Република България 
Бр. 5 020 8 588 

15. Чужди организации, с които е извършен обмен на информация и 

добри практики 
Бр. 21 14 

16. Изготвени информационни материали Бр. 765 377 

17. Постигнати търговски договорености Бр. 5 4 

18. Изготвени позиции за провежданите от ЕК преговори за достъпа 

до пазари на трети страни 
Бр. 30 17 

19. Изработени позиции по предложения на ЕК относно мерките за 

търговска защита* 
%. 100 17 

20. Брой потребители, ползващи услугите на интернет страницата на 

ЦПРБМ 
Бр. 58 000 25 847 

21. Брой потребители, ползващи услугите на националния експортен 

интернет портал 
Бр. 32 000 28 256 
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22. Брой регистрирани потребители на Националния 

експортен интернет портал 
Бр. 3 500 996 

23. Брой предприятия, регистрирани в базата данни на ИАНМСП Бр. 72 400 70 400 

24. Стокови групи и пазари, за които са получени 

информационно-консултантски услуги за подпомагане на 

експертния потенциал на ИАНМСП 

Бр. 110  

25. Анализи на секторни политики и пазарите на стоки и услуги в 

ЕС и трети страни, изготвени за нуждите на двустранните, 

плурилатералните и многостранните търговски преговори 

Бр. 12 35 

26. Индивидуални/колективни участия на фирми в изложби в 

чужбина (ваучери) 
Бр. 75  

27. Изготвени рамкови или други съгласувани позиции за 

провежданите от ЕС двустранни, плурилатерални и многостранни 

търговски преговори 

Бр. 25 8 

28. Провеждане на представително проучване на състоянието на 

МСП в Р България 
Бр. 1  

29. Осъвременяване на националния експортен портал с цел 

подобряване на достъпа до информация за потребителите 
Бр. 1  

30. Изготвяне на становища по проекти на нормативни актове за 

съответствието им с правилата и ангажиментите, произтичащи от 

членството на страната ни в СТО** 

% 100 8 

31. Брой предприятия, участвали в международни изложения прояви 

в чужбина 
Бр.  143 

32. Брой предприятия, участвали в търговски мисии, други 

промоционални прояви в страната 
Бр   

33. Участие в Министерската конференция на СТО и форуми на 

международни икономически организации 
Бр. 1  

 

Забележка: *Изготвяне на позиции по всички обсъждани въпроси 

                  **Изразяване на становища по постъпили проекти на нормативни актове 

 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 

 

 Източници на информацията за данните по показатели за изпълнение: 

Изпълнението и отчитането се базира на информация от организаторите и 

участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване, както и от 

страна на бенефициентите в хода на осъществяването на проектите. 

 

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности 

 Недостатъчна заинтересованост и активност от страна на бизнеса, на неговата 

и на браншовите организации решителност да се действа в среда на продължаващите 

санкции на ЕС към Руската федерация; 

 Нестабилност на трети пазари (Украйна, Турция и арабски страни); 

 Липса на коректна информация за постигнатите резултати от фирмите – 

участнички;  

 Промени в намеренията, интересите и готовността за конструктивен подход на 

отделни участници в двустранните, плурилатералните и многостранните преговори; 

 Чувствителност на бизнеса към промените в политическата обстановка; 

 Повишена несигурност на международните финансови пазари и засилените 

политически рискове в навечерието на референдума във Великобритания доведоха до 

възприемането в глобален мащаб на политиката на изчакване на корпоративно и 

институционално ниво.  

 

Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани  разходи (Приложение № 6) 

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 
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№ 

2000.02.01 Бюджетна програма “Реализация на експортния 

потенциал и участие в търговската политика на Европейския 

съюз” 

Закон Уточнен план 

Отчет  

I-во полугодие 

на 2016 г. 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 17 000 000 17 013 750 5 878 575 

     Персонал 2 664 773 2 665 363 1 372 654 

     Издръжка 14 335 227 14 298 387 4 434 966 

     Капиталови разходи 0 50 000 70 955 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 13 500 000 13 513 750 5 878 727 

     Персонал 2 664 773 2 665 363 1 372 654 

     Издръжка 10 835 227 10 798 387 4 435 118 

     Капиталови разходи   50 000 70 955 

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС  3 500 000 3 500 000 -152 

     Персонал       

     Издръжка 3 500 000 3 500 000 -152 

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

 2.1 1. ОП Конкурентоспособност 1 000 000 1 000 000 -152 

 2.2 2. ОП Конкурентоспособност и иновации 2 500 000 2 500 000   

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки 

за средства от ЕС 
0 0 0 

          

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 13 500 000 13 513 750 5 878 727 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 17 000 000 17 013 750 5 878 575 

  Численост на щатния персонал 161 161 148 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера 

им и източника на финансиране 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

Дирекция „Външноикономическа политика”, Главна дирекция „Европейски 

фондове за конкурентоспособност”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 

средните предприятия (ИАНМСП) и Центъра на промишлеността на Република България 

в Москва (ЦПРБМ). 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.03.00 

„АДМИНИСТРАЦИЯ” 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

1. Основна цел на програмата е подобряване държавното управление в 

областта на икономиката, своевременното осигуряване на дейностите по 

управление на човешките ресурси и административното, информационното, 

финансовото и материално-техническото обслужване на структурните звена на 

МИ.  

