
 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ  ЗА 

2015 ГОДИНА НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА  

 

 

 

 

 

  



 1

СЪДЪРЖАНИЕ 

 
I.ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА .................................................... 2 

II. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В 
ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА ............................................................................... 5 

III. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО 
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ........................................... 6 

IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ЕФЕКТИВНОТО 
ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ............................................................. 9 

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1 „ОБЛЕКЧАВАНЕ НА 
РЕГУЛАЦИИ, ОПРОСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ 
УСЛУГИ” ................................................................................................................. 11 

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2 „НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ИНОВАЦИИТЕ” .................................................................. 25 

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 3 „ПРОЗРАЧНА СИСТЕМА НА 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ” ...................................................................................... 52 

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 4 „ЗАКРИЛА НА ОБЕКТИТЕ НА 
ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ” ............................................................................... 60 

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 5 „ИНФРАСТРУКТУРА ПО 
КАЧЕСТВОТО В ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА” ................................. 69 

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 6 „ПОДОБРЯВАНЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР” ............................. 108 

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 7 „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ 
И ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС” .................................................................... 113 

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА 8 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА 
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА” ......................... 129 

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 9 „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И 
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ” ..................................... 140 

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 10 „ЗАЩИТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ” .................................................................................................. 155 

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 11 „РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕС” ................ 164 

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 12 „АДМИНИСТРАЦИЯ” ........ 180 

 



 2

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 на МИ 

ПРИХОДИ 

Закон 
Уточнен 

план 
Отчет          
2015 г. (в лева) 

Общо приходи: 24 129 700 24 344 573 25 387 871 

Данъчни приходи       

Неданъчни приходи 24 129 700 24 286 166 25 329 464 

Приходи и доходи от собственост 7 846 500 8 002 966 7 371 418 

Държавни такси 12 834 200 12 834 200 17 697 754 

Глоби, санкции и наказателни лихви 3 413 000 3 413 000 2 548 730 

Други 36 000 36 000 -788 286 

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите     -1 567 009 

Постъпления от прдажба на нефинансови активи     66 857 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми   58 407 58 407 

 
 
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 МИ) 

Класификацио
нен код* 

РАЗХОДИ  

Закон 
Уточнен 

план 
Отчет          
2015 г. (в лева) 

  Общо разходи по бюджета на Министерство на икономиката 53 609 400 66 950 956 63 595 399 

2000.01.00 
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие 
и конкурентоспособност 

42 189 400 47 448 258 45 978 593 

 2000.01.01 
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на 

процедури по предоставяне на административни услуги" 
1 384 400 1 681 382 1 521 738 

 2000.01.02 
Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и 

иновациите" 
11 358 900 6 378 453 6 219 430 

 2000.01.03 
Бюджетна програма "Прозрачна система на обществените 

поръчки" 
1 117 500 1 169 417 1 155 061 

 2000.01.04 
Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална 

собственост" 
2 381 700 2 603 587 2 542 172 

 2000.01.05 
Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа 

развитието на икономиката" 
9 998 600 12 814 180 12 677 971 

 2000.01.06 
Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в 

единния европейски пазар" 
520 100 556 100 488 197 

 2000.01.07 
Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, 

съфинансирани от ЕС" 
578 400 308 405 251 090 

 2000.01.08 
Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за 

повишаване на конкурентоспособността на икономиката" 
7 911 500 3 776 944 3 677 964 

 2000.01.09 
Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление 
на държавната собственост" 

3 507 300 13 397 715 12 720 583 
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 2000.01.10 Бюджетна програма "Защита на потребителите" 3 431 000 4 762 075 4 724 387 

          

2000.02.00 
Политика в областта на ефективното външноикономическо 
сътрудничество 

10 920 000 12 466 116 11 384 362 

 2000.02.01 
Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и 

участие в търговската политика на Европейския съюз" 
10 920 000 12 466 116 11 384 362 

          

2000.03.00 Бюсжетна програма „Администрация” 500 000 7 036 582 6 232 444 

* Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 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 
консолиди

рани 
разходи 

Ведомствени разходи Администрирани разходи 

Класифика
ционен код 

(в лева) Общо 
По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети, 

сметки за 
средства 

от ЕС и 

чужди 
средства 

Общо 
По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети, 

сметки за 
средства 

от ЕС и 

чужди 
средства 

  Общо разходи 465 760 870 81 308 356 47 316 080 33 992 276 384 452 514 16 279 319 368 173 195 

 2000.01.00 

Политика в областта на 
устойчивото 
икономическо развитие 
и конкурентоспособност 

442 989 432 58 693 384 29 855 740 28 837 644 384 296 048 16 122 853 368 173 195 

 2000.01.01 

Бюджетна програма 

"Облекчаване на 

регулации, опростяване на 
процедури по 

предоставяне на 

административни услуги" 

1 553 168 1 553 168 1 521 738 31 430 0     

 2000.01.02 

Бюджетна програма 

"Насърчаване на 
предприемачеството и 

иновациите" 

235 216 095 2 148 706 2 071 818 76 888 233 067 389 4 147 612 228 919 777 

 2000.01.03 
Бюджетна програма 
"Прозрачна система на 

обществените поръчки" 

1 627 350 1 627 350 1 155 061 472 289 0     

 2000.01.04 

Бюджетна програма 

"Закрила на обектите на 

индустриална 
собственост" 

2 924 811 2 924 811 2 542 172 382 639 0     

 2000.01.05 

Бюджетна програма 

"Инфраструктура по 

качеството в подкрепа 
развитието на 

икономиката" 

22 382 433 22 382 433 12 677 971 9 704 462 0     

 2000.01.06 

Бюджетна програма 

"Подобряване 

възможностите за участие 
в единния европейски 

пазар" 

557 166 557 166 488 197 68 969 0     
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 2000.01.07 

Бюджетна програма 

"Управление на програми 

и проекти, съфинансирани 
от ЕС" 

154 881 494 15 628 076 251 090 15 376 986 139 253 418   139 253 418 

 2000.01.08 

Бюджетна програма 

"Насърчаване на 

инвестициите за 
повишаване на 

конкурентоспособността 

на икономиката" 

5 204 205 2 759 468 1 233 227 1 526 241 2 444 737 2 444 737    

 2000.01.09 

Бюджетна програма 
"Преструктуриране и 

ефективно управление на 

държавната собственост" 

12 779 596 3 319 089 3 260 076 59 013 9 460 507 9 460 507   

 2000.01.10 

Бюджетна програма 

"Защита на 

потребителите" 

5 863 114 5 793 117 4 654 390 1 138 727 69 997 69 997   

                  

2000.02.00 

Политика в областта на 
ефективното 
външноикономическо 
сътрудничество 

16 082 428 16 082 428 11 384 362 4 698 066 0 0 0 

 2000.02.01 

Бюджетна програма 

"Реализация на 

експортния потенциал и 
участие в търговската 

политика на Европейския 

съюз" 

16 082 428 16 082 428 11 384 362 4 698 066 0     

                  

2000.03.00 
Бюджетна програма 
"Администрация" 

6 689 010 6 532 544 6 075 978 456 566 156 466 156 466   

 
 
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            
2015 г.  

(в лева) 

Общо разходи: 346 227 400 359 786 549 465 760 870 

Общо финансиране: 346 227 400 359 786 549 465 760 870 

   Собствени приходи 24 129 700 24 286 166 25 329 464 

   Субсидия от държавния бюджет 29 853 700 42 721 383 38 199 078 

   Целеви средства от ЦБ       

   Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ        

   Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на 

ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ 
291 780 000 292 154 000 401 598 878 

   Заеми        

   Други безвъзмездни помощи   58 407 66 857 

   Други европейски фондове, програми и инициативи, по които 
464 000 566 593 566 593 

Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране 

   Други       
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II. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В 
ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА 

1. Централно управление на Министерство на икономиката 
 
1.1. С Постановление № 447 на Министерския съвет от 23 декември 2014г., в сила от 1 
януари 2015г. са приети Устройствени правилници на Министерството на икономиката, 
на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма. Числеността на 
персонала в организационните структури и административните звена в Министерството 
на икономиката, съгласно приложението към чл. 6, ал.8 и чл. 11, ал.3 от Устройствения 
правилник на Министерство на икономиката е 575 щатни бройки. 
 
1.2. С Постановление № 105 на Министерския съвет от 28 април 2015г. за приемане на 
Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции и на Устройствен 
правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия към министъра на икономиката се извърши промяна в приложението към 
чл. 6, ал.8 и чл. 11, ал.3 от Устройствения правилник на Министерство на икономиката.  

При запазване на общата щатна численост на министерството от 575 щ.бр., респ. 
общата числеността на Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” от 214 щ.бр., считано от 1 юни 2015 г. се намали числеността 
на длъжността „сътрудници по управление на европейски проекти и програми” в Главна 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” от 15 щ.бр. на 5 щ.бр.  
 
2. Второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на икономиката  
 
2.1. С Постановление № 447 на Министерския съвет от 23 декември 2014г., в сила от  
януари 2015г., посл. изм.бр.100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г. се извършиха 
промени в общата численост на персонала във ВРБ към министъра на икономиката, в 
т.ч. и намаление, като към 31.12.2015 г. числеността е както следва:  

� Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация" - от 40 на 39 щ.бр.; 
� Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

– от 53 на 52 щ.бр.; 
� Българската агенция за инвестиции – от 30 щ.бр. на 27 щ.бр.; 
� Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол - 65; 
� Държавна агенция по метрологичен и технически надзор – от 351 щ.бр. на 

340 щ.бр.; 
� Български институт по метрология – 287 щ.бр.; 
� Комисията за защита на потребителите – 171 щ.бр.; 
� Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – от 20 на 29 щ.бр.; 
� Патентното ведомство – от 115 на 114 щ.бр.; 
� Центърът на промишлеността на Република България в Москва – 11 щ.бр.; 
� Агенцията по обществени поръчки – от 75 на 70 щ.бр. 

 
 
Общото намаление на числеността на персонала във второстепенните разпоредители 
към министъра на икономиката през 2015 г. спрямо 2014 г. е с 30 щ.бр.  
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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 целенасочена политика за подобряване 
на икономическата среда, повишаване 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 не се развива в пълния си капацитет поради въздействието 
на нестабилната международна обстановка. 
 В периода след 2010 г. се отчита забавяне на спада в българската икономика. По 
данни на НСИ, ръстът на БВП през 2014 г.е 1.6%, а за 2015 г. 3%. 
 Инфлацията в страната беше повлияна от стагнацията на глобалната икономика. 
През 2014 г. индексът на потребителските цени намалява с 1.4%, а през 2015 г. бе 
отчетена дефлация от 0.1%. 
 От 2012 г. безработицата в страната отчита намаление и достига 10.7% в края на 
2014 г. Това е положителен знак за възстановяването на икономиката от кризата и в 
края на 2015 г. този индикатор намалява до 10.0%. 
 От 2010 г. се отбелязва тенденция на покачване на индексите на производството и 
оборота в промишлеността, като в края на 2015 г. те са били съответно 109% и 115% 
при база 2010 г. 
 2013 г. и началото на 2014 г. се характеризират с ниски нива на промяна на 
износа и вноса на страната, което е пряко обвързано с конюнктурата на външните 
пазари. 
 Преките чуждестранни инвестиции в България през 2014 г. са на стойност 1 285 
млн. евро. За 2015 г. се наблюдава положителна тенденция за увеличаване на обема им 
с  24 % до 1 593.1 млн. евро. 
 
Оперативна цел 1 „Подобряване на бизнес средата, усъвършенстване на 
нормативната уредба, свързана с регулаторни режими и намаляване на 
административната и регулаторна тежест, създаване на обща система на таксите, 
събирани от централната и местна власт” 
 

Всички административни режими, администрирани от ДРЛК са изцяло приведени в 
съответствие с изискванията на Закона за ограничаване на административното 
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) и 
съответното специализирано законодателство. Те са максимално опростени, с 
минимално изисквани документи и минимален срок на издаване, което същевременно 
да позволи извършването на навременен, строг и постоянен контрол над дейността на 
регистрираните и лицензирани фирми, тъй като това е директно свързано с опазването 
на здравето на гражданите в Република България и е от изключителен обществен 
интерес. 

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 2015 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 плановете за действие за намаляване на 
административната тежест: 2012-2014 г./2015-2017 г. 
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Оперативна цел 2 „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” 
 
 България продължава да е атрактивна дестинация за инвестиции за създаване на 
центрове за споделени услуги и бизнес аутсорсинг, създаващи множество работни 
места за високообразовани кадри в сферата на информационните технологии, 
счетоводството, човешките ресурси. 

От профила на новите инвестиционни проекти, заявени в Българската агенция за 
инвестиции могат да се откроят намеренията на предприятията за изграждане на нови и 
разширяване на съществуващи мощности и в производствения сектор, като основно 
място заемат предприятия от автомобилната индустрия. 

Със закона за насърчаване на инвестициите продължават да се насърчават 
инвестициите в тези сектори, като се отчита увеличаване на интереса към 
сертифициране на инвестиционни проекти и ползване на насърчителните мерки, 
основно тези насочени към подпомагане създаването на заетост. 

С цел осезаемо увеличаване на преките чуждестранни инвестиции в страната 
Министерството на икономиката изготви анализ на проблемите на инвеститорите и 
съвместно с Министерството на финансите работи по създаване на механизъм за 
регулярен мониторинг на инвестиционния климат. 

Успешното прилагане на политиката за насърчаване на инвестициите е важна 
предпоставка за общото повишаване на потенциала за икономически растеж. 
 
Оперативна цел 3 „Осигуряване на ефективна защита на потребителите” 

Заложените дейности и мерки за постигане на Оперативна цел 3 „Осигуряване на 
ефективна защита на потребителите”, осигуряват провеждането на държавната 
политика за защита на потребителите и нейното интегриране при провеждане на 
другите секторни и хоризонтални политики. Дейностите и мерките, подлежащи на 
изпълнение по програмата са свързани с хармонизиране на българското 
законодателство за защита на потребителите с изискванията на европейското 
законодателство, ефективното му прилагане, 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 въвеждане на алтернативни способи за решаване на 
потребителски спорове. 

Изпълнението на предвидените дейности и мерки е отчетено чрез конкретно 
посочените в отчета стойности и показатели. Всички предвидени дейности и мерки са 
изпълнени в определените за това срокове. 
 
 
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           
2015 г. 

Показатели за полза/ефект 

1.Реален икономически растеж % 0.8 

 

3.0 
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2. Преки чуждестранни инвестиции Млн. евро 1 306 

 

1 593.1 

 

3.Дял за разходите за НИРД % от БВП 1.09 

0.76%* 

Данните са за 

2014 г. 

4. Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността 

на българската икономика Млн.лв. 487 401 

*Данните за Дял за разходите за НИРД не покриват отчетния период, предвид 
статистическия график на НСИ. 

� Кратко описание на показателите за полза/ефект 

Провежданата политика е пряко обвързана със създаването на по-висока 
добавена стойност и съответно ръст на БВП, успешно интегриране на бизнеса в 
Единния европейски пазар, понижаване на безработицата с крайна цел подобряване на 
благосъстоянието на живот. 
   
 

� 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 
политика, Министерство на регионалното развитие, 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”, 
Агенцията за обществени поръчки и Патентно ведомство на Република България. 
 
Г) Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период 

     Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 32 
от 2015 г.) 
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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” 

Износът за периода м. януари – м. декември 2015 г. възлиза на 23 248.3 млн. 
евро, като бележи нарастване с 1 143.3 млн. евро или 5.2% спрямо същия период на 
предходната година (22 104.9 млн. евро)*.  

През периода м. януари – м. декември 2015 г. най-голям дял в износа имат 
следните групи стоки според начина на използване: други инвестиционни стоки (с 
31.7%), други суровини и материали (с 9.7%), резервни части и оборудване (с 12.9%) 
и електричество (с 36.4%).  

По стокови групи (глави от Комбинираната номенклатура) най-голямо 
нарастване на износа за януари – декември 2015 г. се наблюдава при: електрически 
машини и апарати (Глава 85) с 389.4 млн. евро или с 20.8%, и при ядрени реактори, 
котли, машини, апарати и механизми (Глава 84) със 113.6 млн. евро или 6.6%.  

Страни с най-голям дял в износа са: Германия (2 893.3 млн. евро или 12.4%), 
Италия (2 135.5 млн. евро или 9.2%), Турция (2 008.1 млн. евро или 8.6%,) и Румъния 
(1 893.2 млн. евро или 8.1%,). 

При вноса (CIF) за периода м. януари – м. декември 2015 г. е регистрирано 
нарастване с 1.1% спрямо същия период на 2014 г.*  

През периода м. януари – м. декември 2015 г. се наблюдава нарастване на 
вноса при групите: други суровини и материали (с 226.6 млн. евро или с 11.8%), 
храни, напитки и цигари (със 155 млн. евро или с 9.7%) и транспортни средства (със 
133.4 млн. евро или с 11.6%).  

По стокови групи най-голямо увеличение на вноса (CIF) за периода януари – 
декември 2015 г. се наблюдава при автомобилни превозни средства (Глава 87) с 307.8 
млн. евро или 19.5%, електрически машини и апарати (Глава 85) с 229.3 млн. евро или 
10.6% и ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми (Глава 84)  със 110.7 
млн. евро или 4.4%.  

Най-голям дял във вноса има вносът от: Русия (3 192.5 млн. евро или 12.1%), 
Германия (3 075.7 млн. евро или 11.6%), Италия (1 962.9 млн. евро или 7.4%) и от 
Китай (1 914.9 млн. евро или 7.3%). 

На институционално ниво, през отчетния период, са извършени действия за 
насърчаване на износа, привличане на инвестиции 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 международното 
търговско–икономическо сътрудничество, подписани са и са съгласувани споразумения, 
меморандуми, спогодби и други договори за търговско-икономическо сътрудничество, 
организирани са информационни и промоционални кампании у нас и в чужбина, 
насърчавани са контакти на бизнес-ниво.  

Реализирани са и редица дейности, 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: БНБ, Платежен баланс на Република България, м. януари 2016 г. 
 
Б) Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за 
обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на 
политика 
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� 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          
     2015 г. * 

Показатели за полза/ефект 

1. Текуща сметка % от БВП 1.8 1.2 

2. Търговско салдо  % от БВП -7.3 -4.2 

3. Салдо по услугите % от БВП 5.8 5.7 

4. Износ на стоки % 10.1     5.2** 

 
Източник: БНБ, Платежен баланс на Република България, м. декември 2015 г. 
** Износ (FOB). БНБ, Платежен баланс на Република България, м. януари 2016 г.  
 

� Кратко описание на показателите за полза/ефект 

За периода м. януари – м. декември 2015 г. текущата сметка е положителна и 
възлиза на 541.6 млн. евро (1.2% от БВП), при излишък от 495.2 млн. евро (1.2% от 
БВП) за същия период на 2014 г.  

За същия период търговското салдо е отрицателно, в размер на 1 885 млн. евро 
(4.2% от БВП), при дефицит от 2 734.6 млн. евро (6.4% от БВП) спрямо м. януари – м. 
ноември 2014 г.  

Салдото на услугите, за периода м. януари – м. декември 2015 г., е положително и 
достига 2 550.2 млн. евро (5.7% от БВП).  

Износът за периода м. януари – м. декември 2015 г. възлиза на 23 248.3 млн. евро, 
като бележи нарастване с 1 143.3 млн. евро или 5.2% спрямо същия период на 
предходната година (22 104.9 млн. евро). 
 

� Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта 

� Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект 

БНБ, НСИ 
 

 
В) Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика 
Дирекция „Външноикономическа политика” 
 
 
Г) Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 1 „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 

Министерство на икономиката /МИ/ осигурява предоставянето на услуги с високо 
качество по прозрачен и ефективен начин, като се стреми дейността да отговори 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. 

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, изделия с двойна употреба, контролът върху легалното производство и 
търговия с прекурсори на наркотични вещества. 

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) и участва 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. Осигурено е и ефективно участие в работните 
органи на Съвета и Комисията по въпросите, свързани с контрола на прекурсори на 
наркотични вещества. 

 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 
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. 
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2. Ограничава незаконосъобразното осъществяване на дейност като стоково 
тържище, пазар на производителите, самостоятелен обект или стокова борса. 

3. Ограничава продажбата на храни на едро без документи за безопасност, 
произход и 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. 

 
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; 

    - Заседания на Работната група към Съвета на ЕС по изделия и технологии с 
двойна употреба (ИТДУ) - DUWP;  

    - Заседание на Комитета по прилагане на Директива 43/2009 за опростяване на 
реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната (ПСО), вътре в 
Общността; 

   - Заседания на 51-та, 52-та и 55-та на Среща на Координационната група, 
създадена съгласно чл. 23 на Регламент 428/2009 на Съвета на ЕС, към Европейската 
комисия (ЕК). 

 
Участия в двустранни инициативи на ЕС: 

    - Семинар за трансгранично сътрудничество в областта на експортния контрол, 
свързан с проблеми и предизвикателства, които възникват в процеса на експортния 
контрол на ПСО и на ИТДУ, организиран съвместно по Програмата на Държавния 
департамент на САЩ за експортен контрол и свързаната с него охрана на границите 
(EXBS) и Европейската комисия, гр. Киев, Украйна; 

    - Семинар за трансгранично сътрудничество в областта на експортния контрол на 
продукти, свързани с отбраната, който се организира съвместно по Програмата на 
Държавния департамент на САЩ за експортен контрол и свързаната с него охрана на 
границите (EXBS) и Европейската комисия, гр. Кошице, Словакия; 

    - 8ми Семинар по технически аспекти на експортния контрол на изделия и 
технологии с двойна употреба и обмен на най-добри практики в областта на експортния 
контрол, който се организира съвместно с EXBS и Европейската комисия гр. Испра, 
Италия; 

    - Семинар на тема „Разследване и наказателно преследване на нарушения на 
експортния контрол” по линия на Програмата за експортен контрол и гранична 
сигурност (EXBS) на Държавния департамент на САЩ (Бюрото за международна 
сигурност и неразпространение), гр. Любляна, Словения; 

- Семинар за трансгранично сътрудничество в областта на експортния контрол 
на изделия и технологии с двойна употреба на тема „Сътрудничество между държавите-
членки от източния регион на ЕС и компетентните органи на Грузия”, Тбилиси, Грузия. 
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� 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: 

- Участие в Четиринадесета среща на Националните органи на държавите-
членове на Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) от 
Източноевропейската регионална група, гр. Любляна, Словения; 

- Участие в Седемнадесетата среща на Националните органи на държавите-
членове на ОЗХО, Хага, Кралство Нидерландия; 

- Участие в Основен курс за представители на Националните органи на 
страните-членки на ОЗХО, Хага, Кралство Нидерландия; 

- Участие в Семинар за развитие и усъвършенстване на националните стратегии 
и за засилване на сътрудничеството в тази област между страните от Югоизточна 
Европа  (Counter Weapons of Mass Destruction (C-WMD) Network – September Event: The 
Strategic Context), Ракитие, Хърватска. 

� Изготвяне на проекти на нормативни актове за актуализиране и 
хармонизиране на националното законодателство в областта на експортния контрол: 

Приети са следните нормативни и административни актове:  
        - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16-437 от 04.05.2007 г. за 
условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и 
техните прекурсори; 
    - Заповед за утвърждаване на инструкция за работа с класифицирана 
информация на ОЗХО; 
    -  Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото 
оръжие (обн. ДВ., бр. 14 от 20.02.2015 г.); 
         - Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и 
неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката 
в изпълнение на чл. 12, т. 13 от Закона за забрана на химическите оръжия и за контрол 
на токсичните химически вещества и техните прекурсори; 
    -  Постановление на Министерски Съвет № 194 от 27 юли 2015 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. 60 от 7.08.2015 г., в сила от 
7.08.2015 г.); 
    - Одобрен от Министерски съвет доклад на Междуведомствената комисия за 
експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към 
министъра на икономиката за 2014 г.; 
    -  Издадена Заповед № РД-16-167/10.03.2015 г. на министъра на икономиката за 
утвърждаване на Образци № 1 до № 53, съгласно разпоредбите на Правилника за 
прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на 
изделия и технологии с двойна употреба.  

1.2. Набиране и обработка на информация и подготовка на нотификации, 
декларации и доклади за осъществени дейности с продукти, свързани с отбраната, и 
изделия и технологии с двойна употреба и предоставянето им по линия на ЕС, ООН, 
ОССЕ, международните режими за експортен контрол, Организацията за забрана на 
химическото оръжие и др.:  
 - Нотификация за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г. във връзка със 
задълженията на Р България по линия на Васенаарската договореност да предоставя 
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); 
 - Годишна декларация на Р България за изминали дейности с токсични 
химически вещества и техните прекурсори за 2014 г. по линия на Конвенцията за 
забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо 
оръжие и за неговото унищожение (КЗХО); 
 - Годишна декларация по линия на Комитета Цангер в изпълнение на 
задълженията на Република България; 
 - Годишна декларация на Република България по линия на Конвенцията за 
забрана на биологичното оръжие; 
 - Годишен доклад съгласно чл. 13, ал. 3 от Регламент (EC) № 1236/2005 
относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел 
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прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко 
или унизително отнасяне или наказание; 
           - Годишна декларация на Република България за планираните за 2016 г. 
дейности с токсични химически вещества и техните прекурсори, посочени в 
приложенията на КЗХО; 
 - Нотифицирани данни за износ и внос на ПСО за календарната 2014 г. по 
линия на Документа на ОССЕ за малките оръжия и леките въоръжения; 
 - Нотифицирани данни за износ и внос на ПСО за календарната 2014 г. по 
линия на Регистъра на конвенционалните оръжия на ООН; 
 - Нотифицирани данни за осъществения износ през второто полугодие на 2014 
г. и първото 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). 

1.3. 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/ЕО 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.) 

- Подготвени и приети са предложения на дирекция МКТС, които са включени в 
официалната позиция на Р България по отношение на формулиране на текста на 
Приложение II на Регламент № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на 
действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, както и приемане на 
изключение при внос на ядрено оборудване и технологии, свързано с поддръжката и 
безопасността на съществуващите ядрени способности за граждански цели в рамките на ЕС; 

    - Проведени консултации с компетентните органи на Германия, Кипър и 
Холандия, съгласно чл. 11 от Регламент 428/2009, във връзка с подадени заявления за 
издаване на разрешения за износ на ИТДУ; 

- Представена е информация (отговор на въпросници относно прилагане на 
европейското и българското законодателство в областта на експортния контрол; 
изразена позиция по отношение на определени географски региони и конкретни 
държави) във връзка с работата на работните групи на Съвета на ЕС по износа на 
конвенционални оръжия и по изделията с двойна употреба. 

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 15 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 22 протокола за вземане на неприсъствени решения по 
подадени заявления за издаване на разрешения за външнотърговски сделки с ПСО и 
ИТДУ;  

   Издадени са: 
   - 1201 разрешения за външнотърговски сделки с ПСО и ИТДУ (износ, внос, 

трансфер, брокерска дейност, транзит, превоз, участие в изложения); 
   - 19 удостоверения за регистрация за износ и трансфер на ИТДУ и 11 

удостоверения за регистрация за брокерска дейност с ИТДУ; 
   -   228 удостоверения за внос, износ и трансфер на ПСО; 
   -   171 международни сертификата за внос на ПСО; 
   -   3 международни сертификати за внос на ИТДУ;  
   -   14 удостоверения за внос на ИТДУ; 
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   -   предоставени са 31 бланки на удостоверения за осъществена доставка; 
   - 976 становища за класифициране на изделия в отговор на постъпили 

запитвания на фирми. 
   -  Изготвени са 146 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 
         - Организирана и проведена среща на ръководството на Министерство на 
икономиката със Сдружение „Българска отбранителна индустрия” за разясняване на 
политиките за експортен контрол и прилагане на санкции и ограничения от 
Междуведомствената комисия; 
       - Организирано и проведено съвместно посещение с представители на МИ и 
Комитета по прилагане на санкциите на ООН спрямо Кот д’Ивоар във фирма „Арсенал” 
АД, гр. Казанлък за изясняване на факти и обстоятелства във връзка със санкциите. 

 
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. Подобряване на качеството на контролните дейности в областта на 
производството на спиртни напитки 
  Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

  2.1. 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 29 актуализации на удостоверения на производители на 
етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки. Издадени са 21 констативни протоколи 
от извършвани проверки и 9 бр. от документални проверки. Проверени и заверени са 
41 технически спецификации за различни напитки и продукти. Извършени са 21 
проверки на място в производствени обекти. 
  2.2. Дейности, свързани със спиртни напитки с географско указание 

Към отчетния период няма подадени нови заявления за утвърждаване на спиртни 
напитки с географско указание. Изготвени са и са изпратени в Европейската комисия 
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 са изготвени и допълнени в 
съответствие с поставени въпроси и искане за уточнения от ЕК. Кореспонденция и 
съвместни консултации с производители във връзка с изготвянето на допълненията към 
техническите досиета. 
  2.3. 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 11 бр. средни проби за анализи на спиртни напитки по ЗВСН, при които 
е установено, че показателите на 8 бр. от тях са в норма, а на останалите 3 бр. 
показателите не отговарят на изискванията на нормативната уредба. 
 
3. Провеждане на политика за пълноценно използване на възможностите за 
икономическо сътрудничество в рамките на членството в НАТО, в европейски 
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структури за сигурност и за двустранно индустриално сътрудничество в 
сферата на сигурността и отбраната 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

3.1. Осигуряване на ефективно национално представителство в дейността на 
органи и структури на НАТО и в европейски структури за сигурност: 

� Национално представителство в Групата по индустриалните ресурси и 
комуникационните услуги (IRCSG) към Комитета на НАТО за гражданско планиране при 
извънредни ситуации (CEPC): Участие на националния представител от МИ в редовното 
заседание на IRCSG през м. октомври, Брюксел; участие на представители на МИ в 
учението на НАТО за управление на кризи CMX 2015 съобразно условията на учението; 
участие в международна конференция на Центъра на НАТО за управление при кризи и 
реагиране при бедствия; участие в двустранни консултации България – НАТО и в срещи 
за обсъждане на въпросите, свързани с гражданското планиране за извънредни 
ситуации и синхронизиране на националните мерки със системата на НАТО за отговор 
при кризи; 

� Национално представителство в Индустриалната консултативна група на 
НАТО (NIAG): Организирано индустриалното представителство, подготовката и 
участието на националния представител от МИ и представител на Сдружение 
„Българска отбранителна индустрия” (СБОИ) в работата и редовните пленарни 
заседания на NIAG през м. февруари, май и октомври, и в годишния Индустриален 
форум на НАТО’2015; подготвена и насочена информация до СБОИ и заинтересуваните 
индустриални и научноизследователски среди за постъпващите документи във връзка с 
6 инициативи по линия на NIAG и други органи и структури на НАТО с индустриална 
насоченост; 

� Участие в дейността на европейски структури за сигурност и отбрана: 
Участие в първата среща на националните представители в Експертна мрежа по 
въпросите на отбранителната индустрия към ЕАО; участие в заседание на работната 
група по въпросите на малките и средните предприятия в сферата на отбраната и 
сигурността към ЕАО, 17 ноември 2015 г., Брюксел; подготвено и осъществено 
съвместно участие със СБОИ в 2 заседания на експертната работна група по сигурност 
на доставките към Европейската агенция по отбрана и разпространена свързана 
информация до заинтересованите български ведомства; подготовка на информация и 
участие в изследването на ЕАО относно балансирано развитие на отбранителните 
индустрии и сътрудничество в Европа; предоставяне на информация на СБОИ и 
организиране на участието в 3 срещи на ЕАО с представители на държави членки от 
Централна и Източна Европа по въпроси, свързани със спецификите на техните 
отбранителни индустрии, и за представяне на резултатите и доклада от изследването. 

3.2. 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 и отбрана: 

� Участие в процеса на подготовката и съгласуването на документите за 
приемане от МС на проекта на Стратегията за изследвания и технологии в сигурността 
и отбраната и Концепцията за технологичните области, подобласти и технологии за 
нейното прилагане;  

� Подготвени документи за съгласуване и внасяне в МС на проект на Решение 
за приемане на Национална програма за изпълнение на Стратегията за развитие на 
българската отбранителна технологично-индустриална база – приета с Протокол № 
21/27.05.2015 г.; 

� Участие в междуведомствената работна група, създадена със Заповед 
№8121з-945/07.08.2015 на министъра на вътрешните работи, за изготвяне на проекта 
на Национален план за противодействие на тероризма; 

� Участие в междуведомствената работна група и в изготвянето на приноса на 
МИ по отчета на Р България за изпълнение на Плана за действие на ЕК за усилване на 
мерките за противодействие на терористични заплахи, свързани с химически и 
биологични, радиоактивни и ядрени (ХБРЯ) материали; 

� Подготвена информация и участие в процеса на междуведомствено 
взаимодействие изграждане и разполагане на Елемент на НАТО за интегриране на 
силите (NFIU); 
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 3.3. 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 
44 международни процедури на НАТО; издадени 25 Декларации за съответствие за 
участие на 28 български дружества в тръжни процедури, като някои фирми участват в 
повече от една тръжна процедура; организирани и проведени 11 заседания на 
експертната работна група в МИ за разглеждане на документите на 61 български 
фирми, заявили желание за включване в базата данни на кандидатите за участие в 
международни търгове на НАТО; извършена годишна актуализация на информацията от 
базата данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО, 
разгледани документите на 125 фирми от базата данни; 

� Организиране на участието на представители на български фирми и на МИ в 
ежегодната индустриална конференция на Агенцията на НАТО по комуникации и 
информация (NCIА) в Мадрид; 

� Подготвени становища по заявленията на 12 фирми за издаване на 
разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и 
пиротехнически изделия; 

� Подготовка на становища, предложения и участие в работни срещи за 
обсъждане на проблемите, свързани с утилизацията на боеприпаси; 

� Участие в 3 съвместни проверки с други ведомства в обекти за производство, 
съхранение и утилизация на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия 
и подготовка на становища и протоколи за тях. 

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

� Подготовка и участие с презентация в ежегодната среща с ръководителите 
на службите на военния аташе към дипломатическите представителства на Р България; 

� Организиране, подготовка на документи и провеждане на 17-ата сесия на 
Смесения българо-индийски комитет за сътрудничество в областта на отбраната, Делхи, 
Индия; 

� Участие в 3 заседания на междуведомствената работна група за 
стратегически диалог със САЩ „Отбрана и сигурност“; 

� Подготвена информация във връзка с провеждането на сесии на 
междуправителствени комисии за икономическо сътрудничество и съвместни заседания 
(Румъния, Словакия, Сърбия, Пакистан, Виетнам, Китай, Корея, Армения, Ирак); 

� Изготвена информация и позиции за сътрудничество в областта на 
сигурността и отбраната при подготовката на официални посещения и работни срещи 
за следните държави - Словения, Египет, Уганда, Пакистан, Украйна, Ирак Германия 
(Бавария, Берлин), Китай, Израел, Полша, Индия, Куба; 

� Оказано съдействие и предоставена информация на дипломатическите 
представителства и други институции в Ирак, Йордания, Афганистан и Перу относно 
възможностите за доставка на български продукти, свързани с отбраната; 

� Извършено проучване за необходимия брой специалисти с висше 
образование по професионални направления и специалности от регулираните професии 
за дружествата от отбранителната индустрия във връзка приема във висшите училища 
за 2015/2016 г.; 

� Подготовка на становища, предложения и участие в работни срещи за 
обсъждане на проблемите, свързани с утилизацията на боеприпаси; 

� Подготвена информация и оказано съдействие на търговски дружества 
(„Кинтекс” ЕАД, „Арсенал” АД, „Бул Ер Интернешънъл” ЕООД) при взаимодействието им 
с държавни институции в страната и чужбина; 

� Подготвена и предоставена информация до български компании относно 
възможностите за установяване на сътрудничество с фирми от Тунис, Алжир, Германия, 
Украйна, Индия, Финландия и Ливан, както и за организирани тръжни процедури за 
закупуване на продукти, свързани с отбраната; 

� Подготвена информация във връзка с участието на МИ в международното 
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изложение за отбранителна индустрия DSEI в Лондон и проведените срещи с 
представители на британското министерство на отбраната и Асоциацията на 
отбранителната индустрия и сектор сигурност (ADS); 

� Публикуване на интернет страницата на МИ и изпращане на информация до 
заинтересовани български компании и научни организации за предстоящи 
международни отбранителни изложения. 

 
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; 

� Извършена една проверка 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 

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 3 заседания на Междуведомствената комисия за контрол на 
прекурсорите; 

� Подновени 5 лиценза за дейности с прекурсори на наркотични вещества; 
� Издадени 2 допълнения към лиценз; 
� Издадени 3 удостоверения за регистрация; 
� Издадени 13 допълнения към удостоверения за регистрация; 
� Издадени 50 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 последните промени в Европейското законодателство в областта 
на прекурсорите, в сила от 1 Юли 2015 г. 

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 
20 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; 

� 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; 
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� 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 

4.6.Издаване на Световен код на производител на ППС - през периода са 
издадени 9 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 индентифициране 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, Минстерство на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията, както и Министерство на вътрешните работи. 
 

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 6 бр. проверки на място на лицензирани производители на 
оптични дискове, при които няма констатирани нарушения 

- издадени са 2 бр. промени в обстоятелствата на действащи лицензи за 
производство на оптични дискове; 

5.2. Производство на спирт, дестилати и спиртни напитки 
- издадени са 29 бр. промени в удостоверения за производство 
- регистрирани са 2 бр. нова фирми по ЗВСН 
- 2 бр. заличени фирми по ЗВСН 
5.3. Качеството на спиртните напитки - от взетите 11 бр. средни проби за 

анализи на спиртни напитки по ЗВСН е установено, че показателите на 8 бр. от тях са в 
норма, а на останалите 3 бр. показателите не отговарят на изискванията на 
нормативната уредба. 

5.4. 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 1 бр. подадено заявление за издаване на импорт 
лиценз. 

 
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 2015 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 227 борсови члена, някои от които упражняват 
дейност на повече от една стокова борса, чрез регистрирани 198 брокера. 

6.2. Към момента в страната действат 81 регистрирани стокови тържища. През 
2015 г. e регистирано 1 стоково тържище и 1 стоково тържище е с прекратена 
регистрация. 

6.3. През 2015 г. не са подавани заявления за издаване на регистрация за пазар 
на производителя. Към момента в Република България действат общо 10 регистрирани 
пазара. 

6.4. Вписва в регистъра на самостоятелните обекти - 95 самостоятелни обекта – 
така стават общо 574 юридически лица, като част от тях са с повече от една отделни 
бази, осъществяващи дейност като самостоятелни обекти по смисъла на закона.  

6.5. Извършва регистрация на 17 брокера, осъществяващи дейност на стокова 
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борса, а 1 е заличен по негова молба от брокерския регистър. 
6.6. През 2015 г. ДКСБТ извършва: 2019 проверки и установява 380 нарушения, 

издава 1639 констативни протоколи и 380 акта за административно нарушение. 
    През 2015 г. са образувани 330 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 330 Наказателни постановления. Прекратява 13 преписки, 
поради маловажност. 

    Постъпили суми от глоби и имуществени санкции в размер на 75 748 лв., от 
които: 40 961 лв. (54,08 %) чрез частен съдебен изпълнител; 33 519 лв., (44,25 %) 
постъпления от санкционирани лица; 1 268 лв. (1,67%) постъпления от НАП. 

6.7. Държавната комисия по стоковите борси и тържищата поддържа база данни 
за цените на едро на храните: 

� 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. 

6.8. Държавната комисия по стоковите борси и тържищата вписва 302 промени 
на заявените обстоятелства и вписва нововъзникнали обстоятелства за стокова борса, 
стоково тържище, пазар на производителите и брокер на стокова борса. 

Обработва 631 комплекти от документи на заявители, свързани с предвидените в 
Закона за стоковите борси и тържищата процедури. 

 

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             
2015 г. 

1. Извършени проверки на място във връзка с осъществяването 

на контрола, отговорност за който носи ДРЛК 
бр. 65 27 

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

административните услуги, предоставяни от ДРЛК 
бр. 700 701 

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

трети страни на стоманени изделия 
бр. 1 - 

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

трети страни на текстил и текстилни изделия 
бр. 2 1 

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

трети страни на дървен материал 
бр. 1 - 

6. Предадени на разпореждане на МККП прекурсори 
бр. 5 8 

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 3000 294 
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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. 

 
15 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. 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 8 

11. Брой анализи на спиртни напитки по ЗВСН бр. 20 11 

12. Издаване на Световен код за идентифициране на 

производител на ППС 
бр. 4 9 

13. Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание бр. 1 - 

14. 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 11 

15. Изготвяне на национални доклади за дейността на 

Междуведомствената комисия за експортен контрол и 

неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката 

Бр. 2 2 

16. 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 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 20 

17. 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 2 

18. Изпълнени ангажименти по националното представителство 

в органи и структури на НАТО и ЕС по икономически аспекти 

на сигурността и отбраната 

Бр. участия 10 10 

19. Събития във връзка с двустранното индустриално 

сътрудничество в областта на сигурността и отбраната 
Бр. 3 4 

20. Организирани заседания на работната група по поддържане 

на база данни на кандидати за участие в международни 

процедури на НАТО 

Бр. 10 11 

21. Предложения по национални механизми, законодателство, 

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

22. Извършени проверки на дейността на лицензираните стокови Бр. 1400 2019 
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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. 

23. Издаване (обезсилване) на удостоверения за организиране на 

стоково тържище 
Бр. 1 2 

24. Издаване (обезсилване) на удостоверения за организиране на 

пазар на производителите. 
Бр. 1 0 

25. Издаване (обезсилване) на удостоверения за вписване в 

Регистъра на самостоятелните обекти. 
Бр. 70 103 

26. Издаване (обезсилване) на удостоверения за извършване на 

брокерска дейност. 
Бр. 10 14 

27. 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. 120 185 

28. 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 

% 60 81 

29. Относителен дял на установените нарушения към 

извършените проверки 
% 15 18 , 82 

30. Степен на интегриране на информационните данни на 

тържищата в ИС на ДКСБТ 
% 90 90 

 
 

� 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: 

� Броят на проверките на производители на етилов алкохол от земеделски 
произход, дестилати и спиртни напитки, заложен в бюджета е прогнозна цифра, която е 
завишена като са предвидени извънредни обстоятелства, които могат да наложат и 
извънредни проверки - жалби и сигнали, заявления за промяна в обстоятелствата, при 
които проверката е задължителна, фактори, налагащи съвместни проверки с други 
контролни органи и пр. През 2015 г. не са възниквали такива извънредни 
обстоятелства, поради което броят на проверките е занижен. 

� При извършените проверки през 2015 г. на производители на етилов алкохол 
от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки в складовете за готова 
продукция на голяма част от фирмите се съхраняваха малки количeства спиртни 
напитки, недостатъчни за оформяне на „средна проба“, съгласно изискванията на ЗВСН 
и действащата Наредбата за контрола и координацията на контрола върху вината, 
спирта, дестилатите и спиртните напитки, приета с ПМС № 232 от 2005 г., обн., ДВ, бр. 
99 от 2005 г., изм. и доп., бр. 110 от 2007 г. Поради тази причина броят на взетите 
проби е занижен. 
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� През 2015 г. не са постъпили заявления за утвърждаване на нови спиртни 
напитки с географско указание. Поради тази причина няма утвърдени нови спиртни 
напитки с географско указание. Работата на Дирекция „РЛК” бе насочена към 
подготовка на технически досиета на бренди с географско указание, които ще 
предложим да бъдат включени в Приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, 
представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните 
напитки. 

� През 2015 г. няма постъпили заявления за издаване на импорт лицензи при 
внос в ЕС от трети страни за стоманени изделия.  

� През 2015 г. няма постъпили заявления за издаване на импорт лицензи при 
внос в ЕС от трети страни на дървен материал. 

� През 2015 г. е издаден 1 бр. импорт лиценз при внос в ЕС от трети страни на 
текстил и текстилни изделия поради липса на интерес от търговците. 

     Това е причината, поради която заложените от ДРЛК стойности в показателя за 
изпълнение издадени импорт лицензи не са постигнати.  

� Всички ангажименти свързани с 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 са изпълнени. Прогнозната целева стойност 15 е завишена 
на база предишен отчетен период. 

� Целевата стойност по отношение броя заложени инспекции в ДРЛК не е 
достигната поради липса на обстоятелства, обуславящи нуждата от инспекции на място 
през отчетния период. 

� През 2015 г. бяха унищожени 294 кг прекурсори на наркотични вещества, 
предадени на разпореждане на МККП по 20 отделни случая.  
     Залагането на по-високи целеви стойности и съответно средства гарантира 
осигуряването на дейността на МККП в частта унищожаване на прекурсори на 
наркотични в-ва, иззети от нелегален трафик и нелегално производство. 
       
 
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              
2015 г.  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 1 384 400 1 681 382 1 553 168 

     Персонал 1 314 600 1 301 032 1 192 167 

     Издръжка 69 800 221 008 209 099 

     Капиталови разходи 0 159 342 151 902 

     Лихви по изпълнителни листа       

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 384 400 1 681 382 1 521 738 

     Персонал 1 314 600 1 301 032 1 188 999 

     Издръжка 69 800 221 008 180 837 

     Капиталови разходи   159 342 151 902 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства 

0 0 31 430 

     Персонал     3 168 
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     Издръжка     28 262 

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

2,1 1. ОПАК     31 430 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 
средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

  1. ОП Конкурентоспособност       

  2. ОП Конкурентоспособност и иновации       

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

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 1 384 400 1 681 382 1 521 738 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 1 384 400 1 681 382 1 553 168 

  Численост на щатния персонал 63 61 58 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите 

 

 

     

 

 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата 
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”, дирекция 
„Регистриране, лицензиране и контрол” и Държавна комисия по стоковите борси и 
тържищата. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2 „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 2011-
2015 г., 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 2015 г. до 1,09%, 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 сред младите хора.    

През 2015 г., мерките за изпълнение на заложените в програмата цели са 
насочени основно по подготовката и окончателното приемане от МС на Иновационната 
стратегия за интелигентна специализация за периода 2014 – 2020 г., както и на 
изпълнение на дейности по Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 
2020 г. 

В изпълнение на заложените в Програмата цели, през 2015 г. Изпълнителна 
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия управлява и администрира 
проекти, 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 инициативата ЕВРИКА и в съвместната програма 
ЕВРОСТАРС. Разходите за националното финансиране на българските организации, 
участващи в проекти на инициативата ЕВРИКА и в съвместната програма ЕВРОСТАРС, са 
за сметка на бюджета на Националния иновационен фонд и съгласно Правилата за 
управление на средствата на Националния иновационен фонд. 

2. Съвместната програма ЕВРОСТАРС 

През отчетния период е извършен мониторинг на първи етап на „Проект Е! 8213 
Triple S Microscope”, съгласно споразумение за финансиране на проект по съвместна 
програма Евростарс № Е-1/13.02.2014 г. Одобрената субсидия за етапа, е на стойност 
129 936,52 лв., преведена на база съгласие за редукция на банкова гаранция. 

През отчетния период, ИАНМСП в качеството си на финансираща институция, 
приключи процедурата по договаряне и сключи споразумения за финансиране по 
Евростарс с двама участника, по проект  Е!8932 GALENE както следва: 

Проект Е!8932 GALENE (Methodology and Tools for Supporting Web-based Real-time 
Communications in IE TV Applications), е класиран на 37 място от общо 82 проектни 
предложения, преминали прага на допустимост. Проектът е в областта на електрониката и 
информационните технологии и по-конкретно - телекомуникации, аудиовизуално 
оборудване и комуникационни технологии. Водещият партньор е от Германия. В проекта 
участват двама български партньори: 
     - „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”; 
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  - „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”. 
    С тях си партнират един участник от Испания и един от Кипър. Германия също 
представи решението си за финансиране на проекта.  

В рамките на отчетния период беше проведен информационен ден, организиран от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и 
Секретариата на ЕВРИКА в хотел „Маринела”, София. 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 
инициативите 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. 

През отчетния период с Решение № 979 от 16 декември 2015 г., Министерския 
съвет на основание чл. 8, ал.1 и чл. 9 , ал.2 от Закона за международните договори на 
Република България, одобри участието на Република България в Съвместна програма 
„Евростарс 2” и упълномощи изпълнителния директор на ИАНМСП да подпише Двустранен 
договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата 
ЕВРИКА за участие в Съвместната програма „Евростарс 2” от името на правителството на 
Република България при условие за последваща ратификация. 

Съвместната програма „Евростарс 2” е продължението на успешната и утвърдила 
се програма „Евростарс”, както и има същите, но същевременно усъвременени и 
усъвършенствани насоченост, цели и начин на функциониране. 

„Евростарс 2” е програма за подпомагане на научноизследователската и 
развойна дейност, осъществявана от малките и средните предприятия. Програма 
„Евростарс 2” е насочена към транснационално сътрудничество в областта на 
научноизследователски и развойни дейности между МСП, големи компании, 
университети, изследователски организации, чрез които дейности да се повиши 
конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места. Програмата 
допринася за изпълнение на целите на „Хоризонт 2020”, а именно, да се ускори 
развитието на технологиите и иновациите, които ще са в основата на бъдещия бизнес и 
да помогне европейските иновативни МСП да прераснат във водещи световни фирми. 
Дейностите на „Евростарс 2” са в съответствие с целите и основополагащите принципи 
на „Хоризонт 2020”, а именно: проектите трябва да бъдат иновативни, без тематично 
ограничение и да бъдат предназначени за граждански цели. Проектите следва да бъдат 
„близо до пазара” и да осъществяват сътрудничество на международно ниво. 

В програма „Евростарс 2” членуват вече 34 държави, две държави-партньори, 
както и Европейският съюз, на основание член 185 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Участието на Европейския съюз в „Евростарс 2” е официално 
потвърдено с решение на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г., влязло 
в сила на 27 Юни 2014 г. 

Програмата „Евростарс 2” е публично финансирана с индикативен бюджет от      
1 148 милиона евро за периода 2014-2020 г., от които 287 милиона евро - от ЕС. През 
отчетния период  са одобрени в рамките на Втора конкурсна сесия на програма 
„Евростарс 2”  два проекта с българско участие на „АИИ Дейта процесинг” ООД : 

- на 106 - то място е класиран от Секретариата на Еврика - Проект E! 9701 
CASPAR 02 - Combined Automated Semantic Processing Array v.2 - от областта на 
Електрониката, IT –технологиите; 

- на 88 - мо място е класиран от Секретариата на Еврика Проект E! 9759 RISING 
STAR - Rising STAR (Science and Technology-enabled Automated Reports от областта на 
Електрониката, IT -технологиите. 
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През отчетния период са одобрени  в рамките на Четвърта конкурсна сесия на 
програма „Евростарс 2”  два проекта с българско участие: 

- на 103 - то място е класиран от Секретариата на Еврика -  Проект Е!10317 
EVALA - Cognitive And Semantic Links Analysis and Media Evaluation Platform- в областта 
на Електрониката, IT –технологиите с бенефициери „Онтотекст” АД и СЕМАНТИК 
ИНТЕРАКТИВ ООД; 

- на 46 - то място е класиран от Секретариата на Еврика Проект Е!10216 
METALCOAT  Steel products protected by Corrosion inhibiting, self-healing, solvent- and primer 
- less coatings- в областта на промишленото производство, материалите и индустрията, с 
бенефициер „26 Май” ЕООД. 
 
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. 

В рамките на отчетния период бяха проведени две информационни кампании - 
Българо-израелския бизнес форум за иновации и Семинар на тема „Съвременен 
мениджмънт и иновации” проведен в „София Хотел Балкан-Шератон”.  Програмата на 
семинара беше изцяло насочена към представители на бизнеса и включваше основни 
теми като: представяне на възможностите за кандидатстване с проекти за финансиране по 
Националния иновационен фонд, оказване съдействие на предприятията при изготвяне на 
научно изследователски и развойни проекти за участие в следваща конкурсна сесия по 
НИФ, чрез PRIZM – Процес на иновации, Управление на проекти по метода на критичната 
верига (CCPM-Critical Chain Project Management), представяне на цялостна методология за 
иновации, която се прилага с изключителен успех  в много организации по света и други.  

• През отчетния период бяха проведени 8 заседания на Оценяващият комитет. 
На заседанията са разгледани  36 казуси съдържащи  искания на бенефициенти по 6 – та 
и 7 – ма конкурсни сесии на НИФ, отнасящи се за промени в сключените договори; 

• За периода са изготвени и подписани 31 бр. допълнителни споразумения към 
сключени догововори от 7-ма конкурсна сесия и 2 бр. допълнителни споразумения към 
сключени догововори от 6-та конкурсна сесия; 

• Има сключени 49 броя граждански договори с независими експерти, 
осъществили мониторинг по 7 – ма сесия. 

През 2015 г. Звеното за оперативно управление на Фонда в ИАНМСП - ЗОУФ 
извърши мониторинг по 79 от договорите в изпълнение, от които 30 за 6-та конкурсна 
сесия и 49 за 7-ма конкурсна сесия.  Общо отчетени са 96 етапа, разпределени, както 
следва: 

- за 6-та сесия – 36 етапа, от които 22 за последен етап; 
- за 7-ма сесия – 60 етапа, от които 9 за последен етап. 
 Отчетената субсидия по договорите в изпълнение на 6-та сесия е в размер на  

3 097 174,21 лв., а одобрената – 2 750 268,37 лв., като съотношението одобрена 
субсидия/договорена субсидия е 77,62 %, а съотношението одобрена субсидия/отчетена 
субсидия - 88,80 %.  

Общият размер на преведената субсидия през отчетния период е 2 750 268,37 лв., 
от които  76 000,00 лв. на база съгласие за редукция на банкова гаранция и 2 674 268,37 
лв. с платежно нареждане. 

Отчетената субсидия по договорите в изпълнение на 7-ма сесия е в размер на  
3 736 025,38 лв., а одобрената – 3 543 991,76 лв., като съотношението одобрена 
субсидия/договорена субсидия е 85,94 %, а съотношението одобрена субсидия/отчетена 
субсидия – 94,86 %. 

Общият размер на преведената субсидия през отчетния период е 3 543 991,76 лв., 
от които 2 966 890,75 лв. на база съгласие за редукция на банкови гаранции и 577 101,01 
лв. с платежно нареждане.  
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4. Проект „Техностарт” за създаване на иновативни 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.  

По проект „Техностарт” през декември 2014 г. бяха сключени договори с 19 
(деветнадесет) бенефициента – стартиращи фирми на млади хора, които изпълняват 
бизнес плановете си за срок от 1 година – декември 2014 г. – декември 2015 г. 
     Общият размер на финансиране по проекта е 401 107,92 лв, като от тях 364 181,85 
лв – безвъзмездна помощ от Министерството на икономиката и 36 926,07 лв – собствен 
финансов принос от бенефициентите.  
  През 2015 г., усвоената сума от бенефициентите е 313 773,16 лв, от които 
287 162,72 - безвъзмездна помощ от МИ и 26 610,44 - собствен финансов принос от 
бенефициентите.      
  Мониторингът, направен през м.06.2015 г. по „Техностарт” от Екипа по проекта, 
показва положителни резултати от неговото изпълнение за първите шест месеца. 
Отчетена е висока степен на изпълнение на бизнес плановете и усвояването на 
безвъзмездната помощ от бенефициентите в планираният срок, съгласно правилата на 
проекта. Половината от бенефициентите са показали и наличие на приходи от дейността 
на фирмите си. 
     През 2015 г. не е обявяван нов национален конкурс по проект „Техностарт”.  
 
5. 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.  
  През 2015 г., проектът не е реализиран, тъй като се предвижда да бъде стартиран 
през 2018 г. 
 
6. Подготовка за участие на България в „Съвместните технологични инициативи” 
към програма Хоризонт 2020. 

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”, в които България членува.  

През 2015 г., съвместно с Българската търговско-промишлена палата (БТПП), 
бяха организирани 3 информационни дни за представители на бизнеса и научните 
среди относно възможностите за кандидатстване  по  СП „Ексел” и по СП „Горивни 
клетки и  водород 2” и СП „Индустрии базирани на биотехнологии” и по обявените вече 
конкурсни процедури. 

През 2015 г. три български научни организации участваха в конкурсните 
процедури по СП „Ексел”, но не бяха сред бенефициентите. 
 
7. Организиране на събития с цел популяризиране и насърчаване на 
предприемачеството сред младите хора.   

Планираните събития са продължение на най-добрите практики от дейността на 
Центровете за насърчаване на предприемачеството към ВУЗ, които се създадоха с 
подкрепата на МИ през последните 5 години. Чрез тези събития аудиторията (студенти, 
млади хора, безработни и др.) се запознават с възможностите за финансиране на 
стартиращ бизнес в България, среща се с действащи предприемачи и се информира за 
същността и нормативната уредба в областта на предприемачеството. 

През 2015 г., бяха организирани 2 семинара на тема „Стартиране на собствен 
бизнес” в изпълнение на проект „Транснационална инициатива за подпомагане на 
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завършилите висши учебни заведения и предприемачество” TRIGGER – B3.32.01, 
финансиран от  Програмата за териториално сътрудничество „България-Гърция 2007-
2014 г.”, по която министерството е бенефициент. 

Първият семинар бе проведен в гр.Хасково на 1-ви юни 2015 г., в Парк „Кенана” 
- хотел „Фантазия” като целевата група бе млади висшисти и безработни, желаещи да 
започнaт собствен бизнес. 

Вторият семинар бе проведен в гр.Благоевград на 11-ти юни 2015 г., в хотел 
„Парк Бачиново”, като целевата група бе отново млади висшисти и безработни, 
желаещи да започнaт собствен бизнес. 

Съвместно с Представителството на ЕК в България и НИС на СУ „Св. Климент 
Охридски”, експерти от дирекция „ИПН” взеха участие в организацията и провеждането 
на „Европейския Ден на предприемача” в рамките на Европейската седмица на МСП в 
България, който се проведе в Интер Експо Център на 15-ти и 16-ти октомври 2015 г.  
През двата дни на провеждането на форума бяха представени следните теми: 

− Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република 
България; 

− Предприемачество в културните и творческите индустрии; 
− Представяне на добри практики на съществуващи социални предприятия в 

България. Развитие на публично-частното партньорство със социалните предприятия в 
България; 

− Възможности за обмяна на опит на стартиращи предприемачи. 
Съвместно с МОН бяха организирани три семинара, на които бе представена 

Програмата на ЕК „COSME”. 
Експерти от дирекция „ИПН” взеха активно участие в 5 семинара, организирани 

от Съвета по иновации към БТПП по различни теми, свързани с иновациите и 
предприемачеството. 

Съвместно със Съюза на изобретателите в България бяха организирани и 
проведени „Дни на изобретенията и иновациите - ITI`15”, които се проведоха в Дома 
на науката и техниката, София от 12-ти до 14-ти ноември 2015 г. 
 
8. 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 отчетния период бе взето участие в Международното специализирано 
изложение „MachTech&InnoTech”, проведено на 11-13 март 2015 г. в Интер Експо 
Център, София. На изложението участваха утвърдени производители, дистрибутори и 
партньори, работещи в областта на електрическата мобилност.  

На официалната церемония в рамките на събитието, бяха връчени награди за 
принос в насърчаването и популяризирането на електрическата мобилност в България 
през 2014 г. На събитието присъстваха и партньори от Дания, Германия, Франция, 
Турция и Финландия, участващи в изпълнението на секторна програма „Леонардо Да 
Винчи” по програма „Учение през целия живот”. 

Изготвена бе подробна информация по молба на в.Труд, целяща повишаване на 
интереса към устойчивата мобилност и медийното отразяване на резултатите, 
постигнати при реализирането на мерките, включени в Националния план за действие 
за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни 
средства, включително на електрическата мобилност в Р.България, приет с РМС № 
862/2012 г. 

Организирана бе Никулденска среща на собственици на електромобили в София, 
с участието на различни категории и марки автомобили – KIA Soul, Renault Kangoo, 
Tesla, Twizy, BMW i3, Tazzari Zero, REVA и други. Сред тях бе и собственика на първото 
електрическо такси в София, както и много последователи и ентусиасти. За 
присъстващите граждани предизвика изключителен интерес информацията, че с 
електрически автомобил е възможно да изминеш сто километра за 2,50 лева. На основа 
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изграденото партньорство с Министерство на икономиката, главен организатор на 
събитието бе Българската Асоциация на Електрическите Превозни Средства. 

Във връзка със заключенията и препоръките в приетия от Министерския съвет 
Годишен доклад за изпълнението на Националния план за действие за насърчаване 
производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително 
на електрическата мобилност в Р.България за периода 2012-2104 г. (приет с решение 
по Протокол № 15 от заседанието на МС на 15.04.2015 г.), създадена бе организация за 
разработването на нов дългосрочен интегриран стратегически документ за развитие на 
устойчивата мобилност у нас. В тази връзка, на основа съвместно предложение на 
заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата 
политика и министъра на икономиката, на оперативно заседание на 15.04.2015 г. 
Министерският съвет взе решение за създаването на ефективна координация по 
разработването на националната рамка на политиката за развитие на устойчивата 
мобилност и за транспониране на Директива 2014/94/ЕС относно разгръщането на 
инфраструктура за алтернативни горива. Неразделна част от политическата рамка ще 
бъдат и мерките за повишаване на доверието към новите незамърсяващи превозни 
средства и за насърчаване на тяхното търсене от страна на потребителите. 
Изпълнението на този процес стартира през отчетния период. 
 
9. Сключване на договор за участие в дейността с Европейската Космическа 
Агенция (ЕКА) 

Европейската Космическа Агенция е независима организация, която осъществява 
космическата политика на Европейския Съюз, свързана с реализацията на различни 
европейски космически програми – GMES (Глобален мониторинг на Земята и 
сигурността), GALILEO (еквивалент на GPS), поддръжка на комуникационни спътници и 
спътници за нуждите на метеорологията и др. под.  

В последните няколко години, България стартира процеса на присъединяване и 
членство в ЕКА. 

През отчетният период бяха извършени следните дейности: 
На 08.04.2015 г. в Министерство на икономиката, беше подписано Споразумение 

за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и 
Европейската космическа агенция.  

С влизане в сила на Споразумението, България ще придобие статута на 
европейска кооперираща държава и ще се асоциира с изпълнението на съвместно 
избраните програми и дейности на ЕКА, по Плана за европейските коопериращи 
държави (PECS), чрез заплащане на минималната вноска в Хартата на PECS, не по-
късно от 08.04.2016 г.  

Съгласно подписаното Споразумение, България ще получава от ЕКА известия за 
научни мисии, което би позволило на страната да участва на ниво главен изследовател 
или съизследовател, 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. 