Целта на програма „Администрация” е постигната, чрез своевременното 

осигуряване дейностите по управление на човешките ресурси и административното, 

информационно, финансово и материално-техническо обслужване на структурните 

звена на МИ и на служителите, както и чрез изпълнението на дейностите по защитата 

при кризисни ситуации за системата на икономиката.  

Осъществените дейности за 2016 г. подпомагат изпълнението на останалите 

програми с цел постигане на стратегическите цели на МИ във всички области на 

политики.  

 

Б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 

резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне 

Стриктното изпълнение на дейностите възложени на служителите от общата 

администрация подпомага изпълнението на останалите програми и допринася за 

постигане на стратегическите цели на МИ във всички области на политики. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1. Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове; 

2. Процесуално представителство на министерството пред съдилищата; 

3. Разработване на  проектобюджет на министерството в програмен формат и 

по Единна бюджетна класификация; 

4. Осъществяване на финансова и счетоводна дейност на МИ в съответствие с 

изискванията на нормативните актове; 

5. Отчет на изпълнението на бюджета и на сметки за средства от Европейския 

съюз; 

6. Месечно разпределение на бюджета в системата на МИ; 

7. Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен 

баланс; 

8. Изготвяне на документация за капиталовите разходи по бюджета в 

системата на МИ; 

9. Деловодно обслужване и опазване на класифицираната информация; 

10. Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МИ, в т.ч. в 

областта на информационните и комуникационните технологии;  

11. Материално-техническо снабдяване и транспортно обслужване; 

12. Административно обслужване на юридически и физически лица на „едно 

гише”; 

13. Протоколната дейност на министерството и организиране на дейности; 

14. Управление и организационно развитие на човешките ресурси; 

15. Поддържане в оперативна готовност на органите за управление и силите за 

реагиране при кризи от военен и невоенен характер;  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

15.1. Изпълняват се необходимите изисквания по програмния бюджет на 

министерството, вкл. в частта отбрана и сигурност; 

15.2. Изпълняват се дейностите и задачите на министерството по отбранително-

мобилизационна подготовка, като част от подготовката на страната за отбрана, за 

поддържане на националното стопанство в готовност за работа при положение на 

война, при военно и извънредно положение; 

15.3. Изпълняват се задълженията на министерството по защитата при бедствия, 

включително по превенцията и реакцията при бедствия и аварии, в съответствие с 

изискванията на действащото законодателство; 

15.4. Реализират се задачите на министерството по защитата на националната 

сигурност и по установяване на критичните инфраструктури, произтичащи от 

националното законодателство; 
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15.5. Осигурява се изпълнението на специфичните административни дейности, 

свързани с управлението при кризисни ситуации; 

15.6. Осъществяват се дейностите на междуведомствено ниво по създаването и 

актуализирането на националната нормативната уредба и стратегическите документи, 

отнасящи се за отбранително-мобилизационната подготовка, защитата при бедствия и 

аварии, защитата на критичните инфраструктури и за други сфери на сигурността; 

15.7. Планират и изпълняват се дейностите по изграждане и поддържане на 

автоматизирана информационна системи за електронна обработка на класифицирана 

информация.   

16. Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната 

информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на 

класифицираната информация; 

17. Изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или 

консултиране за подобряване дейността на одитираните структури, чрез 

даване на препоръки за отстраняване на открити слабости в системите за 

вътрешен контрол. 

За периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. са изпълнявани 4 одитни 

ангажимента за даване на увереност. Към края на отчетния период три са приключили, 

а един е на етап фактически проверки.  

Един от одитните ангажименти е свързан с проследяване изпълнението на 34 бр. 

дадени препоръки, като е извършен анализ и оценка на адекватността, ефективността 

и своевременността на предприетите действия за минимизиране на риска от допускане 

на нередности, слабости и нарушения. 

18. Осъществяване на вътрешноведомствен контрол върху дейността на 

администрацията на МИ, в т.ч. и с цел превенция и предотвратяване на 

корупция, корупционни прояви и конфликт на интереси. 

19. Осъществяване на предварителен контрол на разходите преди поемане на 

задължения и извършване на разход. 

 

В)Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. 

проектите по програмата. 

 

Г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 

качествени, времеви) (Приложение № 5) 
 

 Кратко описание на показателите за изпълнение 
 

 Източници на информация за данните по показателите за изпълнение 

За изготвяне на отчета е използвана информация от отчетите на дейността на всяка 

дирекция, включена в програма „Администрация“. 

 

Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности 

 

Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 

администрирани разходи (Приложение № 6) 

 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.03.00 Бюджетна програма “Администрация” 

Закон Уточнен план 

Отчет  

I-во полугодие на            

2016 г. (в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 7 000 000 7 000 790 3 262 600 

     Персонал 4 081 439 4 082 229 1 939 846 

     Издръжка 2 418 561 2 408 561 1 216 847 

     Капиталови разходи 500 000 510 000 105 907 
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1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 7 000 000 7 000 790 3 262 600 

     Персонал 4 081 439 4 082 229 1 939 846 

     Издръжка 2 418 561 2 408 561 1 216 847 

     Капиталови разходи 500 000 510 000 105 907 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства 

от ЕС  
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС 
0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 7 000 000 7 000 790 3 262 600 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 7 000 000 7 000 790 3 262 600 

  Численост на щатния персонал 139 139 135 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, 

основанието/характера им и източника на финансиране 

 

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

Директорите на Дирекциите от общата администрация и ръководителите на 

административни структури на пряко подчинение на министъра на икономиката , както 

и служители на пряко подчинение на министъра на икономиката. 