На 29-ти април 2015 г. Министерство на икономиката, съвместно с представители 
на ЕКА организира информационен ден за представяне на възможностите за участие в 
Първата покана за участие в тръжна процедура на ЕКА, по Плана за европейските 
коопериращи държави, открита само за български компании, (в т.ч. МСП), академични 
и изследователски организации. 

На 11 май 2015 г., Европейската космическа агенция (ЕКА) публикува първата 
тръжна процедура за България (AO/1-8268/15/NL/NDe) на страницата на EMITS 
(Електронна пощенска система за покана за участие в търг). Съгласно условията за 
кандидатстване, представените предложения, следва да са насочени към дейности, 
свързани с летателен хардуер; научноизследователска и развойна дейност; космически 
приложения и продукти; подготвителни дейности; осведоменост и образователни 
дейности. Срокът на тръжната процедура приключи на 06.07.2015 г., в 13,00 ч. (СЕТ). 
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10. Разработване на технологични пътни карти и актуализация на регионалния 
иновационен потенциал  

Дейностите по разработването на технологични пътни карти и актуализация на 
регионалния иновационен потенциал бяха заложени във връзка с изготвянето и 
окончателното приемане на Иновационната стратегия за интелигента специализация 
2014 – 2020 г. и Плана за действие, неразделна част от нея. 

Предвидено бе да се направи актуална „снимка” на иновационния потенциал на 
районите за планиране и областите в страната, за да може да се планират ефективни 
мерки по оперативните програми, адекватни на нуждите на регионите на страната. 

За целта в началото на годината бе изготвена документация за обявяване на 
открита процедура по ЗОП за разработване на технологични пътни карти и 
актуализация на регионалния иновационен потенциал в шестте района за планиране. 
Поради липса на достатъчно финансови средства и предвид съкратените срокове за 
приемане на Стратегията от Министерски съвет, тези дейности се реализираха чрез 
определяне и идентифициране на приоритетните направления на районите за 
планиране по ИСИС от членовете на работната група „Регионална партньорска мрежа”.  

През м.юни 2015 г., членовете на Работна група „Регионална партньорска мрежа” 
представиха в Министерство на икономиката приоритетните направления по ИСИС за 6-
те района на планиране и 28-те области в България.  

Работна група „Регионална партньорска мрежа”, чийто членове са представители 
на областните администрации бе създадена съгласно Заповед №РД-16-1493/28.11.2014 
г. на Министъра на икономиката. В периода м.01.2015 г. – м.02.2015 г. бяха 
организирани и проведени регионални партньорски събития за обсъждане на ИСИС в 
следните райони за планиране: 

- гр.Перник (Югозападен район) – 17.02.2015 г. 
- гр. Сливен (Югоизточен район) – 23.02.2015 г. 
- гр. Кърджали (Южен централен район) – 24.02.2015 г. 
Съгласно ИСИС са идентифицирани следните тематичните области, които ще 

бъдат приоритетни в следващите няколко години: 
− Мехатроника и чисти технологии; 
− Информатика и ИКТ; 
− Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; 
− Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии. 
През отчетния период бе направена актуална „снимка” на иновационния 

потенциал на районите за планиране и областите в страната, за да може да се планират 
ефективни мерки по оперативните програми, адекватни на нуждите на регионите на 
страната 

В края на м.юли 2015 г. бе проведена работнa срещa с представители на 
областните администрации за представяне на регионалния фокус на ИСИС. Освен това, 
експерти от дирекция „ИПН” взеха участие в работата на регионалните семинари в гр. 
Г. Делчев и гр. Смолян за представяне на ИСИС. 

В началото на м.септември 2015 г. бяха организирани и проведени, съвместно с 
МОН, работни срещи по региони за представяне на ОПНОИР, а също така и за 
изпълнението на План за действие на ИСИС - гр. София, гр. Ст.Загора, гр. Пловдив, гр. 
Бургас, гр. Русе, гр. Враца, гр. Габрово. 

В резултат на проведените срещи със заинтересованите страни за всеки един от 
шестте района бяха идентифицирани по три от тематичните области на ИСИС, в които 
те притежават капацитет за интелигентна специализация. 

След провеждане на няколко работни срещи с експерти от ЕК по въпросите на 
бизнес средата, конкурентоспособността на икономиката и политиката в областта на 
иновациите, през м. октомври и м. ноември продължи работата по идентифициране на 
научната инфраструктура по региони и разпределението й по тематичните области на 
ИСИС. 

Бе подготвена техническа документация за провеждане на обществена поръчка 
на тема: „Технологични пътни карти”, в съответствие с Плана за действие на ИСИС. 
През м. ноември стартира процедурата по ЗОП, но в установения срок не се яви нито 
един кандидат. През 2016 г. предстои повторно обявяване на процедура по ЗОП. 

С Решение на МС No 857 от 03.11.2015 г. е приет окончателно проекта на 
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-
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2020 г. (ИСИС) и Приложение 1 към нея, като основа за изпълнение на тематично 
предварително условие 1, т. 1.1 „Научни изследвания и иновации: Наличие на 
национална или регионална стратегия за интелигентно специализиране в съответствие 
с националната програма за реформи, имаща за цел да набере частни средства за 
научноизследователската дейност и иновациите и която е в съответствие с 
характеристиките на добре работещи национални или регионални системи в областта 
на научните изследвания и иновациите” по Приложение ХI към Регламент (ЕС) № 
1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета. 

На 01.12.2015 г. в София Хотел Балкан бе организирана и проведена  кръгла 
маса на тема: „Популяризиране на ИСИС и възможностите за бизнеса”, на която 
присъстваха представители на научните среди, бизнеса и работодателските 
организации. 

На 16.12.2015 г. се проведе и заседание на Съвета за интелигентен растеж към 
Министерски съвет, на което бе представен окончателния вариант на Стратегията и бе 
приет План за изпълнение на ИСИС през 2016 г. 
 
11. Развитие на предприемаческия дух сред учениците чрез създаване на 
тренировъчни предприятия 

Обучението по предприемачество за млади хора е от ключово значение за дела 
на новосъздадените предприятия в страната в бъдеще. Според данните на 
Европейската комисия по прилагане на Small Business Act в България, страната за 
периода 2010-2012 година се е изкачила от 24-то на 9-то място в ЕС в област 
„Предприемачество“, но все още изостава значително в показателя „Предприемачество 
като възможност“, т.е. предприемачът да започне собствен бизнес. Този начин на 
мислене се възпитава с години и за целта Министерство на икономиката създава 
различни инициативи за обучение по предприемачество на ученици на възраст между 
15-18 години. 

 
11.1.Проект „Фабрика за знания” - целта е да бъдат заинтригувани младите хора да 
посветят своята реализация и развитие на индустрията, чрез популяризиране по 
атрактивен начин научните постижения, предназначени за индустрията и представяне 
по привлекателен и интригуващ начин дейността на предприятията. Проектът е насочен 
към децата на възраст 10 – 14 години, когато се изграждат основните нагласи за 
бъдещото професионално развитие. Срещите с успешни 22 предприемачи, научни 
работници, инженери и др. могат да изиграят ключово значение за изграждане на 
ролеви модели на подражание. 

През отчетния период, проектът не е реализиран. 
 

11.2.Проект „stARTs2” - обучение по предприемачество и създаване на тренировъчни 
предприятия от ученици в 4 училища по изкуствата и 1 спортно училище 

Проект „stARTs2” е проект на Министерство на икономиката, като изпълнител за 
периода 29.09.2014 г. – 30.06.2015 г. е фондация „Джуниър Ачийвмънт България”, 
съгласно Договор №500/29.09.2014 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 2015 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 2015 г. са: 
� Провеждане на обучителен семинар за учители от петте училища по проекта 

– 1 бр. 
� Създаване на тренировъчни предприятия „Учебна компания” в петте училища 

по проекта и текуща работа през годината – 10 бр. 
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� 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. 
� Обучени по предприемачество ученици от средните училища по изкуства и 

спортно училище – 103 души. 
� Провеждане на семинар „Работа с ментори и бизнес консултанти”, гр.София, 

26.02.2015 г. – 1 бр. 
� Провеждане на Креативен лагер в Боровец – 1 бр. 
� Участие на тренировъчни предприятия от средните училища по изкуства и 

спортно училище в регионални състезания в гр. Пловдив и гр. Благоевград 
(08.05.2015г.) - 10 бр. 

� Участие на 10-те тренировъчни предприятия в конкурсите „Изгряващи 
звезди” 2015 и Брандико 2015 в гр. София (04-05.06.2015 г.) 
 
11.3. Конкурс „Брандико” - дирекция „Икономически политики за насърчаване” 
организира конкурса, чрез който 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.  През 2015 г. „Брандико” се проведе през месец юни по 
време на форум „Изгряващи звезди”, София. На конкурса участваха 41 тренировъчни 
предприятия от цялата страна. Брандико бе спечелен от тренировъчно предприятие, 
създадено по проект „stARTs2”, което също е признак за ефективността на прект 
„starts” и симбиозата между двата проекта. 
 
12. Th13teen Arts - Световна купа по творческите индустрии 

Проект „Th13teen Arts” е проект в подкрепа на предприемачеството и 
творческите индустрии в България. Представлява национален конкурс за перспективни 
бизнес концепции в областта на творческите индустрии. През ноември 2015 г. 
победителят в националния конкурс предприятието „Артезис” представи страната на 
международния форум Creative Business Cup – Световна купа по творчески индустрии, в 
който участват предприемачи с иновативни бизнес идеи в областта на творческите 
индустрии от целия свят. Като втори български представител в област старт-ъп 
предприятия в творческите индустрии, Министерство на икономиката изпрати в 
Копенхаген предприятието „Плейграунд енерджи“, което имаше възможност да 
представи дейността си пред инвеститори. 

Проект Th13teen Arts се изпълни за трета поредна година в периода 01.07.2015 – 
31.11.2015 г.  
 
13. Провеждане на конкурс Европейски награди за насърчаване на 
предприемачеството.  

Организиране и популяризиране на поредното издание на конкурса, целящ 
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. Целта е да се обменят добри практики 
в тази област между държавите-членки на ЕС. 

На национално ниво през отчетният период, в Министерство на икономиката са 
събрани и оценени кандидатурите на участниците в България, като през месец юли 
2015 г. бяха обявени номинираните участници, спечелили националния кръг.   

Конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“ 
приключи през месец ноември 2015 г., когато бяха обявени най-добрите проекти, 
насърчаващи предприемачеството в Европейския съюз на церемония, организирана от 
Европейската комисия в Люксембург. 

 
14. Европейски ден на предприемача, проведен в рамките на седмицата на 
МСП 

Основно събитие, провеждащо се в рамките на Европейската седмица на МСП е 
Европейският ден на предприемача. То има сериозни традиции в Обединена Европа и 
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цели популяризирането на успешни модели за създаване и развитие на нови 
предприятия. 
 

През 2015 г. дирекция „Икономически политики за насърчаване” участва в 
подготовката по организацията и провеждането на Европейския ден на предприемача, 
съвместно с НИС на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, като 
мероприятието беше осъществено с финансовата подкрепа на Европейската комисия. 

По традиция, форумът събрa на едно място представители на бизнеса, 
администрацията, научните среди и инвестиционните фондове. За участие бяха 
поканени представители на Европейската комисия, държавните институции, бизнес 
асоциации и камари, неправителствени организации, академичната общност и други 
организации, които имат отношение към развитието на предприемачеството в условията 
на Единния пазар. 
 
15. Създаване на Accelerator Bulgaria in California 

Акселераторът се създава, като се установи сътрудничество с бизнес-инкубатор, 
базиран в Силициевата долина с цел български високотехнологични предприятия да 
получат достъп до услугите, предлагани във водещите в света технологични 
инкубатори, като по този начин ще получат ноу-хау, ще развият дистрибуторската си 
мрежа и ще развият своите продукти до готовност за инвестиция.  

През отчетния период не са извършвани действия по заложения за създаване 
Акселератор. 

 
16. Изложение Franchising Expo  
   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. 

През отчетния период МИ не е взел участие като в изложението поради липса на 
средства. 
 
17. Нормативно въвеждане на МСП-тест 

МСП-тестът служи за обстойна оценка на показател №24 от таблица 
„Показателите за изпълнение въздействието на бъдещите законодателни и 
административни инициативи върху МСП и вземането предвид на съответните резултати 
при изготвянето на предложенията за законодателни промени”. МСП-тестът цели да 
предпази малкия бизнес от допълнително привнесени бюрократични тежести и по този 
начин да облекчи административното бреме върху тази група от предприятия.  

Работна група през 2015 г. изготви проект на ЗИД на Закона за нормативните 
актове във връзка с въвеждането на оценка на въздействието на законодателството в 
нормотворческия процес. Като част от оценката на въздействие е предвидено да бъде 
изследвано въздействието и върху малките и средните предприятия. 

С РМС №664 от 01 септември 2015 г. проектът на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за нормативните актове е одобрен. Законопроектът е внесен в 
Народното събрание и е разпределен на Комисията по правните въпроси, която го 
одобри на 16 септември 2015 г. и предложи на Народното събрание да го подкрепи на 
първото гласуване. 

Въвеждането на МСП-тест е залегнало в проекта на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за нормативните актове, който в момента е предложен за 
одобрение от Народното събрание. Той е и част от приетото Ръководство за изготвяне 
на оценка на въздействието на законодателството, прието с Решение № 140 на 
Министерския съвет. 

 

18. Проект „Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите 
висше образование и предприемачество” от ОП „Европейско териториално 
сътрудничество” България–Гърция (2007-2013г.) 

Министерството на икономиката е партньор по проект „Транснационална 
инициатива за подпомагане на завършилите висше образование и 
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предприемачеството”, съфинансиран от Европейската програма за териториално 
сътрудничество „Гърция-България 2007-2013г.” (Партньорско споразумение от 
11.10.2013 г.). Проектът предвижда прилагане на пакет от мерки, които ще доведат до 
повишаване на самостоятелната заетост и интеграцията в пазара на труда на около 200 
младежи от региона. Чрез него трябва да се подпомогнат 100 души от страна на 
България и и 100 души от страна на Гърция, които да бъдат наети или да започнат свой 
собствен бизнес (самонаети) на базата на нуждите на бизнеса и икономиката в този 
регион. 
 Една от основните цели на проекта TRIGGER – създаването на функционална и 
устойчива „структура за предоставяне на подкрепа”, която да действа като физически 
информационен център в подкрепа на самонаемането и предприемачеството, е 
реализирана в граничните региони на България – изградените Центрове за подкрепа на 
предприемачеството в градовете Смолян, Кърджали и Благоевград. 
 Въз основа на извършените 3 аналитични проучвания на територията на 
Благоевградска, Смолянска, Кърджалийска и Хасковска области, беше обстойно 
анализирана наличната специализация и квалификация на човешките ресурси, анализ 
на професиите и бизнес дейностите, както и на възможностите за стартиране на нов 
бизнес, а също и анализ на пазарни тенденции и на потребностите на малките и средни 
предприятия от специалисти и управленски кадри в обособените крайгранични области. 

На базата на резултатите от тези изследвания бяха проведени няколко 
семинари, форуми, конференции, дни на кариерата и други мероприятия, които 
спомогнаха за адаптацията на младите хора към изискванията на пазара на труда. Две 
тематични събития - открити лаборатории на тема „Стартиране на собствен бизнес” 
бяха успешно организирани и проведени от екипа по проекта в гр. Хасково и гр. 
Благоевград. Целевата група на младите хора обхващаше, както студенти магистри и 
докторанти, така и завършили вече висше образование, но регистрирани като 
безработни в бюрата по труда и/или работещи, които искат да започнат собствен 
бизнес. 
 Успешно е реализирана и другата цел на проекта – реализация на 
информационни дейности, насочени към местната и регионалната бизнес общност чрез 
представяне на полезни материали (ръководства, брошури, листовки и др.) за 
представителите на бизнеса. 

На 24 и 25 септември 2015 г. в к.к. „Пампорово”, хотел „Орфей” се проведе 
заключителната конференция по проекта, на която бяха представени и обобщени 
резултатите от всички партньори по проекта. Общо в организираните и проведени по 
проекта семинари, конференции, дни на кариерата и други мероприятия са взели 
участие над 200 млади хора (само от българска страна), които бяха подпомагнати за 
адаптация към изискванията на пазара на труда. В изградените Центрове за подкрепа 
на предприемачеството в градовете Смолян и Кърджали бяха обучени 40 млади хора, 
завършили висше образование и желаещи да започнат свой собствен бизнес. 
 
19. Приемане на „План за действие Предприемачество 2020 – България” 

В изпълнение на Заповед №РД-16-112/20.02.2015 г. на министъра на 
икономиката бе създадена междуведомствена работна група по разработване на План 
за действие „Предприемачество 2020-България”  

Националният план се разработва в съответствие с препоръките на приетият от 
Европейската комисия план от 09.01.2013 г. (COM/2012/0795 окончателен). Този план 
се изпълнява от Европейската комисия, като тя приканва държавите-членки да 
предприемат конкретно описани дейности във вид на общо 46 препоръки в три ключови 
области. 

В периода м. 01.2015 г.-м. 03.2015 г. бяха проведени работни срещи с членовете 
на междуведомствената работна група. След като се обобщиха всички получени 
становища, мнения и коментари от общо 46 (четиридесет и шест) препоръки на ЕК в 
трите ключови области на действие, се оформиха 3 групи от резултати: 

1. Препоръки, за които има предложения за мерки за изпълнение – 22 бр. 
2. Препоръки, които са изпълнени и/или са в процес на изпълнение - 8 бр. 
3. Препоръки, за които не са получени предложения за мерки за изпълнение 

и/или не могат да бъдат изпълнени – 16 бр. 
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На 11 ноември 2015 г. Министерският съвет прие План за действие  
Предприемачество 2020 - България със списък от 31 конкретни мерки в съответствие с 
приетия от ЕК - План за действие Предприемачество 2020 - Възраждане на 
предприемаческия дух в Европа” (COM / 2012/0795 окончателен). 

Министърът на икономиката координира изпълнението на плана за действие. 
Компетентните органи, отговарящи за прилагането на мерките, до 1-ви март трябва да 
докладват за изпълнението на мерки за предходната година до министъра на 
икономиката.  

В срок до 31 март министърът на икономиката представя за одобрение от 
Министерския съвет изпълнението на Плана за предходната календарна година. 
 Първият отчет за изпълнението на плана за 2015 г. ще бъде готов до 31 Март 
2016 г. 
 
20. Обучение на български предприятия по стъпване на британския пазар 
 Националната стратегия за МСП 2014-2020 предвижда още 14 000 български 
предприята да са в състояние да стъпят на Единния пазар и още 4000 на пазарите на 
трети страни. Проектът предвижда пилотно обучение на няколко български фирми по 
стъпване на британския пазар чрез износ и/или установяване на клон във 
Великобритания. 
 През отчетния период проектът за обучение на български предприятия по 
стъпване на британския пазар не е реализирано, поради липса на средства. 
 
 
В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. 
проектите по програмата 
 
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 
 

          През периода 01.01.2015 – 31.12.2015 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.  
 
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.; 
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� 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, от които 21 500,44 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 
31.12.2015 г. 

� през отчетния период няма постъпили отчети/искания за плащане; 
� извършени от началото на процедурата общо 462 посещения на място, от тях 

55 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 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/искания 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 79 168 651.74 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, като през отчетния период няма извършени плащания. 
� през отчетния период няма постъпили отчети/искания за плащане; 
� извършени от началото на процедурата общо 282 посещения на място, от тях 

71 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 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.; 

� 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, от които 4 897 713.08 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 
� постъпили 415 отчети/искания за плащане(авансови/междинни/финални), от 

тях 2 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 
� извършени от началото на процедурата общо 682 посещения на място, от тях 

148 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

Процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия” – обявена на 22.10.2013 г. с бюджет 97 791 500 лв. В рамките на срока 
за кандидатстване, до 27.12.2013 г., са подадени 1 169 проектни предложения. 

През отчетния период е извършена оценка на 1164 броя проектни предложения. 
Общо 138 броя договори са подписани едностранно от одобрените за финансиране 
кандидати. Издадено е Решение № РД-16-860/23.06.2014 г. на Ръководителя на 
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Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за прекратяване на процедура 
BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, 
поради което договорите не са подписани от страна на Договарящия орган. 

Срещу решението за прекратяване на процедурата са подадени 78 жалби до 
АССГ, с които се иска отмяна на решението и спиране на предварителното изпълнение. 
По жалбите са образувани адм. дела. На основание чл. 213 от ГПК във връзка с чл. 144 
от АПК АССГ съедини делата в едно производство с оглед издаване на общо решение по 
тях – адм. д. № 6352/2014 г., по описа на АССГ, 23 с-в.   
 
2. Покриване на международно признати стандарти. Проект по ОП 
„Конкурентоспособност”. 

Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предприятия, 
целящи постигане на съответствие с международно признати стандарти – въвеждане на 
системи за управление на околната среда (EMAS), качеството, управленски системи 
базирани на информационни технологии, добри управленски практики и др.   

 
Процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и 
въвеждане на системи за управление в предприятията” 

� сключени общо 240 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 
безвъзмездна финансова помощ 48 417 949.12 лв.; 

� прекратени 18 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 
безвъзмездна финансова помощ 4 109 300.78 лв.; 

� няма договори в изпълнение; 
� приключили 222 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� изплатени по процедурата общо 42 158 873.87 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които  991 701.06 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 
� постъпили 318 отчети/искания за плащане (авансови/междинни/финални), 

от тях 3 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 
� извършени от началото на процедурата общо 608 посещения на място, от тях 

136 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

3. 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.; 

� в изпълнение 4 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� приключили 8 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� изплатени по процедурата общо 8 261 806.54 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 3 382 077.47 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 
� постъпили 50 отчети/искания за плащане (авансови/междинни/финални), от 

тях 14 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 
� извършени от началото на процедурата общо 61 посещения на място, от тях 

14 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

4. 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. 
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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.; 
� в изпълнение 3 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� приключили 28 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� изплатени по процедурата общо 6 711 418.24 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 2 405 136.23 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 
� постъпили 141 отчети/искания за плащане (авансови/междинни/финални), 

от тях 30 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 
� извършени от началото на процедурата общо 109 посещения на място, от тях 

26 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 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.; 
� в изпълнение 27 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� приключили 35 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� изплатени по процедурата общо 15 912 915.33 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 10 062 471.59 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 
� постъпили 256 отчети/искания за плащане (авансови/междинни/финални), 

от тях 132 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 
� извършени от началото на процедурата общо 201 посещения на място, от тях 

114 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

5. 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 г. 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.). 

Развитието на финансовите инструменти разработени по Инициативата JEREMIE 
към настоящия момент е следното: 

 
� Финансов инструмент „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от 

заеми”: 
а) Целта на инструмента е, чрез предоставяне на гаранции на финансови 

посредници (банки), да се предоставят преференциални условия по заемите теглени от 
МСП, като в същото време се предостави възможност на банките да финансират повече 
и по-рискови МСП, които без наличието на гаранцията не биха финансирали.  

б) Финансови посредници: по инструмента са избрани пет финансови 
посредника: Сибанк, Прокредит Банк, Райфайзенбанк, Уникредит Булбанк и ОББ; 
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в) Бюджет на инструмента:  
- Финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007- 2013: 72.2 млн. евро; 
- Частно финансиране: 288.8 млн. евро; 
- Общ бюджет на инструмента: 361 млн. евро. 
г) Предоставени заеми по инструмента на МСП към 31.12.2015 г. по 

предварителни данни от ЕИФ – 5 010 кредита на обща стойност около 339, 269 млн. 
евро, с което усвояемостта по инструмента към отчетния период възлиза на 94 %.  

 
� Финансов инструмент „Инструмент за промотиране на 

предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране”: 
а) Цел на инструмента: дялови инвестиции в иновативни стартиращи бизнеси;  
б) Особености на инструмента:  
-  Две фази на финансиране съобразено с развитието на предприятието; 
- Възможност за консултации от група професионалисти в различни сектори от 

бизнеса (ментори); 
в) Финансови посредници: По инструмента са избрани два финансови 

посредника и са създадени два фонда: Eleven и Launch Hub. Eleven управлява фонд с 
капитал от 12 млн. евро с цел да направи около 200 инвестиции в иновативни 
стартиращи бизнеси. Очаква се инвестицията в една компания от портфейла на фонда 
да бъде между 25 хил. и 200 хил. евро. Другият избран мениджър - LAUNCHub, 
управлява фонд с капитал от 9 млн. евро, фокусиран върху информационните и 
комуникационните технологии. Целта е той да направи около 120 инвестиции през 
следващите четири години. Очаква се всяка от тях да бъде в размер между 30 хил. и 
200 хил. евро.  

г) Бюджет на инструмента:  
- Финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007- 2013: 21 млн. евро; 
- Частно финансиране: 0.21 млн. евро; 
- Общ бюджет на инструмента: 21.21 млн. евро. 
д) Напредък по инструмента: 
Към края на отчетния период по предварителни данни от ЕИФ финансовите 

посредници са направили инвестиции в 188 стартиращи предприятия на обща стойност 
19,197 млн. евро: 

- Eleven е сключил договори за инвестиции с 125 предприятия на обща 
стойност на инвестициите в размер на 10,969 млн. евро; 

- LaunchHub е сключил договори за инвестиции с общо 63 предприятия на 
обща стойност в размер на 8,228 млн. евро. 

Отчетено е пълно усвояване по инструмента 
 

� Финансов инструмент „Фонд за Рисков Капитал”: 
а) Целта на инструмента е инвестиции в МСП в начален етап на развитие, 

регистрирани и с основно място на стопанска дейност в България; 
б) Финансов посредник: по инструмента е избран един финансов посредник - 

Neveq Capital Partners II. 
в) Бюджет на инструмента:  
- Финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007- 2013: 14.3 млн. евро; 
- Частно финансиране: 6.1 млн. евро; 
- Общ бюджет на инструмента: 20.4 млн. евро. 
г) Напредък по инструмента: 
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 със седем 
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компании на обща стойност 7, 97 млн. евро.  Фонд мениджърът е в процес на 
подготовка на нови сделки. 
 

� Финансов инструмент „Инструмент, предоставящ финансиране чрез 
поделяне на риска”: 

а) 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.  

б) Финансови посредници: по инструмента са избрани седем финансови 
посредника - Алианц Банк, Първа Инвестиционна банка, ПроКредит банк България, 
Societe Generale Експресбанк, УниКредит Булбанк, Райфайзенбанк и ДСК Банк, които 
отдават кредити по инструмента. 

в) Бюджет на инструмента:  
- Финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007- 2013: 206,5 млн. евро; 
- Частно финансиране: 206,5 млн. евро; 
- Общ бюджет на инструмента: 413 млн. евро. 
г) Предоставени заеми по инструмента на МСП към 31.12.2015 г. по 

предварителни данни от ЕИФ – 3 747 нисколихвени кредита на обща стойност 471,79 
млн. евро, като средната стойност на лихвите по отпуснатите кредити възлиза на около 
3.97 % спрямо 8.31 % пазарна лихва. Отчетено е пълно усвояване по инструмента.   

 
� Финансов инструмент „Фонд(ове) за съфинансиране”: 
а) Целта на инструмента е извършване на инвестиции в рисков капитал в МСП, 

регистрирани и с основно място на стопанска дейност в България, в ранна фаза на 
развитието на предприятията, във фаза на растеж или мецанин капитал, като 
подкрепата се извършва под формата на  капиталови или квазикапиталови вложения. 

б) Финансови посредници: Empower Capital и BlackPeak Capital.  
в) Бюджет на инструмента:  
- Финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007- 2013: 21 млн. евро; 
- Частно финансиране: 21 млн. евро; 
- Общ бюджет на инструмента: 42 млн. евро. 
г) Напредък по инструмента:  
В края на 2013 г. ЕИФ, в качеството му на мениджър на Холдинговия фонд по 

JEREMIE финализира оценката на получените заявления (19 бр.) за интерес по Покана 
за заявяване на интерес по финансов инструмент – Фонд(ове) за съфинансиране, като 
са избрани два финансови посредника - Empower Capital и BlackPeak Capital. 
Споразуменията с тях са сключени на 27.06.2014 г. Към 31.12.2015 г. финансовите 
посредници сключили споразумения за инвестиции и са инвестирали в тринадесет 
предприятия 21 млн. евро (без допълнителните средства по линия на частните 
инвеститори, които се привличат на ниво сделка). Отчетено е пълно усвояване на 
средствата по ОПРКБИ по инструмента.  

През отчетния период са проведени над петнадесет работни срещи между екипа 
за изпълнение на Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията’’ 
на ОП „Конкурентоспособност’’ и представители на „Джеръми България’’ ЕАД, на които 
бяха обсъдени въпроси, свързани с функционирането на създадените финансови 
инструменти.  

Проведени бяха три присъствени заседания на инвестиционния борд по 
ДЖЕРЕМИ , по време на които бяха разгледани различни въпроси, свързани с 
прилагането на Инициативата у нас. 

След решение на Комитета за наблюдение на ОПК, взето по време на 
присъственото заседание на Комитета 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 ПО3, заделен за 
Инициативата JЕREMIE), но не по-късно от 31.12.2016 г. по следните инструменти за 
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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 ще бъде приложено на индивидуален 
принцип, като по първоначални очаквания няма да има удължаване на операции след 
31.03.2016 г. 

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. 

Общият бюджет по горепосочените инструменти за финансов инженеринг в 
рамките на Инициативата Джереми в България по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика’’ 2007-2013 възлиза на 857,6 млн. 
евро (финансиране от ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика’’ 2007- 2013 – 335 млн. евро и частно финансиране – 522,6 млн. евро). 

 
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 по процедурата са постъпили 4 искания за 
междинно плащане (две от Eleven („Илевън България” ООД) и две от LaunchHub („Лонч 
Хъб Адвайзърс” ООД) и 2 за финално плащане. Извършени са междинни плащания на 
стойност 806 803.73 лв. Извършени са общо 6 посещения на място. Брой постъпили 
жалби: 0; Сигнали за нередности: 0. 
 
6. Създаване на стартиращи иновативни предприятия. Проект по ОП 
„Конкурентоспособност”. 

Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за стартиращи 
иновативни фирми, включваща подкрепа за провеждане на развойна дейност, подкрепа 
за внедряване на иновативни продукти на пазара, инвестиции. 
 
Процедура BG161PO003/1.1.01 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи 
иновативни предприятия” 

� сключени общо 52 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 
безвъзмездна финансова помощ 15 152 616.74 лв.; 

� прекратени 13 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 
безвъзмездна финансова помощ 3 648 467.32 лв.; 

� в изпълнение 2 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� приключили 2 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� изплатени по процедурата общо 8 889 222.48 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които  97 628.27 лв. през отчетния период 31.12.2015 г.; 
� постъпили 224 отчети/искания за плащане (авансови/междинни/финални), 

от тях 5 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 
� извършени от началото на процедурата общо 311 посещения на място, от тях 

18 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 

7. 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. 
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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.; 

� в изпълнение 12 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� приключили 46 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� изплатени по процедурата общо 57 393 784.61 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 11 273 295.31 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 
� постъпили 100 отчети/искания за плащане (авансови/междинни/финални), 

от тях 8 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 
� извършени от началото на процедурата общо 154 посещения на място, от тях 

17 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

 
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.; 

� прекратени 14 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 
безвъзмездна финансова помощ 4 773 305.23 лв.; 

� в изпълнение 43 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� приключили 39 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� изплатени по процедурата общо 16 098 368.21 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 5 489 356.58 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 
� постъпили 223 отчети/искания за плащане (авансови/междинни/финални), 

от тях 55 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 
� извършени от началото на процедурата общо 234 посещения на място, от тях 

61 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

 
8. 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;  
� в изпълнение 32 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� приключили 22 договор за безвъзмездна финансова помощ; 
� изплатени по процедурата общо 41 749 065.32 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 21 463 818.56 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 
� постъпили 105 отчети/искания за плащане (авансови/междинни/финални), 

от тях 41 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 
� извършени от началото на процедурата общо 64 посещения на място, от тях 

47 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

 
9. „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; 
� в изпълнение 3 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� приключили 2 договор за безвъзмездна финансова помощ; 
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� изплатени по процедурата общо 6 768 766.42 лв. безвъзмездна финансова 
помощ, от които 3 184 537.92 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 

� постъпили 7 отчети/искания за плащане (авансови/междинни/финални), от 
тях 2 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 

� извършени от началото на процедурата общо 10 посещения на място, от тях 
3 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

 
10. „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер”. Проект по ОП „Конкурентоспособност”  
 
Процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи 
офиси за технологичен трансфер” 

� сключени общо 21 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 
безвъзмездна финансова помощ 5 272 531.21 лв.; 

� прекратени 5 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 
безвъзмездна финансова помощ 1 546 742.76 лв.; 

� в изпълнение 15 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� приключили 13 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� изплатени по процедурата общо 3 203 183.47 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 1 449 380.82 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 
� постъпили 75 отчети/искания за плащане (авансови/междинни/финални), от 

тях 17 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 
� извършени от началото на процедурата общо 78 посещения на място, от тях 

17 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

11. „Създаване на научно-технологичен парк”. Проект по ОП 
„Конкурентоспособност” 

Проект „Създаване на научно-технологичен парк” се изпълнява в рамките на 
процедура на директно предоставяне на БФП BG161PO003-1.2.05 „Създаване на 
научно-технологичен парк”, в рамките на приоритетна ос 1 на ОПК, обявена на 
10.12.2012 г. с общ бюджет на процедурата 97 791 500 лв. и с конкретен бенефициент 
- „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД.  

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 в процес на изпълнение. 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. 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 проекта е не по-късно от 31.12.2015 г. В резултат на проекта, след 2015 
г. ще заработи научно-изследователска инфраструктура за близо 20 млн. лв. в помощ 
на българския иновативен бизнес и да бъдат 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; 
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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.  
 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. Ще бъде завършен 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 изпълнена 
физически по-малко от 60%. 
 До момента са проведени 12 събития във връзка с проекта - индустриален панел 
на тема „Финансиране на проекти и иновативни продукти на стартиращи фирми и МСП 
в сферата на енергийна ефективност” (29.09.2015 г.), конференция на тема „Стратегии 
за подпомагане на научно-изследователската дейност в България и Република Корея“ 
(28.10.2015 г.), научен форум на тема „Технологичен трансфер и комерсиализиране на 
технологии - опитът на България и Република Корея“ (29.10.2015 г.) и са открити две 
изложби на тема „Иновации и технологии”, на които се представят иновативни 
български компании и др. Проведени са първите събития в иновационния форум „Джон 
Атанасов” през м. декември 2015 г. Това са: GREAT Innovation Exchange – форум, 
организиран от Британското посолство и проведен под патронажа на Британски 
министър-председател Дейвид Камерън; двудневен инвестиционен форум, организиран 
по случай официалното откриване на научно-технологичния парк и други. Към момента 
е генериран сериозен интерес за организиране и провеждане на тематични събития на 
територията на парка. 
 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 се предвижда чрез проектът да се осъществени окончателното 
изграждане на абсолютно всички обекти, включващи доставка на необходими 
ДМА/ДНА, необходими за пълноценното функциониране на Парка. 
  
 До момента са подписани седем допълнителни споразумение по договора за БФП, 
през отчетния период експерти от ДО са проверили 50 проведени обществени поръчки, 
извършени са 8 проверки на място и са верифицирани 14 междинни отчета. 
Изплатената БФП по проекта е в размер на  35 837 257.45 лв., в т.ч. извършени от УО 2 
авансови и 12 междинни плащания. 
 
12. Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност 
набългарските 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 
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безвъзмездна финансова помощ 24 055 580.24 лв.; 
� прекратени 14 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 

безвъзмездна финансова помощ 4 773 305.23 лв.; 
� в изпълнение 43 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� приключили 39 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� изплатени по процедурата общо 16 098 368.21 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 5 489 356.58 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 
� постъпили 223 отчети/искания за плащане (авансови/междинни/финални), 

от тях 55 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 
� извършени от началото на процедурата общо 234 посещения на място, от тях 

61 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 
 
13. „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания”. Проект по 
ОП „Конкурентоспособност” 
Процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с 
увреждания“ 

� сключени общо 22 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 
безвъзмездна финансова помощ 4 990 383,31 лв.; 

� прекратени 6 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 
безвъзмездна финансова помощ 1 674 453,75 лв.; 

� в изпълнение 0 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� приключили 16 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� изплатени по процедурата общо 3 284 434.46 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, като през отчетния период няма извършени плащания; 
� през отчетния период няма постъпили отчети/искания за плащане;  
� извършени от началото на процедурата общо 43 посещения на място, от тях 

6 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 
 

14. „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.; 

� в изпълнение 55 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� приключили 76 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� изплатени по процедурата общо 35 603 736.41 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 13 320 134.76 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 
� постъпили 497 отчети/искания за плащане (авансови/междинни/финални), 

от тях 123 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 
� извършени от началото на процедурата общо 501 посещения на място, от тях 

126 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 
 

15. „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 
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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.; 

� в изпълнение 6 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� приключили 21 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� изплатени по процедурата общо 18 815 168.17 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 3 339 839.93 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 
� постъпили 67 отчети/искания за плащане (авансови/междинни/финални), от 

тях 11 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 
� извършени от началото на процедурата общо 80 посещения на място, от тях 

22 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

16. „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. 
 
Процедурата 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.; 

� в изпълнение 99 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� приключили 114 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� изплатени по процедурата общо 193 635 070.48 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 117 789 094.01 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 
� постъпили 444 отчети/искания за плащане (авансови/междинни/финални), 

от тях 190 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 
� извършени от началото на процедурата общо 427 посещения на място, от тях 

199 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 
 

17. BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” - 
процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност” (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 189 договора за безвъзмездна финансова помощ, с размер на 
безвъзмездната финансова помощ 108 465 760.98 лв.; 
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18. 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 на проектни предложения е 
04.04.2016 г.  
 
19. „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия” - 
процедура по ОПИК.  

Процедурата  е публикувана за обществено обсъждане в средата на декември 
2015 г. 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. 
 

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 
стойност 

Отчет             
2015 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 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

2.Мониторинг по вече изпълнени етапи от сключени договори по 

НИФ 

 

 

Брой етапи 186 96* 

3.Сключени/действащи договори с иновативни предприятия по 

конкурсни сесии на НИФ 
Брой 

договори 
200* 79 

4.Проект “Техностарт” за създаване на иновативни студентски 

фирми 

Брой 

студентски 

фирми 

20 0 

5.Проект “Ваучерна схема – трансфер на знания към 

предприятия” 

Брой 

сключни 

договори 

50 0 

6. Подготовка за участие на България в „Съвместните 

технологични инициативи” към програма ХОРИЗОНТ 2020 
Брой 

инициативи 
3 3 

7. Организиране и/или участие в събития с цел 

популяризиране и насърчаване на предприемачеството сред 

младите хора и други цели групи от населението 

Брой 

събития 
10 14 



 49

8.Организиране на информационни кампании, семинари и 

издаване на материали в подкрепа навлизането и развитието на 

устойчива мобилност 

Брой 

събития 
2 1 

9.Подготовка по сключване на договор за ЕКА 

 

Брой 

договори 
1 1 

10.Разработване на технологични пътни карти 
Разработен 

доклад 

1 

 

 

0 

 

 

11.Актуализация на регионалния иновационен потенциал 
Разработен 

доклад 

1 

 

 

1 

 

 

12.Обучени по предприемачство на ученици от средните училища 

по изкуства 
Брой 

обучени 
200 

 

103 

 

13.Създадени учебно-тренировъчни фирми в училищата по 

изкуствата 

Брой 

учебно-

тренировъчн

и фирми 

10 10 

 

14.Организиране и провеждане на Национален конкурс за 

творческите индустрии (изпратени участници на световната 

купа) 

 

Брой 

конкурси 

 

1 

 

1 

15.Провеждане на националния кръг от Европейските награди за 

насърчаване на предприемачеството  Брой 1 1 

16.Провеждане на конкурса за защита на интелектуалната 

собственост „Брандико” сред учебно-тренировъчните фирми. 

Брой 

участвали 

учебно-

тренировъчн

и фирми 

40 41 

17.Провеждане на Деня на предприемача и Европейската седмица 

на МСП Брой 1 1 

18.Изпратени високотехнологични предприятия в инкубатор в 

Силициевата долина 
Брой 

предприятия 
8 0 

19.Провеждане и участие на изложението „Франчайзинг Експо” 
Бр. 1 0 

20.Въвеждане на МСП тест 
Бр. 1 1 

21.Проект  „Транснационална инициатива за подпомагане на 

завършилите висше образование и предприемачество”  България-

Гърция (2007 – 2013 г.) 

Брой 

подпомогнат

и млади хора 

да започнат 

работа 

 

100 

 

120 

22.Приемане на План за действие Предприемачество 2020 – 

България Бр. 1 1 

23.Пилотно обучение на български предприятия по стъпване на 

британският пазар Бр. 2 0 

24.Брой на подкрепени МСП, които въвеждат нови технологии 

/продукти (ТМ). 
Бр. 80 180 

25.Брой подкрепени клъстерни проекти  Бр. 55 53 

26.Брой подкрепени иновативни проекти (НИРД, 

комерсиализация) 
Бр. 65 141 

27.Брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара  Бр. 30 227 

28.Брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и 

т.н. от подкрепените предприятия и изследователски 

организации 

Бр. 5 27 
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29.Брой подкрепени проекти за бизнес-инкубатори  Бр. 10 7 

30.Брой подкрепени/създадени технологични паркове, 

технологични центрове, офиси за технологичен трансфер 
Бр. 9 15 

31.Брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за 

приложни цели в научноизследователски организации 
Бр. 27 22 

 

* показатели с натрупване 
 

� Кратко описание на показателите за изпълнение 
 

� Източници на информация за данните по показатели за изпълнение 
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 
 

� Показатели 2 и 3 са с натрупване. Предвид факта, че през 2015 г. не е 
стартирана нова конкурсна сесия по НИФ и съответно не са сключени нови договори, 
през   2015 г. целевите стойности по показатели 1,2 и 3 не са изпълнени; 

� Показатели 4, 5, 18, 19 и 23 не са изпълнени поради липса на достатъчно    
финансови средства през 2015 г.;  

� Показател 10 не е изпълнен поради неявяване на кандидати по обявената 
обществена поръчка 

� Целевите стойности на показателите за подкрепени проекти за бизнес 
инкубатори и обновяване на оборудването за приложни цели в научноизследователски 
организации не са постигнати изцяло поради удължаване срока на част от проектите. 
Към края на отчетния период договорите са изпълнени и плащанията към 
бенефициентите ще бъдат извършени в началото 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              
2015 г.  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 358 900 2 283 037 2 148 706 

     Персонал 258 900 515 591 504 460 

     Издръжка 100 000 1 767 446 1 644 246 

     Капиталови разходи 0 0 0 

     Лихви по изпълнителни листа       

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 358 900 2 217 563 2 071 818 

     Персонал 258 900 506 520 494 535 

     Издръжка 100 000 1 711 043 1 577 283 

     Капиталови разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства 

0 65 474 76 888 

     Персонал   9 071 9 925 
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     Издръжка   56 403 66 963 

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

2,1 1. ОПАК     11 414 

2,2 
2. Проект TRIGGER по програма „Европейско териториално 

сътрудничество Гърция – България“ 
  65 474 65 474 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  11 000 000 4 160 890 4 147 612 

  1. Субсидии за дейности по Национален иновационен фонд /НИФ/ 11 000 000 4 160 890 5 270 298 

  2. Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии     -1 122 686 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 
средства от ЕС и чужди средства 

257 000 000 257 000 000 228 919 777 

  1. ОП Конкурентоспособност 247 000 000 247 000 000 228 919 777 

  2. ОП Конкурентоспособност и иновации 10 000 000 10 000 000   

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 268 000 000 261 160 890 233 067 389 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 11 358 900 6 378 453 6 219 430 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 268 358 900 263 443 927 235 216 095 

  Численост на щатния персонал 18 17 17 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите 

 
 
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 3 „ПРОЗРАЧНА 
СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”  

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

1. Осигуряване на условия за провеждане на принципите за публичност и 
прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на 
дискриминация; 

2. Осигуряване на условия за правилно функциониране на системата на 
обществените поръчки; 

3. Осигуряване провеждането на политиките, произтичащи от членството на 
страната в Европейския съюз, включително в областта на опазването на околната 
среда, социалната сфера и иновациите.  

Програмата се изпълнява от Агенцията по обществени поръчки (АОП), която 
подпомага министъра на икономиката при осъществяването на държавната политика в 
областта на обществените поръчки, посредством функциите, подробно разписани в чл. 
19, ал. 2 от ЗОП и в чл. 5, ал. 3 от Устройствения й правилник. Aгенцията е важен 
фактор за реализирането на тази политика, затова стремежът е към все по-качественo 
и срочно осъществяване на функциите и правомощията. Доколкото АОП е част от 
цялостната система на обществени поръчки, която включва субектите на обществени 
поръчки, нормативната уредба в тази област и органите, отговорни за спазване на 
приложимите правила, то и заложените в програмата цели се изпълняват в степен, 
съотносима с динамиката и особеностите на пазара на обществени поръчки.  
 
Б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите 
резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне 
 
1. Осигуряване на правната рамка в областта на обществените поръчки. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

1.1. Хармонизиране на нормативната уредба в съответствие с европейските 
директиви и регламенти 

 През 2015 г. продължава активната работа по изготвяне на проекта на нов Закон 
за обществените поръчки, с който в националнаото законодателство по обществени 
поръчки се въвеждат четири европейски директиви в тази област., две от които изцяло 
нови, приети от Европейската комисия на 26 февруари 2014 г. Със заповед на 
министър-председателя от 26.02.2015 г. е сформирана работна група под 
ръководството на министъра на икономиката, която да разгледа изготвения в АОП 
първоначален проект на Закон за обществените поръчки и да изготви окончателен 
проектозакон, който да се предостави за обществено обсъждане чрез Портала за 
обществени консултации. След отразяване на бележките и коментарите проектът е 
представен на междуведомствено съгласуване. През месец юли 2015 г. законопроектът 
е одобрен с решение на Министерския съвет и на 12.08.2015 г. е внесен в Народното 
събрание на Република България. Агенцията взима участие в обсъжданията на проекта 
на нов ЗОП в парламентарните комисии.  
 Паралелно с това, със заповед на изпълнителния директор на АОП е сформирана 
работна група, която започва работа по изготвянето на нов Правилник за прилагане на 
ЗОП. 

1.2. Развитие на нормативната база във връзка с провеждане на държавната 
политика в областта 

Към началото на отчетния период, въз основа на анализ на практиката по 
прилагане на законодателството по обществени поръчки, вкл. след измененията и 
допълненията в сила от 1 юли 2014 г. е установена необходимостта от извършване на 
промени, с цел преодоляване на някои проблеми в процеса на възлагане на обществени 
поръчки. Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на  Закона за 
обществените поръчки, с който се предлагат промени в следните насоки: 

• Оптимизиране на процеса на създаване на централни органи за обществени 
поръчки, когато те са в рамките на изпълнителната власт. 

• Прецизиране на реда за запазване на поръчки и условията за участие в тях на 
специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Целта е да се 
препятства използването на този преференциален режим от недобросъвестни лица, 
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което от една страна поставя в риск възлагането на съответната обществена поръчка, а 
от друга води до опорочаване на ефекта от подобно запазване.   

• Държавната политика в областта на обществените поръчки да се осъществява 
от министъра на финансите, подпомаган от Агенцията по обществени поръчки. 
Предложението е във връзка с оптимизиране на процеса на изпълнение на 
Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 
периода 2014-2020 г..  

Законопроектът е обнародван в ДВ. бр. 79 от 13.10.2015г. и влиза в сила от 
16.10.2015 г.  

Агенцията е изготвила и становища по следните проекти на нормативни актове:  
� Проект на Постановление на МС за създаване на Централен орган за възлагане 

на обществени поръчки в сектор Здравеопазване; 
� Проект на план за изпълнение на мерките по Националната стратегия за 

превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015/2020 г.; 
� Проект на Решение на МС за одобряване на Доклад за дейността на Съвета за 

координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС 
през 2014 год. и приемане на План за действие за периода 2015 - 2016 год. за 
изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и 
измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за 2014-2020 год.; 

� Проект на Решение на МС за допълнение на Решение на МС от 2014 г. за 
утвърждаване на Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното 
строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните 
предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на ЗОП; 

� Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните такси; 
� Проект на Постановление на Министерския съвет за дейността на централния 

орган за обществени поръчки; 
� Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните 

богатства; 
�  Концепция за създаване на централен орган за обществени поръчки в сектор 

„Здравеопазване”. 
Експерти от агенцията са включени в различни работни групи на 

междуинституциално ниво за подготовка на нормативни актове и други документи, във 
връзка с което са взели участие в 7 заседания.  

 
2. Осигуряване на условия за правилно и законосъобразно възлагане на 
обществените поръчки. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

2.1. Осъществяване на мониторинг на системата на обществените поръчки 

 В процеса на осъществяване на мониторинг на системата на обществените 
поръчки ежемесечно се изготвят справки по различни критерии за анализиране на 
състоянието на пазара на обществените поръчки. На Портала за обществени поръчки е 
публикуван електронен бюлетин за обществените поръчки, който съдържа информация 
за някои от основните наблюдавани показатели като брой на възложителите и 
изпълнителите на обществените поръчки; брой на обявените обществени поръчки, вкл. 
тяхното разпределение по обекти; брой и стойност на сключените договори и др. 
Информацията в бюлетина се обновява ежемесечно.  

2.2. Оказване на методическа помощ при прилагането на законодателството в 
областта на обществените поръчки 
 С предоставянето на услуги, свързани с утвърждаване на единна практика по 
прилагане на законодателството, се цели подпомагане на участниците в процеса на 
възлагане на обществени поръчки и осигуряване на гаранции за спазване принципите 
за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и 
недопускане на дискриминация. Във връзка с осъществяване на функцията по 
методология, през 2015 г. в агенцията са изготвени 283 методически указания, 
отговори и становища по писмени запитвания, жалби и сигнали, проведени са 148 
консултативни и работни срещи, а чрез „горещия” телефон са предоставени 8 000 
консултации по въпроси, свързани с образците на документи за обществени поръчки и 
приложния софтуер за попълването им, както и относно информацията, подлежаща на 
вписване в РОП.  
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2.3. Осъществяване на предварителен контрол при разходването на публични 
средства 

АОП осъществява два вида предварителен контрол. Първият обхваща  процедури 
за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от европейските 
фондове. Чрез този контрол възложителите се подпомагат методически за отстраняване 
на пропуски и грешки на подготвителния етап на процедурите и за тяхното 
законосъобразно откриване. Основната му цел е да се минимизира рискът от сключване 
на договори, по които след това може да се наложи връщане на средства, поради 
нарушения на правилата за усвояването им. Контролът се провежда на два етапа - 
проверка на проектите на документи преди откриване на процедурата и оценка за 
окончателното съответствие с изискванията на закона след фактическото откриване на 
процедурата. По този ред през 2015 г. са обработени общо 625 преписки (279 бр. на 
първи етап, 291 бр. на втори етап, 53 бр. - върнати на възложителите, след като при 
направен преглед и преценка е установено, че не са налице необходимите 
предпоставки за осъществяване на предварителен контрол и 2 бр. неосъществен 
контрол поради отказ от страна на възложителя). В 104 от случаите (3 от които на 
първия етап) не са констатирани несъответствия със ЗОП. Това представлява 18,3 % от 
всички изготвени за периода становища и доклади. Спрямо резултатите за предходната 
година се отчита нарастване с 1,6 % в дела на процедурите „без забележки”, което е в 
подкрепа на извода за ефикасността на тази форма за подпомагане на възложителите. 
Във всички случаи обаче, от първостепенно значение е отговорността на възложителя, 
която под никаква форма не следва да се изземва от органите с контролни функции. 

Във връзка с осъществявания контрол върху процедури на договаряне без 
обявление през отчетния период са проверени 1611 процедури. В 28 от случаите 
становището е категорично, че позоваването на съответното основание е напълно 
незаконосъобразно. При 117 процедури е изразено съмнение за незаконосъобразност, а 
останалите 809 процедури на договаряне без обявление могат да се приемат като 
законосъобразни. Двадесет и шест от процедурите са прекратени от възложителя преди 
публикуване на становището на АОП. За 631 от преписките при направен преглед и 
преценка е установено, че не подлежат на контрол, поради ниската стойност на 
поръчката. При прегледа на съотношението между законосъобразните и 
незаконосъобразните процедури се установява, че спрямо предходната година то 
нараства, което е в подкрепа на ефективността на този вид контрол. 

2.4. Обобщаване на практиката по обжалване на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки 
 В практиката по обжалване на процедурите се наблюдава запазване на 
традиционно ниския процент на ефективно обжалени процедури спрямо броя на 
допуснатите жалби. Това показва, че инструментът на обжалването се използва главно 
в конкурентното съревнование между участниците и за целите на спечелване на 
договора, а не за като средство за ефективно предотвратяване на допуснати нарушения 
в процедурите.       

2.5. Обучение на субектите, свързани с възлагането на обществени поръчки 
  В изпълнение на дейностите по проект „Укрепване капацитета на Агенция по 

обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки” са реализирани 5 
обучения за служители, ангажирани с процесите по възлагане на обществени поръчки.  

  Експерти от агенцията са взели участие като лектори в 4 обучения по прилагане 
на ЗОП, включени в годишния каталог на Института по публична администрация, както 
и в 3 семинара, организирани от други институции. 
 
3. Осигуряване на връзките с институциите на Европейския съюз по въпроси, 
свързани с обществените поръчки. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

3.1. Изпращане на годишни статистически отчети за възложените в страната 
обществени поръчки 

Съгласно Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане, 
АОП е задължена да изпраща на Европейската комисия ежегодни статистически отчети. 
Отчетът за предходната отчетна година следва да бъде изпратен през месец октомври 
2015 г.  
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3.2. Участие в работни групи, консултативни комитети към институциите на 
Европейския съюз и международни форуми в областта на обществените поръчки 

АОП активно участва в правителствената експертна работна група към 
Европейската комисия. За отчетния период ескпертите от агенцията са взели участие в 
2 заседания. Наред с това, АОП е представена на 5 заседания на Консултативния 
комитет по обществени поръчки. 

Сътрудничеството в областта на електронните обществени поръчки е особено 
важно за осъществяване функциите на агенцията. То е пряко свързано с поддържането 
и развитието на електронните услуги, които предоставя АОП, в това число и с 
предстоящото разработване на единна национална електронна уеб-базирана платформа 
за възлагане на обществени поръчки. В тази връзка представител на агенцията е 
включен в състава на работна група „Заинтересовани страни в процеса на електронно 
възлагане”, като за отчетния период е участвал в две заседания. За отчетния период 
АОП е представена и на заседание на работната група на електронните податели (e-
Sender). 

Експерти от агенцията са взели участие в: 
• международен дискусионен форум на тема „Надзор и мониторинг на 

обществените поръчки”, проведен в Батуми, Република Грузия и организиран от 
Световната банка; 

• обучение във връзка с пилотния проект на ЕК за използване на 
Информационната система на вътрешния пазар. 

 
4. Осигуряване на условия за възлагане на обществени поръчки, свързани с 
прилагане на екологични и социални изисквания 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

4.1. Проучване и популяризиране на добрите практики при възлагане на 
обществени поръчки за продукти и услуги, които имат намалено въздействие върху 
околната среда, вкл. подготовка на проекти в областта на „зелените” обществени 
поръчки. 

През отчетния период е подписан договор между АОП, ИАНМСП и Националното 
координационно звено да изпълнение на проект „Методическа подкрепа за развитието 
на зелените обществени поръчки в България”.   

4.2. Публикуване на Портала за обществени поръчки на информация за 
инициативите на Европейската комисия и свързаните с тях стратегически документи, 
ръководства и др. 

В секция „Зелени обществени поръчки” на Портала за обществени поръчки е 
обособена специална секция „Зелени обществени поръчки”. В нея се публикуват 
справки за броя на откритите и възложени „зелени” обществени поръчки, вкл. 
стойността на сключените по тях договори.  

Поради изтичане срока на действие на националния план за насърчаването на 
зелените обществени поръчки (2012-2014 г.), през 2015 г. мерките за публичност се 
реализират в рамките на изпълнявания от АОП проект „Методическа подкрепа за 
развитието на зелените обществени поръчки в България” по Българо-швейцарската 
програма за сътрудничество.  

През отчетния период е изготвена специализирана справка от Регистъра на 
обществените поръчки във връзка с Националния план за действие за насърчаване 
производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително 
на електрическата мобилност в Република България за периода 2012-2014 г. 

 
5. Осигуряване на конкурентна бизнес среда чрез публичност на 
информацията за възлагане на обществени поръчки. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
5.1. Поддържане и развитие на съвременен информационен Регистър на 

обществените поръчки и Портал за обществени поръчки 
Основният инструмент за осигуряване на публичност и прозрачност в системата 

за обществени поръчки в България е Регистърът на обществените поръчки (РОП). 
Достъпът до РОП е безплатен и се осъществява чрез Портала за обществени поръчки на 
интернет адрес www.aop.bg.   



 56

Порталът е централизирана информационна система, която дава достъп до 
данни, относно всички аспекти на обществените поръчки, систематизирани в отделни 
тематични области и ориентирани към специфичните интереси на основните групи 
потребители. Тя се обновява ежедневно. В портала са включени и предоставяните от 
АОП електронни услуги. Чрез него безплатно се предоставя софтуерния продукт 
„Редактор на форми”.  

Агенцията по обществени поръчки поддържа списък на външни експерти по чл. 
19, ал. 2, т. 8 ЗОП.  За 2015 година в списъка с външни експерти, в сила от 01.10.2014 
г.,  са регистрирани 824 експерта. 

За избор на външни експерти за участие в комисии за провеждане на процедури 
за обществени поъчки по чл. 34, ал. 3, изр. 2 ЗОП, чрез разработения от агенцията 
специализиран модул „Жребий” за периода са проведени 290 жребия за избор на 
експерт. 

Индикатор за интереса и ползата от информацията, предоставяна чрез Портала 
за обществени поръчки е броят на регистрираните посещения, които през отчетния 
период са  1 738 739. Броят на създадените от потребители на портала шаблони за 
многократно търсене в РОП е  20 710, а броят на направените електронни абонаменти 
за автоматично уведомление е  16 698. Чрез Портала за обществени поръчки от 
заинтересовани възложители е изпратена и публикувана електронна документация за 
участие по  251 обществени поръчки.  
       АОП отчита непрекъснато и устойчиво повишаване на процента документи,  
изпратени с използване на електронен подпис. За 2015 г. 96,70% от всички документи 
са били въведени директно в базата данни на регистъра от т.нар. упълномощени 
потребители.   

5.2. Осигуряване актуалността на данните в Регистъра на обществените поръчки 
и Портала за обществени поръчки 

През  2015 г. в РОП са публикувани 56 326 документи. Въведени са и 3 289 
обобщени информации по чл. 44, ал. 10 ЗОП за всички разходвани средства във връзка 
с обществени поръчки на ниска стойност. 

Чрез Портала за обществени поръчки е предоставен достъп до информацията за 
публичните покани. За отчетния период са публикувани   11 384 публични покани. 

Ежемесечно се обновява и информацията в електронния Бюлетин на АОП за 
обществените поръчки, публикуван на Портала за обществени поръчки. Бюлетинът 
съдържа данни за обема и динамиката на пазара на обществени поръчки в страната на 
годишна база и сравнение с предходните три години, както и информация за пазара на 
обществени поръчки в страната на месечна база.  

5.3. Насърчаване използването на електронните услуги, предоставяни от АОП 
  Услугата „Електронен подател”, чрез която автоматично се препращат обявления 

за обществени поръчки в Официалния вестник на Европейския съюз,  е използвана от 
655 възложители и чрез нея са изпратени 9 753 документа през отчетния период.   

5.4. Изготвяне на доклади и справки за възлаганите обществени поръчки 
   През 2015 г. са изготвени и предоставени 60 специализирани справки за целите 
на инспектиращите и разследващите органи (Сметна палата, АДФИ, Софийски районен 
съд, прокуратура, ДАНС, МВР, др.) и такива за нуждите на възложители. 

5.5. Сътрудничество с браншовите организации в областта на обществените 
поръчки  

Представители на АОП са взели участие в: 
� Четвърта кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки”, 

организирана от Камарата на строителите в България; 
� Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества, 

организирана от Националното сдружение на общините в Република България. На 
форума е представена презентация на тема „Нови законодателни възможности за 
стопанска дейност на общините - In house възлагане”.   
 
6. Осигуряване изпълнението на стратегически документи в областта на 
обществените поръчки. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
В изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени 

поръчки в България за периода 2014-2020 г. са изпълнени следните дейности: 
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� Изготвен е проект на практическо ръководство за провеждане на две основни 
процедури, което описва процедурите стъпка по стъпка; 

� Проучена е практиката в областта на електронното възлагане в две държави-
членки, успешно въвели централизиран и децентрализиран модел на възлагане. Въз 
основа на разработени модели за електронно възлагане Министерският съвет, със свое 
Решение от 19 февруари 2015 година, избира централизиран едноплатформен модел за 
развитие на електронните обществени поръчки в България, който да се реализира чрез 
придобиване на единна електронна платформа и интегриране на съществуващи системи 
за електронни обществени поръчки, притежавани и използвани от централни органи за 
обществени поръчки; 

� Изготвен е функционален анализ на административния капацитет на 
Агенцията по обществени поръчки; 

� Проведени са три срещи с представители на Европейската комисия, на които 
са обсъдени проблемни въпроси, свързани с въвеждане на пакета директиви в областта 
на обществените поръчки. 
 
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 

2000.01.03 Бюджетна програма „Прозрачна система на 
обществените поръчки” Мерна 

единица 
Целева 

стойност 
Отчет             
2015 г. 

Показатели за изпълнение 

1. Изготвени становища и проекти на нормативни актове 

за обществени поръчки  
бр. 3 10 

2. Изготвени методически указания, писмени становища, 

проведени консултативни срещи и отговори на 

горещите телефонни линии 

бр. 4 800 8 491 

3. Проведени съгласувателни процедури с органите за 

контрол по ЗОП, за уеднаквяване на практиката по 

прилагане на законодателството по обществени поръчки  

бр. 3 0 

4. Участие в работни групи на междуинституциално ниво 

за подготовка на стратегии, програми, нормативни 

актове и други документи 

бр. 15 7 

5. Обработени преписки за осъществен предварителен 

контрол върху процедури за възлагане на обществени 

поръчки, финансирани със средства от европейските 

фондове 

бр. 1 400 625 

6. Осъществен предварителен контрол върху процедури на 

договаряне без обявление 
бр. 400 1 611 

7. Участия в обучителни мероприятия – семинари, кръгли 

маси, дискусии и др. 
бр. 12 14 

8. Изготвяне и изпращане до ЕК на годишни 

статистически отчети за възложените в страната 

обществени поръчки 

бр. 1 1 

9. Участие в работни групи, свързани със законодателната 

инициатива на ЕС и в други международни форуми в 

областта на обществени поръчки 

бр. 10 12 

10. Документи, публикувани в РОП бр. 55 000 56 326 

11. Документи, препратени чрез услугата „Електронен 

подател” за публикуване в Официалния вестник на ЕС 
бр. 9 000   9 753 

12. Разработване на нови и актуализиране на 

съществуващи образци за обществени поръчки и 
бр. 3 15 
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� Кратко описание на показателите за изпълнение 

Основните фактори, които оказват въздействие върху изпълняваните от 
агенцията дейности, са пазарът на обществените поръчки, активността на 
възложителите и характерът на потребностите, които те удовлетворяват в даден 
период, както и интересът към процесите на възлагане на обществени поръчки, който 
се регистрира от заинтересовани лица. Заложените целеви стойности на показателите 
от своя страна са съобразени с капацитетните възможности на агенцията. В тази 
връзка, ресурсите се пренасочват приоритетно към определени функции в зависимост 
от конкретните заявки.   

 
� Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 
Регистър на обществените поръчки, Портал за обществени поръчки, деловодна 

система, вътрешни документи и справки. 
 
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 
непостигането на планираните/заявените целеви стойности 

Планирането и изпълнението на дейностите по програмата, респ. постигането на 
конкретните целеви стойности на показателите, пряко се повлиява от външни фактори. 
Такива са например промените и подготовката на нови нормативни актове в различни 
сфери, които имат отношение към материята на обществените поръчки, броят и видът 
на обявените обществени поръчки, конкретните заявки, свързани с участието в работни 
групи и др. През 2015 г. вниманието е насочено към предстоящата цялостна промяна в 
законодателство по обществени поръчки. Поради това не е възникнала необходимост от 
съгласуване на определени практики с органите за последващ контрол.  
 
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 “Прозрачна система на обществените 
поръчки” 

Закон 
Уточнен 

план 
Отчет              
2015 г.  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 1 466 500 1 169 417 1 627 350 

     Персонал 1 007 500 996 417 1 202 708 

     Издръжка 459 000 171 420 344 080 

     Капиталови разходи 0 1 580 80 562 

     Лихви по изпълнителни листа       

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 1 117 500 1 169 417 1 155 061 

     Персонал 1 007 500 996 417 986 285 

     Издръжка 110 000 171 420 167 198 

     Капиталови разходи   1 580 1 578 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства 

349 000 0 472 289 

     Персонал     216 423 

     Издръжка 349 000   176 882 

     Капиталови разходи     78 984 

статистически отчети 

13. Посещения в Портала за обществени поръчки бр. 1 800 000 1 738 739 

14. Месечно актуализиране на Бюлетина за състоянието на 

пазара на обществените поръчки в страната 
бр. 12 12 
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  От тях за: *        

2,1 1. ОП Техническа помощ     472 289 

2,2 2. Бългоро - Швейцарска програма за сътрудничество  349 000     

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 
средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

  1. ОП Конкурентоспособност       

  2. ОП Конкурентоспособност и иновации       

  3. ОП Техническа помощ       

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

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 1 117 500 1 169 417 1 155 061 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 1 466 500 1 169 417 1 627 350 

  Численост на щатния персонал 75 70 64 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите 

 
 
 
Ж)  Отговорност за изпълнението на програмата 

 Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 4 „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  

   През отчетния период на 06.11.15 г. на първо четене от Народното събрание бе 
приет проектът за Закон за представителите по индустриална собственост.  

1.3. Изготвяне на проекти на нови нормативни актове и актове за изменение в 
областта на закрилата на индустриалната собственост 

Изготвен е проект на Закон за ратифициране на Споразумението относно 
Единния патентен съд. Проектът е преминал през междуведомствена съгласувателна 
процедура съгласно Устройствения правилник на МС и неговата администрация. 
Предстои внасянето му за разглеждане на заседание на МС.  

1.4. Поддържане на активно сътрудничество с други страни в областта на 
индустриалната собственост 

През 2015 г. е 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 потентна система до услугите на Патентно 
ведомство.  

На 16 ноември 2015 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между 
Патентно ведомство на Република България и Ведомството по интелектуална 
собственост на Република Сърбия за обмяна на знания и опит в областта на 
предоставянето на специализирани услуги, електронните системи за администриране на 
обектите на индустриална собственост, дейностите за повишаване на осведомеността 
на обществото, организация на конференции, симпозиуми и други сфери от взаимен 
интерес. 

Воден е засилен диалог с представители на Националния център по 
интелектуална собственост на Грузия - САКПАТЕНТИ за активизиране на двустранното 
сътрудничество. 
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1.5. Участие в съвместно финансирани международни проекти в областта на 

индустриалната собственост  
� На 02.01.2015 г. бе подписан поредният Договор за сътрудничество между 

Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на 
вътрешния пазар на ЕС (OHIM), в който бяха включени 1 проект от портфолиото на 
проект „Фонд за сътрудничество” и 3 проекта от портфолиото на „Програма за 
сближаване на практиките”.  

Проект „Фонд за сътрудничество” на OHIM 
Този проект се състои от 23 подпроекта, групирани в 4 категории и има за 

цел: 
- модернизиране и опростяване на националните системи за марки и дизайни 

чрез он-лайн услуги; 
- хармонизиране на системите по марки и дизайни; 
- подпомагане на националните ведомства за популяризиране и прилагане на 

правата върху марки и дизайн.  
 „Програма за сближаване на практиките” 
Програмата включва седем проекта, от които пет се отнасят до марки и два 

до дизайни. Тя насърчава 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 
OHIM. 

�  „Договор за техническо сътрудничество между OHIM и Патентно ведомство 
на Република България – 2015 г.”  

Патентното ведомство провежда активна дейност в посока популяризиране на 
Европейската мрежа за марки и дизайни различни среди от българската общественост. 
В рамките на Договора за техническо сътрудничество за 2015 г. бяха проведени 
следните мероприятия: три практически семинара „Интелектуална собственост за 
правоприлагащите органи“, насочени към представителите на полицията и 
прокуратурата. Семинарите се състояха в Търговище и Бургас през месец април и в 
Пловдив през месец май. На семинарите бяха обсъдени проблемите при прилагане на 
правата върху интелектуална собственост и събитията се превърнаха в платформа за  
обмен на добри практики. В рамките на договора бяха проведени и две практически 
срещи през месец юни във Варна и Стара Загора, на които пред обществеността бяха 
представени инструментите за електронни услуги, създадени от Фонда за 
сътрудничество и бяха разяснявани принципите на общата европейска практика в 
областта на марките, установена в рамките на Програмата за сближаване на 
практиките. Бяха издадени и три брошури, посветени на:  

а) електронните услуги за марки и дизайни;  
б) на способите за прилагане на права върху марки и  
в)  на фалшивите стоки и предупреждения срещу използването им.  
� План за двустранно сътрудничество между Европейското патентно ведомство 

(ЕПВ) и Патентното ведомство на Република България.  
   Обхваща периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2015 г. Планът за отчетния 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. През 2015г. 
ведомството предостави на българските потребители услуга по електронно заявяване 
на заявки за европейски патент.  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 април 2015 г. в Мюнхен. Участие в конференцията 
взеха 220 представители на различни национални и международни  организации.   



 62

Подписан е също нов двустранен план за сътрудничество с ЕПВ, 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. 

� В рамките на сътрудничеството с ЕС Патентното ведомство участва в проект 
на Европейската комисия IPorta. Договорът предвижда сътрудничество между 
националните ведомства и европейски организации в подкрепа на бизнеса в услуга на 
малките и средните предприятия. Партньорите по договора си сътрудничат и координират 
дейностите си с цел повишаване на конкурентоспособността на МСП, насърчаване на 
диалога с тях, подпомагане на успешната експлоатация на притежаваната от тях 
интелектуална собственост. През отчетния период той се намира във финална фаза за 
одобрение от Европейската Комисия. 

� 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 39 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 – 291 бр. и регистрации на полезен 

модел -  272 бр. или общо 563 бр.;  
� сертификати за допълнителна закрила – 56 бр.;  
� сертификати за сортове растения  или  породи животни – 16 бр.;  
� марки – 4534 бр.;  
� географски означения – 7 бр. и по Лисабонската спогодба за закрила на 

наименованията за произход и тяхната международна регистрация – 52 бр.; 
� промишлен дизайн – 223 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 - 1638 бр.; 
� регистрация на дизайн по реда на Хагската спогодба за територията на 

България – 17 бр. 
2.3.  Приемане на заявки за:  
� регистрация на дизайн по реда на Хагската спогодба – 17 бр.;  
� регистрация на национални марки по реда на Мадридската спогодба и 

Протокола – 350 бр.,  (вкл. 51 бр. заявки за териториално разширение);  
� заявки за европейски патент – 1735 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 – 505 бр.;  
� искания за временна закрила на заявки за европейски патенти на 

територията на страната и правна закрила на европейски патенти – 1738 бр.;  
� сортове растения или за породи животни – 42 бр,;  
� марки  - 5625 бр.; 
� географски означения – 4 бр. и  
� промишлени дизайн – 228 бр.  
2.5. Издаване на: 
� патенти за изобретения и регистрации – 35 бр. и на полезни модели – 192 

бр.; 
� сертификати за допълнителна закрила – 30 бр.;  
� сертификати за сортове растения или  за породи животни – 26 бр.; 
� свидетелства за промишлени дизайни – 179 бр.;  
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� свидетелства за марки – 3787 бр.;  
� наименования за произход и други защитни документи, свързани със закрила 

на обектите на индустриална собственост – 78 бр. 
2.6. Разглеждане на спорове по: 
� решенията на експертизата по заявки за патенти за изобретения, 

регистрации на полезни модели, марки, полезни модели  – 97 бр.,  
� искания за обявяване недействителност на защитни документи – 3 бр. и  за 

предоставяне и прекратяване на принудителни лицензии – няма.  
2.7.  Вземане на решения за: 
� обявяване на недействителност на патенти и полезни модели или за 

отхвърляне на исканията – 3 бр.;  
� за предоставяне и прекратяване на принудителни лицензии – няма. 
2.8. Процесуално представителство по защита на издадените административни 

актове – 362 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 925 бр. удостоверения за заплатени такси за поддържане действието на 
национални патенти, полезни модели и сортове и породи животни, 100 бр. 
удостоверения за подновяване на регистрацията на промишлени дизайни и  8559 бр. 
удостоверения за заплатени такси за поддържане действието на валидирани 
европейски патенти.  
 През отчетния период са вписвани в Държавния регистър на марките 3915 бр. 
промени на правния статус, като: подновяване, промяна име или адрес, прехвърляне 
правото, вписване на лицензионни договори, особени залози, запори, вписване на 
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 12-те редовни броя на Официалния бюлетин за 2015 г., в обем от 
7225 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 усвоени такси 
за поддържане действието на валидизирани европейски патенти, възлизащи общо на 
около 2 000 000 лв.  

3.3. Предоставяне на информационни услуги за обектите на индустриалната 
собственост:  

� В Централна патентна библиотека са обслужени общо 291 души. Оказана е 
методична помощ при 465 проучвания. 

През 2015 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 
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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 4811  информационни услуги по 

патенти за изобретения,  полезни модели, сертификати за допълнителна закрила, 
промишлени дизайни и сортове растения и породи животни, включително именни 
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 3611 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 5296 проучвания за всички обекти на 
индустриалната собственост. 

Запазва се тенденцията на интерес към абонаментните проучвания за 
идентичност и сходство.     

3.4. Национални и вътрешноведомствени планове и програми за внедряване 
автоматизирани системи и електронни регистри: 

� Приключи изпълнението на проект „Разширяване обхвата на публично 
достъпните електронни информационни услуги на Патентно ведомство чрез 
реинженеринг и функционално-информационно надграждане на продукта BPO_online”, 
финансиран с Договор № 13-32-14/23.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритет 
3.2. „Стандартна информационно- комуникационна среда и оперативна съвместимост”. 

Успешното изпълнение на проекта предоставя възможност на гражданите и 
бизнеса да заявяват четири вида групи електронни услуги свързани с обектите на 
индустриална собственост: 

− Проучване на изобретение: 
1. За патентна чистота 
2. За предшестващо състояние на техниката 
3. За новост 
4. За новост и изобретателска стъпка 
5. По тема 

− Проучване за новост на промишлен дизайн; 
− Проучване на идентичност или сходство на марка или географско означение; 
− Справка за обекти на индустриалната собственост: 

1. Изобретение  
2. Полезен модел  
3. Сертификат за допълнителна закрила  
4. Марка/Географско означение  
5. Дизайн  
6. Сорт растения/Порода животни 

� В края на 2015 г. започна 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 
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система за обекти на индустриална собственост IPAS и портала за електронни услуги на 
ведомството. 

�  Стартирали са две обществени поръчки - с предмет „Подмяна на 
технологично оборудване, миграция и подобрение на изнесена ИТ инфраструктура за 
електронни услуги на Патентно ведомство на Република България”, която ще включва  
доставка на сърверно и комуникационно оборудване, и „Доставка на технологично 
оборудване за нуждите на Патентното ведомство на Република България” - за 
оборудване на индивидуални работни места и преносими компютри. 

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 2015 г. в сътрудничество с Европейското патентно ведомство беше 
внедрена оn-line система за подаване на заявки за европейски патенти. 

3.6.Разработка и внедряване на информационни системи по проекти от Фонда за 
сътрудничество с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на ЕС - OHIM 

В рамките на Фонда за сътрудничество на OHIM, като естествено продължение на 
поредица изпълнени проекти и внедрени системи и в тясна координация с останалите 
реализирани във ведомството проекти, през 2015 г. бяха адаптирани, интегрирани и 
пуснати в действие девет нови електронни услуги за гражданите и бизнеса, отнасящи 
се до промишления дизайн и две – за марки: 

- 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 на вписване на обезпечителна мярка върху дизайн; 
- искане на вписване на дизайн в масата на несъстоятелността 

           - жалба срещу решение на експертизата във връзка с марка; 
      - искане за вписване на марка в масатат 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 2015 г. са извършени 267 проверки. Издадени 192 наказателни 

постановления. По извършените проверки са съставени 214 акта за нарушения и 53 
констативни протокола за липса на нарушение. Приходите от санкции по нарушения 
правата в областта на индустриалната собственост са 45 515 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 32 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 337 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. 
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Ведомството организира през юни 2015г. съвместно със Световната организация 
за интелектуална собственост (СОИС) практически семинар на тема „Изграждане на 
респект към интелектуалната собственост”, който беше насочен към представители на 
българските правоприлагащи органи – полиция и митници, както и представители по 
индустриална собственост с активна дейност в областта на защитата на нарушени 
права по интелектуална собственост. Основна тема бе нарушенията на права върху 
интелектуалната собственост и тяхната превенция.  

През 2015 г. Патентното ведомство организира и три семинара за 
правоприлагащи органи – полиция, прокуратура, съдии, свързани с практическите 
въпроси на защитата на интелектуалната собственост при нарушение по Договора за 
техническо сътрудничество с ОНІМ.  

 
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 

2000.01.04 Бюджетна програма „Закрила на обектите на 
индустриална собственост” 
Показатели за изпълнение 

Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Отчет             
2015 г. 

1. Решени заявки за: 

- патенти, полезни модели, сортове растения и породи животни, 

сертификати за допълнителна закрила 

- промишлени дизайни 

- марки и географски означения 

 
бр. 

 
600 

 
 

200 
 

6000 

 
547 

 
 

228 
 

5703 

2. Осъществени проверки за нарушаване на права бр. 200 267 

3. Участия в съдебни производства бр. 260 362 

4. Проведени обучения по индустриална собственост с 

насоченост целеви групи на ведомството и обществеността 
бр. 2 6 

5. Внедрени нови електронни услуги бр. 3 13 

 
�  Кратко описание на показателите за изпълнение 
От данните е видно, че целевата стойност за заявки за патенти, полезни модели, 

сертификати за допълнителна закрила и сортове растения и породи животни  не е 
достигната с близо 9%, а целевата стойност за заявки за регистрация на промишлени 
дизайни  е преизпълнена с 14%. Занижението би могло да се обясни с намаления 
експертен състав, работещ по посочените обекти в дирекция „Изобретения и 
промишлени дизайни”.  

Целевата стойност относно марките и географските означения не е достигната с 
близо 5%, което също се дължи на намаления личен състав, с който работи дирекцията, 
отговорна за решенията в тази област. 

Запазва се наблюдаваното през последните години повишаване на броя на 
извършените проверки за нарушаване на права. 

Завишаването на броя на делата през последните години, образувани по жалби 
срещу актове на Патентното ведомство - решения на председателя, наказателни 
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постановления и срещу други актове, се дължи на фактори като увеличаване броя на 
издаваните от ведомството актове, от една страна, и от друга, на ниския размер на 
държавните такси за обжалване на административни актове, а обжалването на 
наказателните постановления е освободено от такси. В резултат на това актовете на 
Патентно ведомство се обжалват в голяма част от случаите, без да е налице основание 
за това.  

Отчетените проведени обучения включват 5 мероприятия по договор за 
техническо сътрудничество с OHIM и 1 курс „Правна закрила на интелектуалната 
собственост” /патентноправна специализация/, осъществяван в изпълнение на Договор 
А13-22-57/10.05.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП 
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд. Като резултат от проекта са обучени 28 служители на ведомството, 
които са получили съответните свидетелства за професионална квалификация. 

С нов устройствен правилник влязъл в сила от 20.02.2015 г. са извършени 
промени в организационната структура на Патентно ведомство, изразяващи се във 
възстановяването на отдел „Информационни технологии, внедряване и поддръжка” и 
формирането на втора щатна бройка за длъжността заместник-председател, което е 
повлияло положително на изпълнението на показатели 3, 4 и 5. 

През юли е назначен още един заместник-председател на ведомството, което е 
оказало положително въздействие на организацията на работа.  
 

� 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, 
годишните финансови отчети, справки във ведомствените бази данни, периодични 
технически доклади за изпълнението на ведомствените проекти по ОПАК. 

 
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 
непостигането на планираните/заявените целеви стойности 

Като цяло данните се придържат към заявените целеви стойности, като се 
забелязва незначително намаляване  на броя на взетите решения по патенти, полезни 
модели, сортове растения и породи животни, сертификати за допълнителна закрила и 
марки. Този резултат се дължи на факта, че броят на експертите, отговарящи за тази 
дейност е бил временно намален поради продължителни отсъствия.  
  
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 “Закрила на обектите на индустриална 
собственост” 

Закон 
Уточнен 

план 
Отчет              
2015 г.  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 2 646 700 3 078 040 2 924 811 

     Персонал 1 848 500 1 876 822 1 778 718 

     Издръжка 798 200 1 033 687 978 563 

     Капиталови разходи 0 167 531 167 530 

     Лихви по изпълнителни листа       

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 2 381 700 2 603 587 2 542 172 

     Персонал 1 782 500 1 779 012 1 736 473 

     Издръжка 599 200 795 691 776 816 

     Капиталови разходи   28 884 28 883 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди 
средства 

265 000 474 453 382 639 

     Персонал 66 000 97 810 42 245 
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     Издръжка 199 000 237 996 201 747 

     Капиталови разходи   138 647 138 647 

  От тях за: *        

2,1 1. ОПАК 150 000 150 000 173 186 

2,2 2. OHIM 115 000 209 453 209 453 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 
средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

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

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 2 381 700 2 603 587 2 542 172 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 2 646 700 3 078 040 2 924 811 

  Численост на щатния персонал 115 114 105 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите 

 
 
Ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

Патентно ведомство на Република България 
 

Закрилата на всички обекти на индустриална собственост е пряко свързана с 
икономическите тенденции както на макро-, така и на микрониво. Поради много по-
ранното прогнозиране на заявителската активност за дадената година и динамичните 
икономически процеси, трудно може да се предвиди реалното изпълнение към момента 
на отчитане. 

В изпълнение на целите, залегнали в програмата, допринасяме за своевременно 
удовлетворяване на нуждите на техническата интелигенция и иновативния напредък на 
макроикономическо ниво, за повишаване на информираността и увереността на 
обществото като цяло и в частност на малкия и средния бизнес. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 5 „ИНФРАСТРУКТУРА 
ПО КАЧЕСТВОТО В ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА”  

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

Заложените в програма 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа на 
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.  

 
Изпълнение на заложените в програмата цели през 2015 г. от страна на 
ДАМТН: 

През 2015 г., за постигане на основна цел 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 са извършени 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 2014 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 
електропродукти и играчки, строителни продукти, ЛПС. 
          През 2015 г. са извършени дейности по осъществяване на технически надзор на 
съоръжения с повишена опасност 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 
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държавни приемателни комисии на стрoежи, участия в експертни съвети към общини и 
др. Извършени са и редица проверки по сигнали на асансьори в жилищни и 
обществените сгради, хотелите и хотелските комплекси. Проверени са административни 
и общественообслужващи сгради по отношение на експлоатирините в тях газови уреди 
за втечнени въглеводородни газове и природен газ. Служителите на дирекцията 
разработват проект на Закона за технически надзор и на Стандарт за технически 
надзор. Работата на експерти от дирекцията по проект на ДАМТН по ОП 
„Конкурентоспособност” позволи да се извърши обмяна на опит между експерти на ГД 
ИДТН и гръцки експерти по въпросите на осигуряване безопасността на асансьори. 
Съгласно споразумение и Меморандум за сътрудничество между ДАМТН и Службата за 
технически надзор, Полша са организирани и проведени 3 сесии за обучения, обмяна 
на знания и добри практики при осъществяване на технически надзор на повдигателни 
съоръжения, съоръжения под налягане и газови съоръжения. 
          В областта на контрола на качеството на течните горива планът за 2015 г. по 
отношение броя проверки на обекти, разпространяващи течни горива и броя на 
изпитаните проби е преизпълнен. Осъществените комплексни изнесени проверки в 
дадени области на страната, извършените документални проверки и съвместната 
дейност 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, значително повишиха 
ефективността от контролната дейност. В резултат на тези действия, са спрени за 
разпространение и изтеглени от пазара некачествени горива в количества, в пъти по-
големи от тези за 2014 г. 

За реализиране на цели 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 2015 г. имат: проверките на 
операторите, които доставят до крайните потребители  електрическа и топлинна 
енергия и газ; масовите проверки на използваните везни на пазари и борси при 
сезонни продажби; проверките на средства за измерване (СИ), използвани при 
продажби на горива на краен потребител, основно по сигнали, по искане на други 
органи и по самосезиране; проверките на СИ, използвани в пунктове за технически 
прегледи на ППС; съвместните проверки с Агенция „Митници” в данъчни складове; 
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 2015 г. е 
насочен приоритетно към извършване на наблюдение и контрол в търговската мрежа на 
пуснатите на пазара ПОКП, като тематичните проверки се извършват съобразно 
особеностите на пазара и производителите в отделните региони. По отношение на 
контролните проверки на регистрираните сервизи за тахографи започна да се прилага 
подходът с извършване на технически одити на сервизите за тахографи без 
предупреждение, с цел осъществяване на актуален контрол на извършваното от тях 
еталониране, технически прегледи и монтиране. За да се осигури възможност за 
проверка на реалните настройки на тахографите след излизането им от сервизите се 
търси съдействие от ИА „Автомобилна администрация’’. 

За постигане на цели Подобрен достъп до услуги по оценяване на 
съответствието и Осигуряване на предпоставки за признато съответствие на 
българските продукти основните усилия на ДАМТН са насочени към осъществяване 
на планираните надзорни проверки на нотифицираните органи, както и в дейности по 
издаване на разрешения за оценяване на съответствието. Дейността се извършва в 
съответствие с изискванията и практиката на хармонизираното европейско 
законодателство. През 2015 г. 46 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. 
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За постигане на цел Подобряване на националната инфраструктура по 
качеството през 2015 г. служителите на ДАМТН работиха по проект 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 качество” по ОП Конкурентоспособност, който е изпълнен успешно. 

За постигане на специфична за ДАМТН цел Успешно усвояване на 
структурните фондове за доизграждане административния и техническия 
капацитет на ДАМТН през 2015 г. служителите на ДАМТН работиха по 5 проекта по 
ОПАК, които се изпълнени успешно. 

От казаното по-горе се вижда, че за 2015 г. са изпълнени целите на програмата, 
в рамките на компетентностите на ДАМТН, а там където има отклонения 
несъответствията се дължат на приоритетно извършване на контролни дейности върху 
други групи продукти (поради завишен интерес на обществото) или поради недостиг на 
финансови средства и персонал. Въпреки трудностите при изпълнение на дейността си 
ДАМТН работи в тясно и ефективно сътрудничество с другите органи на изпълнителната 
власт като са отработени приоритетно всички постъпили сигнали за проверка от 
граждани, фирми или други контролни органи.  

 
Изпълнение на заложените в програмата цели през 2015 г. от страна на БИМ: 

БИМ, като орган от инфраструктурата по качество, с изпълнение на 
индивидуалните си цели и задачи в сътрудничество с другите органи от 
инфраструктурата по качество и с икономическите оператори, продължава да работи 
за постигане на следните цели:  

� Изпълнение на показателите за проследимост, точност и достоверност на 
измерванията; 

� 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; 

� 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). 

 
Изпълнение на заложените в програмата цели през първото полугодие на 2013 
г.от страна на БСА: 

Като част от структурата на държавната администрация и Национален орган по 
акредитация за РБългария (съгласно Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието (ДВ, бр. 41/2010) ИА БСА с дейността си допринася за 
постигане на следните цели на програмата „Инфраструктура по качеството в подкрепа 
развитието на икономиката”: 

Цел №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; 

Цел №9: Подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието; 
Цел №10: Осигуряване на предпоставки за признато съответствие на 

българските продукти. 
Цел №11: Развитие и подобряване на националната инфраструктура по 

качество. 
 
Изброените по – горе Цели № 1, 2, 9, 10 и 11 са постигнати 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 
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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. С други 
думи, всеки продукт или услуга, носещи символа на Органа по акредитация на 
сертификата или протокола от изпитване, които бъдат експортирани в друга държава, 
ще бъдат приети без да бъдат обект на допълнителни изпитвания, контрол или 
сертификация. 

� Спазване на процедурите и изискванията към тях съгласно въведената система 
по качество на ИА БСА както и със факта че от 2015 г. Агенцията поддържа членството 
си в ЕА, като от 31.12.2014 г. е с разширен обхват на Многостранното споразумение в 
област верификационни органи съгласно ISO 14065 в комбинация с Регламент (ЕС) 
№600/2012. 
 Основен приоритет за ИА БСА е да осигури международно признаване на своите 
схеми за акредитация и издадените от нея сертификати за акредитация с цел 
допринасяне за създаването на условия за свободно движение на българските стоки и 
услуги и преодоляване на нетарифните бариери в търговията. Това може да бъде 
постигнато чрез присъединяване и поддържане на пълноправното членство на ИА БСА в 
европейски и международни организации, имащи ключова роля за областта на 
акредитацията - EA, ILAC, IAF и FAB, поддържане на статута на агенцията като страна 
на Многостранното споразумение на ЕА за взаимно признаване на резултатите за 
всички области на споразумението, и чрез развитие и поддържане на двустранно 
сътрудничество със сродни на ИА БСА организации – нечленуващи в споменатите 
структури. 
 
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 31.12.2015 г. в Република България работят 620 акредитирани от ИА БСА 

органи за оценяване на съответствието, разпределени по видове области както следва: 
268 бр. лаборатории за изпитване; 21 бр. лаборатории за калибриране; 6 бр. 
лаборатории за изпитване и калибриране; 2 бр. медицински лаборатории; 290 бр. 
органи за контрол; 14 бр. органи по сертификация на системи; 11 бр. органи по 
сертификация на продукти; 4 бр. органи по сертификация на персонал и 2 бр. 
верификационни органи. Агенцията отчита увеличаване в броя на акредитираните ООС 
спрямо 2014 г. с 6 бр. Най-съществено е увеличаване на броя на акредитираните 
органи за контрол (с 8 бр). 

През 2015 г. продължи дейността по откритата процедура за нови дейности по 

акредитация на ОСС за компетентността им да извършват сертификация съгласно  
изискванията на БДС EN ISO 50001:2011 ”Системи за управление на енергията. 
Изисквания с указания за прилагане”. Стартира процедура за нови дейности за 
акредитация на ЛИ за компетентността им да извършват изпитване, прилагайки 
изискванията на  изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 за изпитвани продукти 
„игрални автомати”, „съоръжения за игри в казино”, „системи за формиране на 
джакпот”, за специфични изпитвани характеристики, касаещи идентификация на 
софтуера и функционални тестове на игралните автомати. Нормативен акт: НАРЕДБА за 
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реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал.1, т.8 от Закона 
за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и 
за реда за извършване на проверки”.  

Процедурите за нови дейности са след постъпили заявления от клиенти, поради 
възникнала необходимост от разширяване на дейността на ИА БСА в нова област във 
вече извършвана от агенцията дейност по акредитация – акредитация на ОССУ и на ЛИ, 
като необходимост от предоставяне на нов обхват на акредитация. ИА БСА има 
наличната компетентност  и възможности за разширяване на своята дейност. 

1.1.2. Постъпили заявления: 
През отчетния период са постъпили общо 198 заявления, от които: 46 бр. за 

първоначална акредитация, 110 бр. за преакредитация/ преакредитация с разширяване 
на обхвата и 42 бр. по заявления за разширяване на обхвата на акредитацията. 

1.1.3. Открити и приключени процедури за акредитация:  
През 2015 г. са открити са общо 183 процедури за акредитация, от които 35 бр. 

по заявления за първоначална акредитация, 113 бр. по заявления за преакредитация и 
35 бр. по заявления за разширяване на обхвата на акредитация.  

Общият брой на откритите през 2015 г. процедури е увеличен с 10,2% спрямо 
2014 г., като по-малко са откритите процедури за първоначална акредитация (с 4 бр.), 
повече са откритите процедури за преакредитация (с 19 бр.), и  разширяване на 
обхвата (с 2 бр.). 

През отчетния период са приключили общо 173 процедури, от които 43 бр. 
процедури по първоначална акредитация; 92 бр. процедури по преакредитация и 38 
бр. процедури по разширяване обхвата на акредитация.  

Приключили при удължен срок съгласно Процедура за акредитация 17 
процедури, от които:  

� 3 броя процедури за  акредитация  
� 11 броя процедури за преакредитация. При 2 (две) процедури по 

преакредитация е надвишен осеммесечния срок за приключване на процедурата поради 
по-ранното подаване на заявлението за преакредитация и откриването на процедурата, 
но сертификата е бил издаден преди изтичане валидността на предходния. При една от 
процедурите поради спецификата на дейността на ООС и необходимостта от 
провеждане на набюдение на дейността не е спазен срока за приключване на 
процедурата, но валидността на сертификата е удължена служебно със съответната 
заповед. 

� 3 броя процедури за разширяване на обхвата. 
1.1.4. Издадени сертификати: 
През 2015 г. са издадени 359 броя сертификати, от които 186 броя сертификати 

са преиздадени във връзка изменение в нормативната база и стандартни методи, както 
и във връзка с ограничаване обхвата на акредитацията. 

1.1.5. Спрени /отнети/отказани/ограничени в обхвата акредитации: 
 През отчетния период са спрени 5, ограничени са 93 и са отнети 13 
акредитации; възстановени са две и има три ООС с  прехвърлена акредитация, както 
следва: 

� Отнети акредитации - 13бр. (по чл. 36 от ЗНАООС); 
� Спрени акредитации – 5 бр. (2 по чл. 36 от ЗНАООС, 3 по чл. 34 от ЗНАООС), 
� Ограничени обхвати на акредитации - 87 бр. (по чл. 36 от ЗНАООС) 
� Преиздадени документи за акредитация - 186 бр. 
� Възстановени ООС – 2бр. 
� ООС с  прехвърлена акредитация – 3 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 2015 година са планирани за провеждане 500 броя оценки на място. 
Проведени са общо 550 оценки, от които 26 са офис оценки на сертификационни 
органи и 13 са извънредни оценки, а 85 са наблюдения. Оценките за наблюдение на 
дейността и извънредните оценки са непланирани. Не са проведени в срок 44 бр. от 
планираните за 2015 г. оценки на място ( ЛИ-22, ОК-16 ЛИК-1, ЛК-3, ОСП-3 ОСС-1) 
Направено е препланиране на оценките, което произтича от:  

� Изразено желание от ООС; 
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� Заболяване на водещ оценител; 
� Специфична област на акредитация и липса на оценител в планирания 

период на провеждане на оценката; 
� Ограничен брой и ангажираност на водещи оценители/технически 

оценители/експерти в области на експертиза, необходими за провеждане на голям брой 
оценки на място в еднакъв обхват на акредитация по едно и също време; 
 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 302 бр. Листове за обратна 
връзка, от които 267 бр. (88,4%) с отлична оценка, 34 бр. (11,2%) с добра оценка, 
0 бр. с незадоволителна оценка и 1 бр. без отговор 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.  

 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  2014 г. участваха в: 

� 2 срещи на Генерална асамблея на ЕА; 
� 5 срещи на Комитетите на ЕА и участие в една работна група към тях; 
� 2 срещи на Съвет за Многостранното споразумение на ЕА; 
ИА БСА е подпомогнала  процеса на извършване  оценки в ЕА чрез участие на 1 

ТО, участвал в ОМ, проведена от RENAR. 
Предвид ограничения ресурс  ИА БСА не може да участва активно в 

международни форуми на ILAC и IAF. Въпреки това в края на отчетния период бяха 
направените необходимите действия и се входираха документи за пълноправно 
членство на ИА БСА в IAF, като се заплати таксата за разглеждане на апликационния 
формуляр. 

ИА БСА е страна по Многостранното Споразумение на ЕА (EA-MLA) за взаимно 
признаване на схемите по акредитация за областите: лаборатории за калибриране, 
лаборатории за изпитване, органи за контрол, органи по сертификация на продукти, 
органи по сертификация на персонал и органи по сертификация на системи за 
управление. След проведена през месец декември 2014 г. извънредна оценка на 
ИА БСА като страна по Многостранното споразумение, в началото на 2015 г. беше 
разширен обхвата на подписаното Многостранно споразумение за област 
Верификационни органи, съгласно Регламент (ЕС) № 600/2012. През 2015 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: 

За осигуряване дейността по акредитация в ИА БСА са налице действащи  
сключени договори с 15 външни водещи оценители и 479 външни технически 
оценители и експерти. Щатните водещи оценители са 20 броя. За периода са сключени 
два нови договора с външни водещи оценители, 23 нови с външни технически 
оценители и експерти. 

1.5. Ефикасно управление и обновяване на материално-техническата база: 
В Агенцията се предприемат мерки за поддържане в добро състояние на 

материално-техническата база.  
1.6. Укрепване на сътрудничеството и разширяване обхвата на взаимодействие с 

партньорските организации и заинтересованите страни. 
Агенцията е в много добри партньорски взаимоотношения с националните органи 

по акредитация членове на ЕА. През 2015 г. е подписан меморандум с Румънския 
акредитиращ орган, Чешкия орган по акредитация CAI и с Акредитиращия орган на 
Беларус. През отчетния период са проведени 2 заседания на Съвета по акредитация и 8 
броя заседания на технически комитети по акредитация, където са представени 
заинтересованите страни. 
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През 2015 г. Българска служба за акредитация организира поредица от 
информационни срещи в страната за представяне на акредитирани услуги по оценяване 
на съответствието, които  агенцията предоставя. Ползите за бизнеса и за потребителите 
бяха дискутирани в рамките на делови форуми в Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, 
Враца и Пловдив. Сред акцентите са акредитацията на медицински лаборатории по ISO 
15189, контролът за качеството на храните, сертификацията на биологично 
производство, безопасността на детските площадки и други актуални области на 
сертифициране. 

Повишаване на информираността и познаването на дейността по акредитация е 
обвързано от комплекс от мерки, насочени от една страна към разясняване на 
значението и обхвата на дейността по акредитация, а от друга страна – предоставяне 
на специализирана информация за лица и организации, пряко ангажирани в процеса по 
акредитация. 

В периода 13-15 декември 2015г. се проведе Международната конференция 
„Акредитацията – условие за устойчиво развитие на бизнеса”, която събра в София 
представители на научните среди, държавната администрация и проспериращи 
компании от 10 държави. Интересът към първия по рода си форум на експертите в 
сферата на акредитацията е знак, че партньорските отношения между институциите, 
науката и бизнеса са трайно изградени и перспективите за тяхното развитие и 
задълбочаване са заложени в бъдещото ефективно и ползотворно сътрудничество.  

Конференцията бе организирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация” в рамките на проект „Подобряване на достъпа до услугите, предоставяни 
в областта на акредитацията”, който се финансира със Средства на Европейския съюз 
чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”. Създаването на благоприятна бизнес среда чрез предоставянето на 
качествени административни услуги за бизнеса е не само един от приоритетите на 
Оперативната програма, но и една от водещите цели на проекта. На Международна 
конференция присъстваха както официални представители на ЕА, така и представители 
и Ръководители на Акредитиращите органи на Сърбия, Хърватска, Черна Гора, Виетнам, 
Босна и Херцеговина, Македония, Дания, Молдова. Конференцията се откри с 
поздравителни адреси от Министъра на икономиката г-н Божидар Лукарски и Зам. 
Министъра на икономиката г-н Любен Петров. 

През последните години обект на бурно обществено обсъждане бяха 
възможностите за ефективно гражданско участие в процеса на управление. В България, 
в системата на Българската служба за акредитация, привличането на широк спектър 
експерти и възможността да бъде използван техния неоценим експертен потенциал са 
не само законово регламентирани, но и добре функциониращ механизъм. Пълноценното 
интегриране на Българската служба за акредитация в международната инфраструктура 
по качеството е поредната стъпка към облекчаване на процедурите и стимулиране на 
българските компании в международния обмен на продукти и услуги. 

1.7. Проверка на компетентността на акредитираните лаборатории/органи чрез 
участие в междулабораторни сравнителни изпитвания/изпитвания за пригодност. 

ИА БСА изисква от акредитираните органи за оценяване на съответствието (ООС) 
и от кандидатите за акредитация информация за резултатите от тяхното участие в 
маждулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност, както и за плановете им да 
участват в такива. По време на всяка оценка на място екипите на ИА БСА оценяват 
нивото на участие на ООС в междулабораторни сравнения и действията, които те са 
предприели в случаи не незадоволително (неуспешно) участие в сравнения.  

ИА БСА признава за подходящи междулабораторни сравнения, организирани 
съгласно изискванията на ISO/IEC 17043 и организирани от:  

� Акредитирани провайдери; 
� Провайдери, публикувани на старницата на агенцията в интернет, съгласно 

т. 4.1.12 от процедура BAS QR 18; 
� ЕА, EURAMET и APLAC; 
� Организирани/ съорганизирани от структури на Европейската комисия; 
� Национални органи/ организации, оторизирани да провеждат сравнения 

(Национален институт по метрология, Национални референтни лаборатории и др. ). 
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През 2015 г. в ИА БСА са постъпили покани за участие в междулабораторни 
сравнения, организирани от името на ЕА, както следва: 

 
Област Калибриране 

№ Име ILC/PT Общ бр. акр. лаборатории 
1.  ППКМД 4 акр. ЛК 

2.  Термодвойки 5 акр. ЛК 
3.  EA-Th12, Humidity 6 акр. ЛК 
4. Въртящ момент  2 акр. ЛК 

 
Област изпитване 

№ Име ILC/PT Общ бр.акр. лаборатории 
1.  EURL-HM-20: Interlaboratory 

comparison for the determination of 
total As, Cd, Pb, Hg and iAs in 
chocolate feed 

4 акр. ЛИ 

 
В интернет-страницата на ИА БСА е публикувана информация за акредитирани 

български РТ провайдъри (акредитирани от чуждестранни акредитиращи органи) в 
различни области на изпитване с цел подпомагане на избора на ILC/PT, както следва:   

- Информация за „СИ ПИ ЕЙ КЕМ’’ ООД - акредитиран организатор на схеми за 
изпитвания за пригодност (РТ провайдър), притежаващ акредитация от Американския 
Орган по Акредитация (АNAB). 

- Информация за ИНТЕРПРОДЖЕКТ ООД е акредитиран провайдър за изпитвания 
за пригодност, притежаващ акредитация от словашката национална акредитационна 
служба. 
 
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.). 

    През 2015 година е актуализирана процедурата за ДЛП и прилежащите 
формуляри към нея, включително и доклада за оценка за удостоверяване на 
съответствието на лабораториите с принципите на Добрата лабораторна практика. 

 
3. Организиране на курсове, семинари и конференции и други форми на 
обучение в областта на акредитацията. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

3.1. Разработване на модули за обучение и провеждане на курсове за вътрешни 
и външни водещи оценители и оценители за ИА БСА, съгласно критериите на ЕА: През 
отчетния период от агенцията са организирани и проведени обучения за въвлечени в 
процеса по оценяване на ООС водещи оценители, служители, технически оценители и 
експерти – 26 броя с 503 участника (19 броя с общо 421 участника през 2014 г.). 
Запазена е наложената практиката 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.  

3.2. Участие в международни семинари, конференции и обучения, имащи 
отношения към дейността по акредитация и Добрата лабораторна практика в 
европейски и световен мащаб и тенденциите в нейното развитие:  

През отчетния период представители на ИА БСА взеха участие в 18 различни 
международни семинари, конференции и обучения, както следва: 

� Среща на EMAS /FALB/ провела се в Рига, Латвия на 14 – 17 Април  
� Среща на EMAS /FALB/ в Дъблин, Ирландия на 21 – 23 Октомври 
� Обучение по ISO 5001, проведено в Рига, Латвия, организирано от EA ENV WG 
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� Съвет за Многостранно споразумение на EA MAC в Истанбул на 21 – 23 Април 
� Съвет за Многостранно споразумение на EA MAC- Берлин на 01-02 Октомври 
� Генерална асамблея на EA GA провела се в Атина, Гърция на 27 – 29 Май 
� Генерална асамблея на ЕА GA провела се в Будапеща, Унгария на 24 – 26 

Октомври 
� Среща на Комитет EA CC EU ETS 
� Среща на Комитет EA CC WG  
� 28-ма среща на Комитет EA CPC 
� Форум за акредитация и верификация провел се в Брюксел, Белгия 
� Работна среща на Комитет на EA LC 
� Работна среща на Комитет на EA HHC 
� 17-ти Международен конгрес по метрология 
� Работна група на EA /LC WG ILC Testing  
� Работна група на EA /LC WG ILC Calibration 
� 30 -та среща на EA CC - Калибриране 
� 30 –та среща на EA IC – Изпитване 
 

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, а информацията 
се обновява извършва ежеседмично. 

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: 
Акредитацията в България се извършва съгласно изискванията на стандартите за 

акредитация, Наредбата за НСУОСО и съответните ръководства на EA, ILAC или IAF, в 
които са дадени специфичните изисквания или са определени изискванията към 
различните области на акредитация. ИА БСА организира при необходимост от 
допълнителна интерпретация на изискванията в зависимост от българското 
законодателство, разглеждането им в Технически комитети по акредитация, където 
участват доказани специалисти в съответната област. Те вземат решения по 
поставените въпроси, разработват ръководства, изисквания или правила за действие на 
ИА БСА. 

Агенцията осигурява разпространение на Ръководства на Европейската 
организация за акредитация: 
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          - безплатно - за лабораториите/органите, които са акредитирани или са в 
процедура за акредитация, както и за външните водещи оценители/оценители/експерти 
и служители на агенцията; 

- срещу заплащане - за останалите заинтересовани лица. 
5.1. Разпространение на ръководства на EA, ILAC или IAF; 
5.2. Организиране и предоставяне при необходимост на допълнителна 

интерпретация на изискванията в зависимост от българското законодателство. 
Също така регулярно ИА БСА публикува бюлетин 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. 

. 
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 13 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 2015 г. в cirt.324, cirt.325, cirt.326, cirt.327, cirt.328, cirt.329, 
cirt.330, cirt.331, cirt.332, cirt.333, cirt.334 и cirt.335; 

� EURAMET PR-K6.2 „Ключово сравнение за спектрален коефициент на 
пропускане”. Извършен е преглед и съгласуване на предварителен доклад A (draft A) с 
резултатите от международното ключово сравнение за спектрален коефициент на 
пропускане с лабораторията на VSL, Холандия. Финалният доклад (draft B) е изпратен 
за разглеждане и одобрение до председателя на TC-PR на EURAMET; 

� EURAMET.T.K9 „Ключово сравнение за реализиране на реперни точки от ITS-
90 от 83.8 K до 692,7 K”. Калибрирани са 2 бр. съпротивителни преобразуватели на 
температура (№ 520 и № 524) в тройна точка на водата, точка на втвърдяване на Zn, 
точка на втвърдяване на Sn, точка на втвърдяване на In, точка на топене на Ga и 
тройна точка на Hg. Резултатите са обработени и са изпратени на референтната 
лаборатория (NPL –Англия). Преобразувател тип ПТС-10 с № 520 също е доставен в 
референтната лаборатория; 

� EURAMET.L-K3.2009 Angle Comparison Using an Autocollimator, Project 1074. 
Извършени измервания, обработени и изпратени резултати на пилотната лаборатория 

� EURAMET.M.FF-K4.2.2014 - международно ключово сравнение EURAMET 1322 
micropipettes. Трансферният еталон включва комплект от две микропипети с фиксиран 
обем 100 l и включени подвижни пластмасови накрайници. Резултатите от 
международно ключово сравнение EURAMET 1322 ще се свържат със KC CCM.FF-
K4.2.2011. През отчетния период са извършени измерванията и обработените резултати 
са изпратени на пилотната лаборатория. 

� СООМЕТ.ЕМ-S2 - допълнително сравнение на електрична мощност при 
променлив ток. Окончателният доклад е публикуван в KCDB. С получените резултати от 
сравнението са защитени представените СМС редове през 2012 г. и одобрени и 
публикувани през 2013 г. в KCDB; 

� COOMET.EM-S6 (411/RU-a/07), Международно сравнение на еталони за 
високо променливо напрежение - резултатите са в рамките на критерия на сравнението 
между еталоните на БИМ и ВНИИМС, Русия (съгласно имейл от 01.07.2015 г. до 
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участниците в сравнението, но информацията не е актуализирана в сайта на 
сравнението); 

� COOMET.EM-S7 (449/RU-a/08), Международно сравнение на еталони за 
високо постоянно напрежение до 100 kV - разликите в измерените стойности на 
високото напрежение са в рамките на 50 ppm и е изпълнен критерия на сравнението 
между еталоните на БИМ и ВНИИМС, Русия (съгласно имейл от 01.07.2015 г. до 
участниците в сравнението, но информацията не е актуализирана в сайта на 
сравнението); 

� BIPM.EM-K14.a - двустранно ключово сравнение за еталони за капацитет 
10 pF. Окончателният доклад е публикуван в KCDB и списание Метрология. Получените 
резултати от сравнението показват добра степен на еквивалентност, което дава 
възможност да се намали неопределеността и защитят публикуваните СМС редове; 

� BIPM.EM-K14.b - двустранно ключово сравнение за еталони за капацитет 
100 pF. Окончателният доклад е публикуван в KCDB и списание Метрология. 
Получените резултати от сравнението показват добра степен на еквивалентност, което 
дава възможност да се намали неопределеността и защитят публикуваните СМС редове; 

� EURAMET.EM-K12, международно сравнение за AC-DC токови трансферни 
еталони, получен доклад А. Резултатите показват много добра еквивалентност, особено 
на ниските честоти. През трето тримесечие е получен и съгласуван доклад В. На 
фигурата е показана графика с резултатите в една от точките на сравнението: 

� EURAMET PR-K4.2 - „Ключово сравнение за светлинен поток”. Окончателният 
доклад е публикуван в KCDB. Резултатите на БИМ са добри; 

� EURAMET.EM-S33 „Проследимост на еталони за високо променливо 
напрежение до 200 kV”, резултатите на БИМ изпълняват изискването на критерия на 
сравнението. 

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 и одобрение за 5-годишен 
период; 

Разработени и преработени са 50 документи на ниво ГД НЦМ и 126 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.  

Проведена е партньорска peer оценка от оценители от Сръбския метрологичен 
институт DMDM и Полския метрологичен институт GUM Оценката е за четири области на 
измерване. Няма повдигнати несъответствия. 

Изпълнени са плановете и програмите за поддържане на СУ на ГД НЦМ г., 
проведени са 7 вътрешни одити на СУ. 

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. Заложеният 
брой в показателите е 238, но в някои области на измерване е извършено обединяване 
в матричен вид в базата данни на Международното бюро по мерки и теглилки и по тази 
причина броят е редуциран.  

Представени са в EURAMET 13 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 2015 г. експерти на БИМ са взели участие в 5 годишни срещи на 

техническите комитети. Поради липса на финансови средства БИМ не е взел участие в 
останалите 7 срещи. 
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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; 
Разпространение на единиците за измерване от националните еталони към 

еталоните от по-ниски нива на точност и средства за измерване в страната чрез 
калибриране - в лабораториите на ГД НЦМ са калибрирани 5168 бр. еталони и СИ и са 
издадени 2852 бр. свидетелства за калибриране.  

7.2.Охарактеризиране и сертифициране на сравнителни материали.  
През отчетния период са охарактеризирани и калибрирани общо 58 типа 

СМ/ССМ. 
 

8.Одобряване на типа на СИ, игрални съоръжения, фискални устройства, 
таксиметрови апарати и тахографи и оценяване на съответствието на СИ. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
8.1.Изследвания и изпитвания за одобряване на типа на СИ, игрални 

съоръжения, фискални устройства; 
За периода се одобряват 40 нови типа средства за измерване по реда на чл. 32, 

ал. 1 от Закона за измерванията. По запитвания на клиенти са предоставени 589 
справки от Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване. 

8.2. В изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за хазарта и по 
Закона за данък върху добавената стойност се извършват изпитвания и се одобряват 
съответно 167 типа игрални съоръжения и 77 типа фискални устройства и системи. 

 
9.Проверка на СИ и на игрални съоръжения и метрологична експертиза 

на СИ. 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
9.1.Извършване на първоначални и последващи проверки на СИ и на игрални 

съоръжения; 
В изпълнение на изискванията на действащото законодателство се извършват 

174 170 проверки на средства за измерване, от които 11 239 - първоначални и 162 931 
- последващи проверки. 

От извършените 11 239 първоначални проверки 3 475 броя са на 
новопроизведени български средства за измерване, а 7 764 - на СИ от внос. 

На средства за измерване в употреба се извършват общо 162 931 последващи 
проверки, от които 20 797 - проверки на ремонтирани средства за измерване и 142 134  
- периодични проверки. 

От общия брой извършени последващи периодични проверки на средства за 
измерване при 2 153 (1,32 %) се установява, че не отговарят на изискванията към тях 
и се спират от употреба до отстраняване на несъответствията. 

9.2.Извършване на 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 се извършват 8 592 метрологични експертизи на средства за 
измерване, предимно на електромери. 

 
10.Изпитване на продукти. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
10.1.Извършване на изпитване на продукти за електромагнитна съвместимост 

(ЕМС) 
Изпитани са 96 изделия за ЕМС и 82 изделия за ВОС. 
 

11.Оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие. 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
11.1.По процедура „Изследване на типа” подадени и завършени са 2 заявления 

за изследване на типа на ВНД и са издадени 2 ЕО сертификати за одобрен тип; 
11.2.По процедура „Проверка на продукт” издадени и вписани в регистъра 65 

сертификата за съответствие с одобрения тип;  
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11.3.По процедура „Осигуряване качеството на производство” са проведени 4 
оценки на място и са издадени 3 одобрения; 

11.4.По процедура „Проверка на единичен продукт” - няма постъпили 
заявления; 

11.5.Поддържа се регистър за издаваните сертификати и откази за оценяване на 
съответствието. 
12. Оценка и наблюдение на компетентността на лица за оценяване на 
съответствието/нотифицирани органи. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
12.1.Проверка и оценка на кандидати за нотифицирани органи:  
Проведени са 9 бр. процедури за оценка на компетентността и способността на 

кандидатите и са извършени общо 44 бр. проверки в тази връзка. 
12.2.Проверка за спазване на условията, при които са били издадени 

разрешения на нотифицирани органи:  
Осъществен е планов надзор на 44 нотифицирани органи и са проведени общо 

85 бр. проверки в тази връзка.  
12.3.Подготвяне, изпращане и поддържане на нотификации на оценените органи 

за оценяване на съответствието пред ЕК:  
Подадени са 27 бр. уведомления към ЕК за удължаване срока на нотификация на 

органи и са извършени 72 извънредни проверки в тази връзка. За отчетния период с 
нов срок на валидност са одобрени и обявени в системата NANDO-Input 26 
нотифицирани органа. Подадени са 5 уведомления към ЕК за кандидати за 
нотификация и 5 уведомления за промени в идентификационните данни за 
нотифицираните органи, а 6-ма кандидати са одобрени от Европейската комисия за 
нотифицирани органи.  

12.4.Поддържане и публикуване на двуезичен регистър на българските 
нотифицирани органи.  

През отчетния период са извършени 18 актуализации на Регистъра на 
издадените и отнети разрешения на органите за оценяване на съответствието. 

12.5.Участие в органите и работните групи на ЕК, свързани с прилагане на 
директивите от Нов подход и дейността по оценяване на съответствието:  

През отчетния период има 3 участия в РГ по директиви „Машини”, „Газови уреди”  
и „Съоръжения под налягане”, както и 2 участия в заседание на Експертна група 
„Вътрешен пазар за продукти – Акредитация и оценяване на съответствието” към 
Европейската комисия. 
13. Подкрепа на дейността и развитие компетентността на органите за 
оценяване на съответствието (нотифицирани органи). 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
13.1.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 10 срещи на работните групи.  

На 19-20.05.2015 г. в гр. Стара Загора се проведе годишната среща на Форума 
на българските нотифицирани органи. 

13.2.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 
предпазни средства и въжени линии. Представена е презентация относно изискванията 
на БДС EN ISO/IEC 17065.  

Нотифицираните органи са запознати и с проекта на ЗМИ във връзка с 
прилагането на Регламент 920/2013 г.  

На срещите на работните групи на българските нотифицирани органи бяха 
информирани и запознати със: 

� CERTIF 2013-04 REV2 – „Ensuring continuous competence of notified bodies“, 
съдържащ информация за промяната в срока на валидност на нотификацията; 
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� CERTIF 2013-11-REV1 – Time frames for notification of NBs following the entry 
into force of the Alignment Package; 

� CERTIF 2014-02 REV1 Negative assessments by notified bodies;  
� CERTIF 2015-02 Notified bodies – consultancy; 
� CERTIF 2015-01 The functioning of NANDO with regard to providing accurate 

information, objection periods, notification procedures and notified bodies groups; 
� измененията в Наредба за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на съоръжения под налягане. 
 
14. 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: 
14.1.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 (8773 вида) – планови 

(5674 вида) и извънпланови (3099 вида, включително 1291 вида по 186 уведомления 
от Агенция „Митници”); извършена е работа по 76 бр. жалби и сигнали. 

Взети са 64 образци за изпитване (9 бр. електрически съоръжения по отношение 
на LVD, 17 бр. играчки, 28 бр. строителни продукти, 10 модела LED лампи (250 бр.) по 
екопроектиране). При изпитванията на трите вида електрически съоръжения: 
хлебопекарна, електрическа кана за топла вода и преса за цитруси, не са установени 
отклонения от допустимите стойности по изпитаните показатели.  По сигнал за 
бързовар без СЕ маркировка е закупена проба от продукта, която в момента се изпитва. 
Закупени са и 5 проби от електрически гирлянди, които предстои да се изпитат през 
2016 година. 

Чрез изпитване са установени несъответствия при 11 от закупените играчки 
(дървен пъзел, гумички и тротинетки). Чрез измерване с наличния инструментариум и 
изпитване не са установени несъответствията при 3 играчки. За останалите 3 играчки 
изпитванията не са приключили. 

� 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 везни, водомери, топломери, електромери, разходомери за 
газ и коригиращи устройства на обема газ, измервателни системи за течности, различни 
от вода. Обхванати са 9055 СИ, вкл. 1205 водомера, инспектирани по уведомление от 
Агенция „Митници”. По-големият брой СИ, обект на наблюдения и проверки, се дължи 
главно на извършваните от 2013 г. насам ежегодни проверки в дружествата - 
доставчици на електрическа и топлинна енергия, вода и газ. През този период се 
наблюдава и непрекъснато увеличаване на дела на пуснатите на пазара СИ с оценено и 
удостоверено съответствие, което е логично с оглед изтичащия на 30.10.2016 г. 
преходен период за СИ в обхвата на Директива 2004/22/ЕО, в рамките на който е 
възможно пускането им на пазара и/или в действие след извършване на първоначална 
проверка при валиден одобрен тип.  
 Не са установени нарушения при извършените проверки на електромери, 
разходомери за газ и коригиращи устройства за обем, материални мерки за дължина и 
измервателни системи за течности, различни от вода. Издадена е заповед по чл. 30в, 
ал. 1 от ЗТИП за временно спиране от разпространение до оценяване и удостоверяване 
на съответствието на 2 водомера;  

� Издадени са 21 заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП за временно спиране на 
продукти от разпространение до оценяване и удостоверяване на съответствието им с 
изискванията за безопасност (1 за радиосъоръжение и КДУ, 3 за електропродукти, 1 за 
надуваема лодка, 6 за строителни продукти, 2 за фойерверки, 1 за 8 модела лампи, 2 
за телевизори по екопроектиране, 4 за ЛПС, 1 за газов котлон) и 90 бр. заповеди на 
търговци за временно спиране разпространението и/или спиране и изтегляне от пазара 
на несъответстващи продукти. 
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� Издадени са 6 заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП за спиране и изтегляне от 
пазара на 6 вида лични предпазни средства и играчка, 2 заповеди по чл. 30а, ал. 1 от 
ЗТИП за играчки. 

� 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 9 вида лични предпазни средства с общо количество 720 бр. в това число 
са: защитно облекло с висока видимост; каски за скиори в алпийски дисциплини и за 
сноубордисти; противоударни шапки за индустрията; слънчеви очила за защита на 
очите от слънчево заслепяване; 12 вида електрически съоръжения (кафемелачки, 
поялници, гирлянди, мини-печка с два котлона,  зарядни устройства) с общо 
количество 141 броя и 7 вида играчки с общо количество 35 броя. 

� Участие в Системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати 
на пазара (RAPEX):  

Получени са 844 нотификации; изготвени и изпратени 6 бр. нотификации и 1 бр. 
реакция за ЛПС по нотификации: № 0399/15 от система RAPEX. 

� Участие в проекти за съвместни действия в областта на надзор на пазара и 
сътрудничество с административните органи на другите държави членки на ЕС:  

 Работи се по 3 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 ЕЕPLIANT – екопроектиране 
(програма Horizon 2020). 

Подадено е и проектно предложение за участие в проект JA2015 - EMCLVD. 
� Съвместни действия по надзор на пазара в сътрудничество с Агенция 

„Митници” и Комисията за защита на потребителите: 
 От Агенция  „Митници” са получени 186 уведомления за 1372 продукти и са 
предприети мерки за недопускане за свободно обръщение на българския пазар на 121 
вида продукти, а 81 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 2360 продукта, от които 2152 съоръжения с повишена опасност и 
208 машини;  

� Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 
законодателството – съставяне на актове за установяване на административни 
нарушения – 313 бр. и издаване на наказателни постановления – 233 бр. 

14.2. 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 678 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; 
� 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 16072 бр. СПО и на 3804.29 

км СПО, както и  2077 бр. СПО и на 397,7 км първоначални и извънредни (внезапни, по 
искане на ползвателя на СПО и др.) технически прегледа на СПО; 

� Издаване на разрешения за пускане на СПО в експлоатация:  
Издадени са 76 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 3779 обекта, в които се експлоатират СПО; 
� Обследване и анализиране на причините и условията за възникване на 

аварии и злополуки със СПО и предприемане на мерки за недопускането им:  
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Обследвани са 32 аварии със злополуки, от които 18 аварии, 10 злополуки и 4 
аварии със злополуки със СПО; 

� Участие в държавни приемателни комисии на обекти, в които ще 
функционират СПО:  

Служители са участвали в 442 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 450 курса. Служителите 
на ДАМТН са взели участие в 432 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 241 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 3056 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 3430 СПО; 
� Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 

законодателството - съставяне на актове за установяване на административни 
нарушения – 408 бр. и издаване на наказателни постановления – 311 бр. 

� Изготвено и прието ПМС за изменение и допълнение на 8 бр. нормативни 
актове. 

14.3.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 9019 проверки в обекти на лица, които използват СИ: везни 
в търговската мрежа, на пазари и тържища, за големи товари, при производители на 
ПОКП, на летища; средства за измерване в бензиностанции и газстанции; електромери; 
топломери и водомери, разходомери за газ и коректори към тях; СИ по Закона за 
акцизите и данъчните складове (ЗАДС), СИ в пунктове за технически прегледи на МПС 
и ЕТАФП. Инспектирани са общо 17230 СИ в употреба в законовата област.   

В съответствие с утвърдения план са извършени проверки в рамките на 
ежегодния метрологичен надзор на операторите, които доставят електрическа и 
топлинна енергия, вода и газ до крайни потребители: 

- проверени са общо 570 обекта (абонатни станции), в които се използват 583 
топломера и 387 водомера - делът на установените несъответстващи на изискванията 
СИ е съответно 8,6 % за топломерите и 21 % за водомерите, като всичките са с изтекъл 
срок на валидност на проверката; 

- проверени са общо 1333 обекта, в които се използват 1428 разходомери за газ, 
389 коректори на обема на газ и 84 манометри - делът на несъответстващите на 
изискванията СИ е 2,2 %, всичките с изтекъл срок на валидност на проверката; 

- проверени са общо 1361 обекта, в които се използват 3582 електромера, 39 
измервателни трансформатори и 291 часовници за превключване на тарифни 
електромери - делът на несъответстващите на изискванията СИ е 8,2 %, основно 
електромери с изтекъл срок на валидност на проверката; 

- извършена е проверка на местата на употреба на водомери в 1524 обекта, като 
са проверени 1649 СИ, от които 15,4 % несъответстват на изискванията. Сериозен 
проблем за ВиК операторите се оказва лесното разрушаване на пломбите, 
удостоверяващи извършения метрологичен контрол, поради корозия на свързващата 
тел, което прави водомера несъответстващ, дори срокът на валидност на извършената 
проверка да не е изтекъл. На такива водомери не може да бъде поставена нова пломба 
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без да се извърши отново метрологична проверка. За решаване на проблема, които се 
идентифицира и при други СИ е необходимо да се обсъди възможността за посочване 
на допълнителни изисквания към свързващата тел в Глава четвърта на Наредбата за 
средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. 

През отчетния период са извършени надзорни проверки в 896 бензино- и 
газстанции, една трета от които по жалби и сигнали на граждани или по искане на 
други органи. В проверените обекти делът на несъответстващите на изискванията СИ е 
12,1 %, като преобладаващото нарушение е липса на валиден знак от проверка.  

В търговската мрежа са проверени 2904 бр. везни и теглилки, 9 % от които 
несъответстващи, предимно без знак от проверка. При проверки на пазари, тържища и 
складови бази са проверени 1143 бр. везни и теглилки на територията на цялата 
страна. Тези проверки са организирани и извършени съвместно с инспектори от 
различни работни места и служители на МВР, което повишава тяхната ефективност. В 
сравнение с търговската мрежа тук се запазва тенденцията на по-висок процент на 
везните от неодобрен тип или без маркировка по ЗТИП. 

Извършени са 326 планови надзорни проверки на лица, които използват  ЕТАФП. 
Проверките са извършени съвместно със служители на ИА „Автомобилна 
администрация’’, като при 17 от тях, осъществени на територията на к.к. Слънчев бряг, 
са участвали и представители на икономическа полиция - гр. Бургас. Установени са 
несъответствия с изискванията на 40 ЕТАФП, като 38 от тях са без валидни знаци от 
извършена последваща проверка. 

Извършени са проверки в данъчни складове за производство и складиране на 
акцизни продукти в 136 обекта, в които са обхванати 290 СИ за регистриране и 
отчитане на акцизни стоки. Делът на несъответстващите на изискванията СИ, 
установени при проверките, е 5,17 %. 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 жалби и сигнали на граждани и фирми през 2015 г. са извършени 347 
извънредни проверки, от които 57 % за бензино- и газстанции, 34 % за везни и 9 % за 
други СИ (електромери, водомери, топломери и разходомери за газ). Резултатите 
показват, че 30 % 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 326 извънредни надзорни проверки предимно на бензиномерни и газколоноки, 
везни и СИ по ЗАДС. Установено е, че 19 % от проверените СИ не съответстват на 
законовите изисквания, като с най-голям относителен дял са везните на пазари и 
тържища. 

По самосезиране са проверени 940 обекта, предимно в търговската мрежа, 
където се използват общо 2026 СИ, 47 % от които са везни. Установено е 
несъответствие с изискванията при 11,6 % от проверените СИ, главно везни. 

� 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 16 проверки на място при производители на ПОКП, 3 проверки на 
производители на бутилки и проверки в 660 обекта от търговската мрежа, като в 641 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 1618 партиди ПОКП с еднакви количества, 4247 
ПОП с различни количества и 5 партиди бутилки. От разпространение са спрени общо 
2926 несъответстващи продукти, главно ядки, захар, кисело и прясно мляко, 
шоколадови изделия, колбаси, боб, олио, булгур, брашно, кашкавал, сирене и риба. 

� 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 общо 64 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 
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управление с изискванията по БДС ISO/IEC 17025, от които 8 са извънредни – 2 по 
сигнали на граждани; 1 по искане на други органи и 5 по самосезиране.   Проверени са 
54 стационарни и 3 подвижни лаборатории и са инспектирани използваните в тях 774 
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 
38905 СИ. Проследен е редът за заявяване, съхраняване и отчитане на знаците за 
проверка.   

� Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на 
законодателството  

През 2015 г. са съставени общо 692 протокола за задължителни предписания. За 
установени при проверките нарушения са съставени 1071 АУАН. Издадени са 886 
наказателни постановления. 

14.4. 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 
160 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. 

� Преглед на протоколи от проверка на тахографи и на електронни записи за 
дигитални тахографи: 

Проучени са 35 933 протокола от проверка на тахографи и 12 893 електронни 
записи за дигитални тахографи. За констатирани при проверките нарушения са 
съставени 15 протокола за задължителни предписания. 

Извършена е извънредна внезапна надзорна проверка на сервиз за тахографи по 
постъпил сигнал от ИА Автомобилна администрация - гр. Варна. По време на 
проверката са прегледани 69 протокола от проверка на тахографи и 29 бр. електронни 
записи за дигитални тахографи. Констатирано е нарушение, за което е съставен 1 ПЗП.  
Във връзка с Регламент 165/2014/ЕО на европейския парламент и на Съвета от 4 
февруари 2014 г. и с плана за действие на ДАМТН съвместно с ИААА са извършени 
проверки на случаен принцип на автомобили с монтирани тахографи. За установяване 
спазването на задълженията на регистрираните сервизи за монтаж, проверка и ремонт 
на тахографи по ЗАвП и Наредба № РД-16-1054 са проверени 20 лица. Не са 
установени несъответствия в издадените протоколи от  регистрираните сервизи. 
 
15. Администриране на регулаторни режими по ЗТИП, ЗИ и ЗАвП, водене на 
регистри: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 
15.1.Проверка на кандидати за получаване на лицензии за осъществяване на 

технически надзор на СПО: 
   Администрирани са 19 процедури и са издадени 15 лицензии. Нe е отказано 
издаване на лицензия; 

15.2.Поддържане и публикуване на регистър на издадените и отнетите лицензии 
за осъществяване на технически надзор на СПО:  

  Извършва се ежемесечна актуализация на регистъра. 
15.3.Проверка на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически 

надзор на СПО:  
Извършена е проверка на 106 лица, от които по проверки с НАП и искане за 

заличаване – 12 бр. Издадени са заповеди за отнемане на лицензии и са заличени от 
регистъра 29 лица; 

15.4.Проверка на кандидати за вписване в регистъра на лицата, които 
извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО: 
   Администрирани са 121 процедури, 86 лица са вписани в регистъра и на 6 лица е 
отказано вписване; 
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15.5.Поддържане и публикуване на регистър на лицата, които извършват 
поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО: 

  Извършва се ежемесечна актуализация на регистъра; 
15.6.Проверка на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и 

преустройване на СПО: 
Извършена е проверка на 675 лица, от които по проверки с НАП и искане за 

заличаване – 52 бр.. Издадени са заповеди за обезсилване на удостоверения и 
заличаване от регистъра на 81 лица; 

 15.7. 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 450 курса за придобиване на правоспособност, в които са преминали 
обучение 3798 души; 

15.8. Оправомощаване и контрол на лица за проверка на средства за измерване 
по ЗИ:  

Издадени са 13 заповеди за оправомощаване; 15 заповеди за изменение и 
допълнение на заповеди за оправомощаване; 1  заповед за отказ за оправомощаване; 
отнето е оправомощаването на 4 лица. 

15.9. Регистриране и контрол на сервизи за тахографи в изпълнение на 
разпоредбите на Закона за автомобилните превози (ЗАвП):  

Издадени са 56 удостоверения за регистрация на сервизи, 21 допълнения към 
удостоверения за регистрация на сервизи, издадени са 12 заповеди за временно 
спиране на дейността и 5 заповеди за прекратяване на регистрация. 

16. Контрол на качеството на течните горива при тяхното пускане на 
пазара, разпространение, транспортиране и използване: 

16.1.Проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на 
страната - планови, извънпланови и по сигнали на граждани, органи на МВР и други 
контролни органи:  
           Извършени са 1156 бр. проверки на обекти разпространяващи течни горива, от 
които 244 проверки по сигнали на граждани, МВР и други контролни органи и 
институции. Осемдесет и осем 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 
области Сливен, Ямбол и Силистра. 

16.2.Вземане на проби от течни горива (автомобилни бензини, гориво за 
дизелови двигатели, биогорива и други течни горива):  

Взети са 1134 проби от течни горива, от които 659 от гориво за дизелови 
двигатели, 466 от автомобилни бензини и 7 от газьол за промишлени и комунални цели 
/гориво за извънпътна техника и трактори/.  

 16.3.Изпитване на проби гориво в акредитирани лаборатории и издаване на 
протоколи от изпитване:  

Извършени са 945 изпитвания в стационарна лаборатория – София и 672 
изпитвания  в сектори подвижни лаборатории – Плевен и Бургас. Издадени са общо 
1617 протоколи от изпитване. 

Изготвени са 955 експертни заключения и 1502 констативни протокола - 660 за 
съответствие на течните горива с изискванията за качество и 842 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 1 констативен протокол за съответствие на корабно дестилатно гориво с 
изискванията за качество. 

През периода са проведени 55 арбитражни изпитвания в акредитирани 
лаборатории и са издадени 55 експертизи относно съответствието на горивата с 
изискванията за качество. 

16.4.Контрол за спазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, Наредба за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и 



 88

начина за техния контрол и Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни 
източници и биогорива:  

Установени са 70 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 30 случая на 
несъответствие с изискванията на Закон за енергията от възобновяеми източници за 
съдържание на биогориво в течно гориво. 

16.5.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 165 принудителни административни мерки (ПАМ), както  
следва:  

• 89 задължителни предписания за временно спиране /ЗПВС/ на 
разпространението на течно гориво; 

• 76 задължителни предписания за забрана /ЗПЗ/ на разпространението на 
течно гориво; 

• 24 задължителни предписания за изтегляне на течно гориво и са изтеглени  
от пазара горива по постъпили 65 искания на проверяваните фирми, по видове и в 
количество както следва: 

- автомобилен бензин А – 95Н   – 134 429 л. 
- гориво за дизелови двигатели  – 284 333 л 
- газьол за промишлени и комунални цели – 385 500 л. 

� Съставени са 567 акта  за установяване на административни нарушения 
(АУАН): 

• 77 броя за несъответствия с изискванията за качество, като от тях 7 са 
констатирани през 2014 г.; 

• 26 броя за констатирани несъответствия с изискванията за съдържание на 
биогориво в течно гориво, от които 2 са констатирани през 2014 г.; 

• 464 броя за констатирани документални нарушения за проверки, от които 2 
са извършени през 2014 г. 

� Издадени са 215  наказателни постановления (НП) за нарушения:  
• 68 броя за констатирани несъответствия с изискванията за качество; 
• 21 броя за констатирани несъответствия с изискванията за съдържание на 

биогориво в течно гориво; 
� 126 броя за констатирани документални нарушения. 
17. Проект TAIEX Stady Visit  за периода 05.10.2015-09.10.2015 г.  с 

референтен № INT MARKT IND/STUD 59056  Посещение за обучение за измервателни 
системи за непрекъснато и динамично измерване на количества течности, различни от 
вода , БИМ  е посетен от 3-ма експерти от Македония. Разходите за 2015 г.  са в размер 
на 2 439 лв. 
 
 
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 
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� 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 31.12.2015 г. е в размер на 13 997 
852.66 лв.  
 

� БИМ  
 
През отчетния период Българският институт по метрология е изпълнил дейности 

от плана  за подобряване на услугите, които БИМ предоставя на бизнеса, както следва:  
- Доставка на мобилни лаборатории за изпитване на монтажа на бензиномерни и 

газ LPG колонки – 6 бр.; 
- Доставка на Триканална микропроцесорно-управляема 10 V JVC система (на 

основата на ефект на Джозефсон) за първичен еталон на постоянно напрежение – 1 
бр., който първично възпроизвежда напрежение в обхват от минус 10 V до 10 V на 
основата на „ас ефект на Джозефсон” в комплектност – 1 бр. система; 

- Извършена е надзорна оценка на място от RvA във връзка с организиране на 
междулабораторни сравнения съгласно изискванията на БДС EN ISO/EIC 17043; 

- Доставка на стенд за изпитване на влияещи фактори в т.ч. и ЕМС за водомери и 
неделими топломери - 1 бр.;  

- Доставка на метрологично оборудване за измерване на разход на течности, 
различни от вода, и LPG комплект;   

- Доставка на мобилни лаборатории за изпитване на място на монтажа на 
бензиномерни и газ LPG колонки - 9 бр. комплекта. 

Със заповед № ОП-6/13.05.2015 г. е прекратена Позиция/Лот 2 на открита 
процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 
еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД „Национален център по 
метрология” и ГД „Мерки и измервателни уреди” с обособени позиции/лотове”: 
Позиция/Лот 1 - Доставка на Триканална микропроцесорно-управляема 10 V JVC 
система (на основата на ефект на Джозефсон) за първичен еталон на постоянно 
напрежение – 1 бр., който първично възпроизвежда напрежение в обхват от минус 10 V 
до 10 V на основата на „ас ефект на Джозефсон” в комплектност – 1 бр. система; 
Позиция/Лот 2 - Доставка на оборудване за изпитване и проверка на таксиметрови 
апарати и системата „таксиметров апарат - автомобил” в комплектност – 6 бр. 
комплекта, поради установени нарушения при откриването и провеждането на 
процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при 
които е обявена. През отчетния период, след верифициране на разходите, са 
извършени 11 междинни плащания на стойност е  2 112 617.92 лв.. 
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� ИА БСА  
Изпълнението на проекта приключи на 31.12.2015 г. Предстои да бъде подаден 

финален отчет.  
Във връзка с настъпили структурни промени в ИА „Българска служба за 

акредитация”, имащи пряко отражение върху изпълнението на договор № BG161PO003-
4.3.01–0004-C0001 и реорганизация на работата на бенефициента, е направена 
промяна на екипа за организация и управление на проекта. Новото ръководство на 
агенцията е представило нов план-график за изпълнение на оставащите за изпълнение 
по проекта дейности, и съобразени обществени поръчки. През ноември 2015 г. е 
подписано Допълнително споразумение № 11 към договора за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ, с което се удължава срока за изпълнение на 
проекта до 31.12.2015 и се променят част от неизпълнените дейности с оглед 
оставащия кратък срок. Към края на отчетния период е приключило изпълнението на 
всички дейности и под-дейности по проекта на ИА БСА. През отчетния период експерти 
от ДО са проверили 5 проведени обществени поръчки, верифициран е втори междинен 
отчет и в процес на проверка са  трети и четвърти междинен отчет. Изплатената БФП по 
проекта през 2015 г. е в размер на 290 357,09 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 към 18.12.2015 г. като са постигнати заложените индикатори на 
оперативната програма.  

През 2015 г. по сключения договор № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-
4.3.02 „Подобряване на бизнес средата за българските предприятия – Подобряване на 
националната инфраструктура по качество”, с конкретен бенефициент Държавна 
агенция за метрологичен и технически надзор, приключиха всички основни дейности.  

Подписани са 3 допълнителни споразумения (Анекс 5, Анекс 6 и  Анекс 7) във 
връзка с направени 3 изменения на проектното предложение (ревизия на Приложение 
А „Формуляр за кандидатстване”) и промени в бюджета чрез реалокиране на средства 
(Приложение Б „Бюджет по проекта”).  

Изготвени са и са представени в УО 3 междинни финансови и технически отчети 
№ 7, № 8 и № 9  и приложенията към тях. 

Във връзка с извършвана от УО проверка на документациите на вече обявените 
и изпълнени поръчки по дейности 1, 2, 3, 4.1 и 4.5, както и на поръчката за 
застраховките на доставяното оборудване по поддейности 4.1. и 4.2., в УО са 
представени разяснения и допълнителни документи. 

Подготвени са документации за провеждане на 7 обществени поръчки, а именно:  
- Във връзка с изпълнение на поддейност 4.2. на 04.03.2015 г. е открита 

процедура с предмет „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване” в седем 
обособени позиции, като документацията е била представена за предварителен 
контрол в АОП и са отразени направените бележки. Поръчката е проведена, избрани са 
изпълнители по 6 от обособените позиции и с тях са сключени договори. Седмата 
позиция е прекратена поради отказ на сключване на договор от избрания изпълнител. 

- Във връзка с изпълнение на поддейност 4.2. на 11.09.2015 г. повторно е 
обявена открита процедура с предмет „Доставка на изпитвателно и измервателно 
оборудване” в шест обособени позиции като документацията е била представена за 
предварителен контрол в АОП и са отразени направените бележки. Поръчката е 
проведена и са избрани изпълнители по 4 обособени позиции. Процедурата по две от 
позициите е прекратена поради липса на кандидати. 

- Във връзка с изпълнение на поддейност 4.3. на 29.09.2015 г. е открита 
процедура на обществена поръчка с предмет „Доставка на преносими компютри, 
преносими компютърни конфигурации с възможност за разпечатване и мрежова 
конфигурация за управление и съхранение на данни” като разработената документация 
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е била представена за предварителен контрол в АОП и са отразени направените 
бележки. Процедурата е проведена и е избран изпълнител. 

- Във връзка с изпълнение на поддейност 4.4. е открита процедура с предмет 
„Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за 
надзор на пазара” като документацията е била представена за предварителен контрол 
в АОП и са отразени направените бележки. Поръчката в обявена в регистъра на АОП и 
на сайта на ДАМТН на 08.07.2015 г., но е прекратена по-късно поради наличие на 
технически грешки, а документацията е преработена за повторно обявяване; 

- Във връзка с изпълнение на поддейност 4.4. на 08.07.2015 г. повторно е 
обявена открита процедура с предмет „Разработване, внедряване, поддръжка и 
развитие на информационна база данни за надзор на пазара” като документацията е 
била представена за предварителен контрол в АОП и са отразени направените 
бележки. Изпълнението на процедурата обаче е спряно поради обжалване в КЗК; 

- Във връзка с изпълнение на поддейност 4.5. на 10.08.2015 г. е открита 
процедура с предмет „Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел 
осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното 
оборудване”. Процедурата е проведена и е избран изпълнител по втора обособена 
позиция, а първата е прекратена поради липса на кандидати.   

-  Във връзка с провеждане на финансов одит на проекта на 24.09.2015 г. е 
обявена публична покана с предмет „Извършване на финансов одит на разходите по 
три проекта...”. Процедурата е проведена и е избран изпълнител. 

 
Дейност 1: Организиране и провеждане на обучения на служители на ДАМТН за 

повишаване на административния капацитет във връзка с изпълнение на нови 

изисквания и дейности по надзор на пазара 
Във връзка с изпълнението на Дейност 1 в края на 2014 г. е проведена 

обществена поръчка и в началото на 2015 г. е сключен договор 11-00-18/10.02.2015 г. 
с избрания изпълнител - фирма „РУВЕКС” АД. 

В периода 09.03-19.03.2015 г. са проведени 3 семинара на тема „Анализ и 
оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата 
RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” и 1 семинар на тема 
„Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните 
условия за предлагането на пазара на строителни продукти”. Обучени са 152 
служители на ДАМТН, А „Митници” и КЗП, както и представители на бизнеса, с което 
дейността е изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори. 

 
Дейност 2: Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, 

произведени преди 1990 г., с цел достигане на ниво на безопасност, доближаващо се 

до изискванията на директива 95/16/ЕС 
В резултат на изпълнение на Дейност 2 е сключен договор с изпълнител № 11-

00-19/10.02.2015 г., в периода 11.05.-15.05.2015 г. са организирани и успешно 
проведени двудневна среща за обмяна на опит и тридневна практическа обмяна на 
добри практики чрез съвместна инспекция с експерт от ЕС, предвидени за изпълнение 
в рамките на Дейност 2. Обучени са 20 служители на ГД ИДТН на ДАМТН, с което 
дейността е изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори. 

 
Дейност 3: Участие в работата на европейските и международните институции и 

структури 

В резултат на изпълнение на Дейност 3 през 2015 г. са реализирани 73 участия 
на експерти на ДАМТН в работата на ADCO и работни групи на ЕК и на Съвета, в 
работни групи на WELMEC и на CEOC, във форуми на PROSAFE. Дейността се 
изпълняваше през време на целия проект и приключи в края на проекта, като 
заложените в проекта индикатори са постигнати на 98 %. 

 
Дейност 4: Подобряване качеството и количеството на услугите и дейностите за 

бизнеса, свързани с надзорните и контролните функции на ДАМТН 
Тази дейност обхваща 5 поддейности, посочени по-долу: 
Поддейност 4.1: Доставка на специализирани моторни превозни средства  
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Поддейност 4.1. е изпълнена през 2014 г. като в ДАМТН са доставени 33 бр. 
специализирани МПС, което спомогна за повишаване мобилността на служителите на 
ДАМТН и по-ефективно осъществяване на контролната дейност. Поддейността е 
изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори. 

Поддейност 4.2: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване 
В резултат на изпълнение на Поддейност 4.2 е разработена тръжна 

документация и е обявена обществена поръчка с предмет „Доставка на изпитвателно и 
измервателно оборудване” в седем обособени позиции. Поръчката е проведена, 
избрани са изпълнители по 6 от обособените позиции и са подписани договори с 
изпълнителите № 11-00-43/05.06.2015 г., № 11-00-46/15.06.2015 г.; № 11-00-
47/15.06.2015 г.; № 11-00-51/16.06.2015 г.; № 11-00-52/17.06.2015 г.; № 11-00-
53/17.06.2015 г. Изпълнението на 6-те договори приключи към 31.09.2015 г.  като е 
извършено следното: 

1. През м. август 2015 г. е доставено изпитвателното и измервателното 
оборудване по договори:  

- № 11-00-43/05.06.2015 г. - 9 бр. апарати (за нуждите на ГД ККТГ),  
- №11-00-46/15.06.2015 г. - 2 бр. лазерни уреди за откриване пропуски на газ 

(за нуждите на ГД ИДТН);  
- № 11-00-47/15.06.2015 г. - стенд за цетаново число (за нуждите на ГД ККТГ);  
- № 11-00-51/16.06.2015 г. - 1 бр. апарат и доокомплектовка (за нуждите на ГД 

НП);  
- № 11-00-53/17.06.2015 г. - 8 бр. разходомери (за нуждите на ГД МН). 
2. През м. септември 2015 г. е доставено изпитвателно оборудване по договор 

№ 11-00-52/17.06.2015 г. с фирма „БУЛСИБ КОНТРОЛ” ООД - 18 бр. помпени агрегати 
за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане за нуждите на ГД ИДТН. 

По 7-мата oбособена позиция (прекратена през м.юли 2015 г.) преработената 
документация на обществената поръчка е представена в АОП за предварителен контрол 
(ПК-К-36/12.08.2015 г.), отразени са получените забележки на АОП (ПК-К-
36/19.08.2015 г.) и на 11.09.2015 г. поръчката повторно бе обявена в регистъра на 
АОП и на сайта на ДАМТН с предмет „Доставка на изпитвателно и измервателно 
оборудване” в шест обособени позиции.  

Поръчката е проведена, избрани са изпълнители по 4 от обособените позиции и 
са подписани договори с изпълнителите № 11-00-10005/04.12.2015 г., № 11-00-
10014/09.12.2015 г., № 11-00-10016/10.12.2015 г., № 11-00-10018/10.12.2015 г. По 2 
от обособените позиции процедурата е прекратена поради липса на кандидати. 

Във връзка с изпълнението на сключените договори през м.декември 2015 г. е 
доставено следното изпитвателно и измервателното оборудване по 4-те договора:   

- № 11-00-10018/10.12.2015 г.  - 4 бр. лазерни уреди за откриване пропуски на 
газ (за нуждите на ГД ИДТН); 

- № 11-00-10005/04.12.2015 г. - 1 бр. мултидименсионен газов хроматограф (за 
нуждите на ГД ККТГ); 

- № 11-00-10014/09.12.2015 г. - 1 бр. аутосемплер за течен хроматограф (за 
нуждите на ГД ККТГ); 

- № 11-00-10016/10.12.2015 г. - 4 бр. лабораторни камини (за нуждите на ГД 
ККТГ). 

Доставеното оборудване е застраховано съгласно изискванията на проекта. 
Поддейността е изпълнена като заложените в проекта индикатори са постигнати 

на 83 %. 
Поддейност 4.3: Доставка на информационно оборудване 
Подготвена е тръжната документация за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет „Доставка на преносими компютри, преносими компютърни 
конфигурации с възможност за разпечатване и мрежова конфигурация за управление и 
съхранение на данни”, документацията е представена в АОП за предварителен контрол 
(ПК-К-37/12.08.2015 г.), отразени са получените забележки на АОП (ПК-К-
37/19.08.2015 г.). 

На 29.09.2015 г. поръчката е обявена в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН, 
процедурата е проведена и е избран изпълнител, с който сключен договор № 11-00-
10020/12.12.2015 г. Договорът е изпълнен през м.декември 2015 г. като е доставено 
следното IT оборудване:  
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- 100 бр. преносими компютри,  
- 150 бр. преносими конфигурации с възможност за разпечатване,  
- 1 бр. мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни.  
Поддейността е изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори. 
Поддейност 4.4: Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на 

информационна база данни за надзор на пазара 
Разработена е тръжна документация за възлагане на обществена поръчка 

(открита процедура) с предмет „Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на 
информационна база данни за надзор на пазара”, която е обявена в регистъра на АОП 
и на сайта на ДАМТН през м.юли 2015 г. (Решение А-586/08.07.2015 г.). Обществената 
поръчка е прекратена с Решение А-721/28.08.2015 г. поради допуснати съществени 
грешки в документацията, които не могат да бъдат отстранени. Документацията е 
преработена и обществената поръчка е представена отново за предварителен контрол 
в АОП. След получаване и отстраняване на забележките обществената поръчка е 
обявена повторно на 01.10.2015 г., но през м.ноември е спряна поради обжалване в 
КЗК. Поддейността не е изпълнена. 

Поддейност 4.5: Ограничени строително-монтажни работи и закупуване на 

обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН с цел осигуряване на специални условия 

на околната среда за работа на изпитвателното оборудване, необходимо за 

предоставянето на по-качествени дейности и услуги за бизнеса 
Изпълнението на тази поддейност изисква да се реализират 2 различни дейности 

– извършване на ограничени СРД и доставка на обзавеждане.  
Първата дейност стартира през 2013 г., беше проведена обществена поръчка, 

беше избран изпълнител и бяха извършени ограничени СРД. Дейността е изпълнена 
през 2013 г. като са ремонтирани две лаборатории на ГД ККТГ. Постигнати са 
заложените в проекта индикатори.  

Във връзка с изпълнението на втората дейност, обществената поръчка с предмет 
„Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на 
специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване” беше 
обявявана 2 пъти – през 2013 г. (доставени са 2 бр. метални огнеупорни шкафове за 
съхранение на газови бутилки под налягане и 5 бр. лабораторни маси по обособени 
позиции 1 и 2) и през 2014 г. (доставени са 4 бр. взривозащитени осеви вентилатори 
по обособена позиция 3). Тъй като по 4-та обособена позиция не бе избран изпълнител 
и поръчката беше прекратена, то с 5-то съществено изменение на договора тази 
обособена позиция беше разделена на 2 отделни позиции и през първото полугодие на 
2015 г. разработената тръжна документация беше преработена. 

На 10.08.2015 г. обществената поръчка с предмет „Доставка на обзавеждане за 
две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната 
среда за работа на изпитвателното оборудване” в две обособени позиции беше обявена 
за 3-ти път. Процедурата е проведена и е избран изпълнител по обособена позиция 2, с 
който е сключен договор № 11-00-10008/09.12.2015 г. Процедурата по първата 
обособена позиция е прекратена поради липса на кандидати. 

През м. декември 2015 г. договор 11-00-10008/09.12.2015 г. е изпълнен и са 
доставен 3 бр. хладилници с взривозащитена вътрешна част. 

Поддейност 4.5 е изпълнена като заложените в проекта индикатори са 
постигнати на 80 %. 

Във връзка с изпълнението на дейностите по прилагане на подходящи 
мерки за осигуряване на визуализация и публичност на проекта са отпечатани 2 
прессъобщения в национални ежедневници ТРУД и 24 ЧАСА съответно за доставеното 
изпитвателно и измервателно оборудване и за приключването на проекта. 

Изпълнението на проекта приключи успешно на 18.12.2015 г. като са постигнати 
индикаторите на ОПРКБИ, а заложените в проекта индикатори са изпълнени на 92,65 
%. 

 
През отчетния период, след верифициране на разходите, са извършени 4 

междинни плащания на стойност 1 848 722.68 лв.  
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Оперативна програма „Административен капацитет” 
 

� БИМ  
 

- средства по договор № 11-13-12/04.03.2013 г. по проект: ”Усъвършенстване 
на прилагането на политики за управление и координация в областта на метралогичния 
контрол в БИМ” по приоритетна ос І „Добро управление” подприоритет 1.3. „Ефективна 
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” бюджетна 
линия BG051PO002/11/1.3-06 по оперативна програма „АДМИНИСТРАТИВЕН 
КАПАЦИТЕТ”, съфинансирана от ЕС чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.Стойността на 
проекта е 486 000 лв.Срокът на договора е удължен до 30.10.2015 г.Разходите за  2015 
г.  са в размер на 406 498 лв. 

- средства по Договор №13-32-8/24.01.2014 г. по проект „Надграждане на 
информационно-комуникационната среда на БИМ чрез по-нататъшна интеграция, 
разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули“, приоритетна 
ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното 
управление”, Подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и 
оперативна съвместимост”, по ОПАК,съфинансирана от ЕС чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СОЦИАЛЕН ФОНД.Стойността на проекта е 396 142,68 лв. Срокът на договора е 18 
месеца(24.07.2015 г.). Разходите за  2015 г. са в размер на 298 795 лв. 

- средства по Договор № 13-31-22/10.04.2014 г. по проект „Подобряване на 
процеса по предоставяне на електронни административни услуги в Българския институт 
по метрология /БИМ/, чрез реализиране на нови електронни услуги и надграждане на 
част от съществуващите до ниво 4”, Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването 
на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, по 
ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.Стойността на 
проекта е 774 717,74 лв. Срокът на договора е 18 месеца ( 10.10.2015 г.). Разходите за 
2015 г. са в размер на 725 123 лв. 

- средства по Договор № А 13-22-45/25.06.2014г.:  „Повишаване 
професионалната компетентност и усъвършенстване уменията на служителите в 
Български институт по метрология /БИМ/, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките 
ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, 
бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13. Стойността на проекта  е  89 665,90 лв. 
Срокът на договора е 9 месеца(25.03.2015 г.). Разходите за  2015 г.са в размер на 
57 480 лв. 

-  средства по Договор № А 13-22-40/25.06.2014 г.: ”Усъвършенстване на 
специфични знания и професионални умения на персонала на БИМ, свързани с 
осигуряване на международната еквивалентност на еталоните и проследимостта на 
измерванията”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” , подприоритет 
2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” , бюджетна линия 
BG051PO002/13/2.2-13. Стойността  на проект е  89 945,50 лв. Срокът на договора е 
удължен от 9 на 12 месеца ( до 25.06.2015 г.). Разходите за  2015 г.са в размер на 
57 001 лв.   
 

� ДАМТН  
 

1. Проекти на ДАМТН за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
ОП „Административен капацитет”:„Изграждане на информационно-комуникационна 
система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на 
видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни 
системи и регистри” - № 13-32-3/27.01.2014 г. 

Проектът се изпълняваше в периода 27.01.2014 г. – 27.10.2015 г. Той започна с 
изпълнение на дейност 5. След това се проведе избор на изпълнител за разработване 
на информационно-комуникационната система, а дейности 1, 2, 3 и 4 се изпълняваха 
съгласно изискванията и времевия график на проекта. 

През 2015 г. по изпълнението на проекта е извършено следното: 
Подписани са три Анекса (18.02.2015 г., 17.03.2015 г. и 26.10.2015 г.) към 

договор № 13-32-3/27.01.2014 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 



 95

ОПАК, отнасящи се до изменения, свързани със състава на екипа за управление на 
проекта и с удължаване срока за изпълнение на договора до 27.11.2015 г. 

Представен е Годишен технически доклад за изпълнението на проекта пред 
Управляващия орган на ОПАК. 

Изготвен е и е представен в УО Трети междинен технически и финансов доклад и 
искане за възстановяване на средства по проекта, по който разходите са възстановени. 

Във връзка с изпълнението на Дейности 1, 2, 3 и 4 в края на 2014 г. и началото 
на 2015 г. е проведена обществена поръчка с предмет „Подобряване на 
административното обслужване на потребителите чрез изграждане на информационно-
комуникационна система” за избор на изпълнител и през м.февруари 2015 г. е сключен 
договор № 11-00-22/24.02.2015 г. с избрания изпълнител. Документацията по 
процедурата за възлагане на обществена поръчка е представена за последващ контрол 
от УО на ОПАК. 

Изпълнението на дейности от 1 до 4 се извърши в периода март – септември 
2015 г.: 

Дейност 1: Аналитични дейности 
Проведени са срещи на експерти от екипа за изпълнение на проекта от ДАМТН  с 

експерти на изпълнителя съгласно съгласуван „График на срещи за изпълнение на 
Дейност 1”. Подготвен е и е съгласуван представения доклад за текущото състояние и 
предлаганите дейности и решения, с което дейността е изпълнена и са постигнати 
заложените в проекта индикатори. 

Дейност 2: Реинжинеринг на административните процеси и подготовка на 
нормативни документи и практически ръководства – дейността се изпълняваше 
едновременно с Дейност 4. Необходимите документи са разработени и представени на 
изпълнителя. Дейността е изпълнена и са постигнати заложените в проекта 
индикатори. 

Дейност 3: Технологични разработки 
Разработено е и е одобрено техническото задание на информационно-
комуникационната система, с което дейността е изпълнена и са постигнати заложените 
в проекта индикатори. 

Дейност 4: Разработване и внедряване на информационно-комуникационна 
система се изпълнява едновременно с Дейност 2.   
Разработена е и е представена пилотна версия на регистъра на СПО от изпълнителя. 
Разработени са и са предоставени онлайн 4 електронни услуги, извършвани от ДАМТН 
на хартиен носител, както и електронен регистър на СПО с достъп в реално време. 
Информационно-комуникационната система е разработена, преминала е тестване в 
реално време и е пусната в действие, а документацията на системата е изготвена 
съобразно изискванията на ДАМТН. Дейността е изпълнена и са постигнати заложените 
в проекта индикатори. 

Дейност 5: Разработване на тръжни документации и провеждане на процедури 
за избор на изпълнители 

Изпълнението на проекта започна с тази дейност през 2014 г. Беше избран 
изпълнител, с който е сключен договор № 11-00-20/28.04.2014 г. и са разработени 
тръжните документации за дейностите по проекта. Дейност 5 е изпълнена през 2014 г. 
и са постигнати заложените в проекта индикатори. 

Дейност 6: Дейности за информация и публичност 
Във връзка с изпълнението на дейността е обявена публична покана с предмет 

„Осигуряване на дейностите за информация и публичност”, избран е изпълнител и е 
сключен договор № 11-00-44/08.06.2015 г. за изпълнение на Дейност 6. Съгласно 
изискванията на УО на ОПАК документацията на поръчката е представена за последващ 
контрол в УО.  

Във връзка с изпълнението на дейността са изготвени и одобрени проекти на 
плакати, проекти на комплекти за информационните дни; изготвени и одобрени са 
проекти на листовки за информация за четирите електронни услуги и регистъра на 
СПО; одобрени са проекти на покана и дневен ред за 3 информационни дни.  

Отпечатани са и са разпространени предвидените по проекта 20 бр. рекламни 
плакати и 5000 бр. листовки с информация за четирите електронни услуги и регистъра 
на СПО. Проведени са 3 информационни дни в градовете Варна, София и Пловдив.  



 96

Разработен е проект и е отпечатано прессъобщение за приключването на 
проекта.  

Дейността е изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори. 
Дейност 7: Финансов одит – изпълнява се след приключване на другите 

дейности на проекта.  
Във връзка с изпълнението на Дейност 7 е подготвена тръжна документация - 

публична покана за избор на одитор за извършване на финансов одит по проекта и на 
24.09.2015 г. поръчката е обявена в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН. 
Процедурата е проведена, избран е изпълнител, подписан е договор 11-00-
79/20.10.2015 г и е извършен финансов одит на проекта. 

Проектът приключи успешно на 27.11.2015 г. Постигнати са заложените е 
проекта индикатори. 

2. „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в 
ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008” – № 13-
31-4/24.04.2014 г.” 

Проектът се изпълнява в периода 24.04.2014 г. – 24.10.2015 г. През 2015 г. е 
извършено следното: 

Дейност 1: Разработване на тръжни документации и провеждане на процедури 
за избор на изпълнители на проектните дейности  

Дейността е изпълнена през 2014 г., документацията е разработена и приета, 
постигнати са заложените в проекта индикатори. 

Дейност 2: Оценка и анализ на съществуващото положение относно наличните 
подходи за управление на качеството в ДАМТН, разработване на системата, обучение 
на представители на ДАМТН за внедряване и управление на системата за управление 
на качеството и внедряване на системата 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 в края на 2014 г. е проведена 
обществена поръчка за избор на изпълнител и в началото на 2015 г. с избрания 
изпълнител е сключен договор №11-00-8/15.01.2015 г. за разработване и внедряване 
на система за управление на качеството (СУК) на ДАМТН. Документацията на 
обществената поръчка е представена за последващ контрол в УО на ОПАК. 

Дейността се изпълнява в периода м.февруари – м.юли 2015 г.:  
Извършен е анализ на съществуващото положение относно наличните подходи 

за управление на качеството в ДАМТН и е изготвен доклад. Определен е екип от 
експерти, които ще работят по разработването и внедряването на СУК на ДАМТН и е 
проведено обучение на този екип по изискванията на стандарт  БДС EN ISO 9001:2008. 
Проведени са 10 работни срещи на представители на ДАМТН с екипа експерти на 
изпълнителя. Проведени са 2 срещи с ръководството на ДАМТН. Разработени са 3 
версии на документацията на системата за управление на качеството на ДАМТН 
(наръчник по качеството, Инструкция и 7 Процедури съгласно изискванията на 
стандарт БДС EN ISO 9001:2008). Проведено е обучение на екипа относно 
извършването на вътрешни одити на СУК.  

С изпълнителя е сключен Анекс №11-00-8-А-1/29.06.2015 г. към договора за 
удължаване срока на изпълнение на договор №11-00-8/15.01.2015 г. поради приетите 
от МС промени в Устройствения правилник на ДАМТН през м.май 2015 г. и 
произтичащите от това структурни промени, които от своя страна доведоха до промени 
във вътрешните документи на ДАМТН – неразделна част от разработваната СУК.  

Дейността на изпълнителя по договора приключи на 31.07.2015 г. като са 
представени всички документи на системата и са подготвени и подписани приемо-
предавателен протокол и констативен протокол за приемане на работата на 
изпълнителя.  

Документацията на системата по качеството на ДАМТН е утвърдена на 
17.07.2015 г. и е качена на интранет страницата на ДАМТН. 

В края на м. юли е проведен вътрешен одит на системата по качество на ДАМТН 
и е изготвен одитен доклад. 

През м. август-септември вътрешните документи на ДАМТН са приведени в 
утвърдения съгласно системата формат и са преутвърдени от председателя на ДАМТН 
за да съответстват на изискванията предвид предстоящия сертификационен одит.  

През м. септември е проведен прегледа от ръководството и доклада от него с 
направените констатации и набелязаните корективни действия е подготвен, с което е 
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завършен целият цикъл по внедряването на системата. Дейност 2 е изпълнена и са 
постигнати заложените в проекта индикатори. 

Дейност 3: Сертифициране на системата за управление на качеството 
На 01.09.2015 г. на страницата на ДАМТН е публикувана Покана за предоставяне 

на оферти за „Сертифициране на системата за управление на качеството на ДАМТН”, 
процедурата е проведена и е избран изпълнител,  с който е сключен договор 11-00-
71/18.09.2015 г.  

Одитори на ДАМТН проведоха 2 вътрешни одита на СУК във връзка с 
подготовката за външния одит от изпълнителя. Сертификационният одит бе проведен 
през м.октомври 2015 г. и бе издаден сертификат на СУК. Дейността е изпълнена и са 
постигнати заложените в проекта индикатори.  

Дейност 4: Дейности за информация и публичност 
В рамките на изпълнението на дейността е разработена документацията на 

обществена поръчка (публична покана) за избор на изпълнител. 
  На 07.08.2015 г. обществена поръчка с предмет „Осигуряване на дейности по 

информация и публичност” е обявена на сайта на ДАМТН и в регистъра на АОП под 
номер 9044657, процедурата е проведена, избран е изпълнител, с който е сключен 
договор 11-00-72/23.09.2015 г. 

Във връзка с изпълнението на дейността са разработени проекти на плакатите, 
както и проекти на покани и на дневен ред на 2-те информационни дни. Одобрен е 
дизайнът на рекламните материали, както са спазени изискванията на ОПАК за 
информация и публичност. 

На 02.10. и 08.10.2015 г. са проведени 2 Информационни дни (представено е 
изпълнението на проекта), на които са раздадени отпечатаните 30 бр. цветни плакати и 
100 бр. рекламни комплекти. На 09.10.2015 г. в национален ежедневник е отпечатано 
прессъобщение за приключването на проекта. Дейността е изпълнена и са постигнати 
заложените в проекта индикатори. 

Проектът приключи успешно на 24.10.2015 г. като са постигнати всички 
заложени индикатори. 

3. „Усъвършенстване и развитие на компетентностите на служителите на 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” – Договор № A13-22-
54/19.06.2014г. 

Проектът се изпълнява в периода 19.06.2014 г. – 19.06.2015 г. През 2015 г. е 
извършено следното: 

Дейност 1: Организация и управление на проекта 
Дейността се изпълнява през целия проект. Подаден е в УО Годишен технически 

доклад за изпълнението на проекта за 2014 г. Подготвено е и е одобрено от УО 
съществено изменение на проекта и срокът за изпълнение на проекта е удължен с 3 
месеца. Извършена е проверка на място при провеждането на обучение „Новаторство и 
бизнес ориентирано управление”. Подготвени са и са представени в УО окончателен 
технически доклад и финансов отчет към 18.06.2015 г. 

Дейност 2: Специализирани обучения по теми от каталога на Института по 
публична администрация (ИПА) за 2014 г. 

Дейността е изпълнена и приключи в края на 2014 г. Проведени са всичките 7 
бр. тематични обучения по плана на ИПА и са обучени 29 служители на ДАМТН. 
Изпълнени са заложените в проекта индикатори. 

Дейности 3, 4, 5 и 6 (обучения на служители на ДАМТН по различни тематики) 
Във връзка с изпълнението на Дейности 3, 4, 5 и 6 в края на 2014 г. е обявена 

обществена поръчка с предмет „Oрганизиране и провеждане на специализирани 
обучения на служители на ДАМТН и изпълнение на дейностите за информация и 
публичност”, в началото на 2015 г. оценителната комисия разгледа постъпилите оферти 
и избира изпълнител, с който е сключен договор №11-00-33/20.04.2015 г. 

Дейностите по договора са изпълнени в определения срок (6 седмици) като са 
проведени обучения по теми „Екипна ефективност. Създаване, мотивиране и развитие 
на екип” (Дейност 3), „Лидерство и адаптивност” (Дейност 4), „Новаторство и бизнес 
ориентирано управление” (Дейност 5) и „Публично и медийно представяне” (Дейност 
6). Обучени са 157 служители на ДАМТН. Изпълнени са заложените в проекта 
индикатори.  

Дейност 7: Изпълнение на мерките за информация и публичност 
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Изпълнението на дейността продължи през м.април и май 2015 г. след 
сключването на договор с избрания изпълнител. Изготвени са и са разпространени 600 
бр. брошури и е проведена заключителна пресконференция. Изпълнени са заложените 
в проекта индикатори. 

На 18.06.2015 г. изпълнението на проекта приключи успешно като са постигнати 
заложените е проекта индикатори. 

4. „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни 
към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, 
лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО” - Договор № 14-32-
6/01.09.2014 г. 

Проектът се изпълнява в периода 01.09.2014 г. – 01.12.2015 г. През 2015 г. е 
извършено следното: 

Представен е годишен технически доклад за 2014 г.  
Подготвени са и са одобрени от УО на ОПАК искане за 3-то и 4-то несъществено 

изменение на проекта, касаещи смяна на юриста и на техническия сътрудник в екипа 
за управление на проекта. Подготвено е и е одобрено и съществено изменение на 
проекта, касаещо удължаване на срока за изпълнение на проекта и корекции в текста, 
за което е подписан Анекс 2 с УО.   

Изготвен е междинен технически доклад за периода 1 март – 31 май 2015, 
финансов отчет към 31 май 2015 г. и искане за плащане №3 за периода 1 март – 31 
май 2015 г., които са подадени в УО. 

Дейност 1: Разработване на тръжни документации и провеждане на процедури 
за избор на изпълнители на проектните дейности 

В края на 2014 г. е проведена обществена поръчка с предмет „Избор на 
изпълнител за разработване на тръжни документации” за възлагане на процедура по 
чл. 16, ал. 8, вр. глава пета от ЗОП с предмет: избор на изпълнител за „Осигуряване на 
стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро 
административно обслужване на гражданите и бизнеса”, възлагане на обществена 
поръчка по глава осма „а”, вр. чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет – избор на 
изпълнител за „Осигуряване на дейностите по информация и публичност” и изготвяне 
на проект на договор с предмет „Финансов одит” на основание  чл. 14, ал. 5, т. 2 от 
ЗОП” и през м.януари 2015 г. е сключен договор 11-00-10/16.01.2015 г. с избрания 
изпълнител, който разработи тръжна документация за дейности 2, 3 и 5.  
Документацията на обществената поръчка е представена за последващ контрол в УО на 
ОПАК. Дейността е приключила и са изпълнени заложените в проекта индикатори. 

Във връзка с изпълнението на Дейности 2 и 3 на 24.03.2015 г. на страницата 
на АОП и на ДАМТН е обявена обществена поръчка с предмет „Осигуряване на 
стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро 
административно обслужване на гражданите и бизнеса”, поръчката е проведена и е 
избран изпълнител на дейностите (Решение А-544/23.06.2015 г.). Документацията за 
обществена поръчка (открита процедура) е била представена на АОП за извършване на 
предварителен контрол. 

На 06.08.2015 г. е сключен договор с избрания изпълнителя (11-00-
63/06.08.2015 г.) и работата по дейности 2 и 3 стартира. Документацията от 
проведената обществена поръчка за избор на изпълнител на Дейности 2 и 3 е подадена 
в УО на ОПАК за последващ контрол.  
 Във връзка с изпълнението на дейностите са проведени 5 срещи на експерти от 
ДАМТН с представители на ЕВРО ПРОЕКТ ПАРТНЪРС, на които е обсъждано 
разработването на регистрите. Разработени са идейни проекти и пилотни версии на 
регистри, които са демонстрирани. Разработен е електронен регистър на лицата, 
получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор 
на съоръжения с повишена опасности, разработени са  две електронни услуги, 
свързани със СПО и е осигурен онлайн достъп до предлаганите услуги и регистри.  
Документацията на системата е разработена съгласно изискванията на възложителя, 
разработени са и 3 бр. инструкции за работа, пригодени за ползвателите и 
администраторите за всяка електронна разработка и 1 бр. наръчник за работа с външни 
системи и регистри. Дейности 2 и 3 са изпълнени. 

Дейност 4: Реинженеринг на административни процеси и подготовка на 
нормативни документи изпълнява се от служителите на ДАМТН – разработени са 
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необходимите процедури, регламентиращи организационното и административното 
обслужване на двете електронни услуги, регистъра на лицензираните лица, 
софтуерните модули, модифицираните PKI структура и електронен подпис; разработени 
са и нужните правила и методики. Дейност 4 е изпълнена. 

Дейност 5: Дейности за информация и публичност  
На интернет страницата на ДАМТН е подготвена и публикувана актуална 

информация за изпълнениено на проекта.  
За да бъде осъществено изпълнението на дейността е разработена документация 

за обществена поръчка (публична покана), проведен е избор на изпълнител и е 
сключен договор 11-00-85/06.11.2015 г. 

В рамките на изпълнението на дейността са проведени 5 информационни дни в 
гр. Враца, Благоевград, Бургас, Пловдив и София, на които е представен проектът и 
информационно-комуникационната система.  Изработени са и са раздадени 250 броя 
рекламни комплекти,  изготвени са и са разпространени 50 броя цветни плакати и  5 
000 броя информационни брошури. За приключването на проекта в национален 
ежедневник е отпечатано прессъобщение. Дейността е изпълнена. 

Дейност 6: Финансов одит - изпълнява се в края на проекта след приключване 
на другите дейности.  

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 е подготвена тръжна документация - 
публична покана за избор на одитор за извършване на финансов одит по проекта като 
поръчката е обявена в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН на 24.09.2015 г. 
Процедурата е проведена, избран е изпълнител, подписан е договор 11-00-
79/20.10.2015 г и е извършен финансов одит на проекта. 

Проектът приключи успешно на 31.12.2015 г. Постигнати са заложените е 
проекта индикатори. 

5. Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и 
подобряване на работните процеси - Договор № 14-11-15/01.09.2014 г. 

Проектът се изпълнява в периода 01.09.2014 г. – 30.09.2015 г.  През 2015 г. е 
извършено следното: 

Дейност 1: Управление на проекта 
Дейността се изпълнява през целия проект. Представен е в УО годишен 

технически доклад за 2014 г. Изготвено е и е представено на УО на ОПАК искане за 
съществено изменение на проекта и е подписан Анекс № 1/26.02.2015 г. към договор 
№14-11-15/01.09.2014 г. Проведени са работни срещи на екипа за управление на 
проекта и са изготвени протоколи от тях. Изготвено е и е представено на УО на ОПАК 
искане за 2-ро съществено изменение на проекта – смяна на експерт от ЕУП по 
проекта, което е одобрено и е подписан Анекс № 2 към договора.  

Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени 
поръчки по реда на ЗОП 

Дейността е изпълнена и приключила през 2014 г. Документацията на 
обществената поръчка е представена за последващ контрол в УО на ОПАК. Изпълнени 
са заложените в проекта индикатори. 

Дейност 3: Изготвяне на функционален анализ на ДАМТН  
На 23.02.2015 г. на сайта на АОП и на ДАМТН е обявена обществена поръчка с 

предмет: „Изготвяне на функционален анализ на Държавната агенция за метрологичен 
и технически надзор”, обществената поръчка е проведена, избран е изпълнител на 
дейността и е сключен договор 11-00-45/08.06.2015 г. Документацията на 
обществената поръчка е била представена в АОП за извършване на предварителен 
контрол.  

След сключване на договора документацията на обществената поръчка е 
представена и в УО на ОПАК за извършване на последващ контрол. 

В рамките на отчетния период по поддейност 3.1 „Установяване на текущото 
състояние. Планиране и подготовка на функционалния анализ, преглед на 
законодателството”, с цел повишаване ангажираността на служителите на ДАМТН, е 
сформирана консултативна група по проекта заповед А-492/11.06.2015г., която имаше 
за задача да подпомага фирмата изпълнител при изпълнението на Дейност 3 по 
проекта. Консултативната работна група се състои от 15 служители на ДАМТН от 
общата и специализираната администрация. Проведени са три работни срещи между 
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екипа на проекта, консултативната група и фирмата изпълнител – съответно на 11.06., 
16.06. и 23.06.2015 г. 

Във връзка с установяването осъществяването на цялостен преглед на 
действащото законодателство, на фирмата изпълнител са предоставени документи, 
поискани с писмо 67-00-1033/12.06.15 г. Документите са предоставени както по ел.път, 
така и на хартиен носител. За целта от фирмата изпълнител беше създадена и 
предоставена облачна услуга на адрес: https://owncloud.helpservices.biz, на която да 
бъдат достъпни всички отчетни документни, работни документи и резултати от работата 
и изпълнението на проектните дейности. Данните за достъп са предоставени на екипа 
на проекта. 

Във връзка с изготвянето на  функционалния анализ на текущото състояние по 
поддейност 3.1 са интервюирани и са попълнени анкети от 150 служители на ДАМТН от 
общата и специализирана администрация. Изпълнителят предаде попълните 
въпросници на ел.носител с приемо-предавателен протокол. Представен е и доклад по 
извършената дейност. 

Поддейност 3.2 Анализ на натовареността на отделните звена в структурите и 
на числеността на служителите спрямо функциите и дейностите. 

Целта на поддейност 3.2 бе да се изследва и измери натовареността на 
отделните звена в структурите и на числеността на служителите спрямо функциите и 
дейностите, като се разработят критерии и методика за измерване на  натовареността. 

За реализиране на поддейността е изготвена методика за измерване на 
натовареността и разработени формуляри, които са попълнени от директорите на 
дирекциите в ДАМТН. 
  От страна на фирмата изпълнител е представен доклад за извършен анализ на 
натовареността с препоръки, които е предаден с приемо-предавателен протокол.   

Поддейност 3.3 Изготвяне на предложения за функционално и структурно 
оптимизиране и план на действие. 
  В рамките на дейността са проведени 3 бр.двудневни работни срещи на 
консултативната група, съответно на 13-14.07.2015 г.; 23-24.07.2015 г.; 29-30.07.2015 
г., които имаха за цел консултативната група да участва с експертни становища и в 
оценката на качеството на предложените междинни резултати от изготвените анализи и 
формулираните препоръки за подобрения. Във връзка с провеждането на срещите от 
страна на изпълнителя са изработени комплекти с материали за провеждане на 
срещите на консултативната работна група, както и са изготвени протоколи с 
резултатите от обсъжданията при проведените срещи. 

Фирмата изпълнител е изготвила доклад с препоръки, доклад за извършен 
анализ и предложения за усъвършенстване на бюджетите, стратегическите документи и 
на организацията за изпълнение на целите, както и план за действие за изпълнение на 
предложените мерки, вкл.инструменти и измерими показатели за провеждане на 
мониторинг на изпълнението и преглед на напредъка. 

Извършена е оценка на ефективността и ефикасността на ключови звена в 
ДАМТН, както и е изготвена пътна карта за реализиране на направените предложения. 

Във връзка с  изпълнението на поддейност 3.4 „Разработване на проект на 
Устройствен правилник и вътрешни нормативни документи”, след проведена среща на 
консултативната група по договора на 23-24.07.2015г.,  бе взето решение, че не е 
констатирана необходимост да се изготвя Проект на нов Устройствен правилник и 
придружаващите го документи. 

Поддейност 3.5 „Повишаване на капацитета на служителите на ДАМТН за 
подобряване на ефективността и ефикасността на изпълнението“  

Проведени са 2 двудневни обучения за общо 60 души, съответно на 28-29.07.15 
г. и на 30-31.07.15 г. Разработена е програма и са изготвени комплекти обучителни 
материали за провеждане на обученията. 

Изпълнителят е представил доклад относно изпълнението на дейността, 
предаден с приемо-предавателен протокол. 
Дейност 4:  Информация и публичност  
   През 2015 г. е обявена публична покана с предмет „Осигуряване на дейности по 
информация и публичност” за избор на изпълнител по Дейност 4 „Информация и 
публичност”, процедурата е проведена, избран е изпълнител и е сключен договор 11-
00-57/22.07.2015 г. 
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На 27.07.2015 г. е проведена стартираща пресконференция по проекта. На 
поканените за пресконференцията лица и организации са предоставени изработените 
от Изпълнителя прессъобщение, презентация, информационни брошури и химикали, 
съдържащи основна информация за проекта, заложените за изпълнение обща и 
специфични цели на проекта, както и стойността и периода на изпълнение на Договора 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, очакваните резултати от 
реализацията на предвидените по проекта дейности, заедно с формуляр за обратна 
връзка. За пресконференцията беше подготвена и мултимедийна презентация.  

Във връзка с изпълнението на дейността са разработени 1 бр. информационна 
табела, 1 брой банер на стойка и 1 брой банер за конферентна зала, 250 броя 
комплекти рекламни материали (чанта, химикалка, бележник, календар),  50 бр. 
плакати и 1200 броя информационни брошури. 

Всички изработени и предоставени материали съдържат задължителната и 
необходима  визуализация - логото на ЕС, Оперативна програма „Административен 
капацитет” и Европейския социален фонд, съобразно Изискванията за информация и 
публичност за бенефициенти по ОПАК /Приложение 13/. 

Изработените банер стойки и информационна тебела са поставани в сградите на 
ДАМТН (бул.Г.М.Димитров и ул.Лъчезар Станчев) на видни места с цел информираност 
на служители и гражданите.  

На 20.08.2015 г. е проведена и заключителната пресконференция по проекта, на 
която бяха отчетени резултатите от изпълнението на проекта. 

Изпълнението на основните дейности по проекта приключи към 31.08.2015 г. 
През м.септември 2015 г. са подготвени окончателните технически и финансов доклади 
за приключването на проекта. 

Изпълнението на проекта приключи успешно на 01.10.2015 г. като са постигнати 
заложените в проекта индикатори. 
 
 
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 „Инфраструктура по 
качеството в подкрепа развитието на икономиката” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Отчет             
2015 г. 

1.Приключили процедури по първоначална акредитация в 

законоустановения срок 
% 80 93 

2.Приключили процедури по преакредитация в 

законоустановения срок 
%. 80 85 

3.Приключили процедури по разширяване обхвата на 

акредитация в законоустановения срок 
% 80 91,2 

4.Осъществяване на оценки за акредитация, преакредитация, 

разширяване на обхвата и поддържане на акредитацията 
бр. 500 550 

5.Проведени форуми за популяризиране дейността по 

акредитация, вкл. и за обучения в областта на акредитацията 
бр. 15 26 

6.Участия в мероприятия, свързани с членството на ИА БСА в ЕА бр. 18 18 

7. Оценка на работата на агенцията (% на получените 

отлични и добри резултати по време на оценяване на място) 
% 96 98 

8.Поддържани (изследвани, усъвършенствани)/ утвърдени, като 

национални еталони 
Бр. 29/2 30/0 

9.Регистрирани участия в международни сравнения/публикувани 

доклади (с натрупване) 
Бр. 54/42 64/44 

10.Поддържане на система за управление на ГД НЦМ Приет отчет 

от ТК 

„Качество” 

EURAMET 

1 1 
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11.Публикувани възможности за измерване и калибриране, СМС 

в базата данни на BIPM (с натрупване) 
Бр. 238 212 

12.Представени в EURAMET възможности за измерване и 

калибриране, СМС, нови/модифицирани  
Бр. 5/5 13/0 

13.Участия на контактни лица на БИМ в ТК и ПК на EURAMET Бр.ТК/ПК 10/7 5/1 

14.Калибрирани от ГД НЦМ еталони и СИ Бр. 5 000 5 168 

15.Охарактеризирани и сертифицирани  сравнителни материали  Бр. 32 58 

16.Одобрени типове СИ Бр. 10 40 

17.Участия на експерти от БИМ в РГ на WELMEC  и в РГ „СИ” 

на ЕК 
Бр. РГ 5 5 

18.Изпитани игрални съоръжения Бр. 100 167 

19.Изпитани фискални устройства Бр. 100 77 

20.Извършени първоначални проверки на СИ Бр. 8 000 11 239 

21.Извършени последващи проверки на СИ Бр. 120 000 162 931 

22.Извършени метрологични експертизи на СИ Бр. 4 000 8 592 

23.Изпитани продукти за електромагнитна съвместимост (ЕМС и 

ВОС) 
Бр. 60 178 

24.Извършени процедури „Изследване на типа” Бр. 3 2 

25.Извършване на процедура „Проверка на продукт” и „Проверка 

на единичен продукт” 
Бр. 25 65 

26.Извършени процедури „Осигуряване качеството на 

производство”/ надзор 
Бр. 0/4 0/4 

27.Проведени  курсове по метрология и видове измерване Бр. 10 15 

28.Организирани и проведени национални междулабораторни 

сравнения 
Бр. 4 7 

29.Участие в проектни предложения или грантови схеми към 

EMPIR 
Бр. 1 1 

30.Информационни трансфери във връзка с нотификацията на 

органи за оценяване на съответствието 
Бр. 125 142 

31.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   

- Извънредни проверки по сигнали  

 - Извънредни проверки за удължаване срока на валидност на 

нотификацията 

Бр. 130 

201 

 

44  

85 

 

0 

72 

32.Проведени съвещания на националните работни групи и 

Форума на нотифицираните органи 
Бр. 15 11 

33.Брой извършени проверки на гориво Бр. 500 1 156 

34.Брой изпитани проби от течни горива Бр. 950 1 134 

35.Проверки на лица, които използват средства за измерване Бр. 6 800 9 019 

36.Инспектирани СИ в употреба Бр. 13 500 17 230 

37.Проверки на производители, вносители и лица, които 

предлагат за продажба ПОКП 
Бр. 600 676 

38.Подложени на контрол ПОКП 

-партиди с еднакви количества 

-продукти с различни количества 

 

Бр. 

 

1 500 

4 000 

 

 

1 618 

4 247 

 

39.Проверки на лица, оправомощени за проверка на СИ Бр. 55 64 
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Източник на информация за обобщения отчет по програма 5 са представените отчети за 2015 г. от 
ИА „БСА”, БИМ,  ДАМТН и ГД „ЕФК” 

 
� Кратко описание на показателите за изпълнение 

 
 

�     Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 
              Водени регистри в ИА БСА, 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: 
 През отчетния период целевите стойности на показателите за изпълнение в по-
голямата си част са изпълнени. 
 1.БИМ 
 Показател 8. Поддържани (изследвани, усъвършенствани)/ утвърдени, като 
национални еталони. 
Показателят е комплексен, състои от две части, като първата от тях е преизпълнена 
(поддържани, усъвършенствани и изследвани са 30 национални еталона на Р България, 
а втората (утвърдени като национални еталони на Р България) не е изпълнена, поради 
недостатъчни финансови средства за ремонт и подмяна на техническо оборудване към 
тях. По отношение на изпълнената първа част на показателя съществуват проблеми, 
свързани с невъзможността за навременно отстраняване на възникнали повреди и 
необходимост от замяна на оборудване, което води до невъзможност за използване на 

40.Контролни проверки на сервизи за тахографи Бр. 140 160 

41.Проверени СИ по ЗТИП Бр. 4 000 9 055 

42.Извършени проверки на отделни групи продукти от различни 

видове (планови и извънпланови) при  надзор на пазара  за 

спазване на ЗТИП 

Бр. 6 700 8 773 

43.Видове изпитани продукти  Бр. 35 64 

44.Проверени продукти по надзор на пазара, които не се пускат 

директно в търговската мрежа 
Бр. 1 500 2 360 

45.Съгласувани инвестиционни проекти и проекти на строежи и 

проекти за производство и ремонт на съоръжения с повишена 

опасност (СПО) 

 

Бр. 

 

650 

 

678 

46.Извършени първоначални  и внезапни технически прегледи 

на СПО 

Бр. 

 
2 000 2 077 

47.Извършени периодични технически прегледи и изпитвания по 

СПО (включително газопроводи и въжени линии, в km) 

 

Бр.. 

км 

 

15 000 

4 600 

 

16 072 

3 804,29 

 

48.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. 900 944 

49.Брой нови или подобрени услуги за бизнеса, предоставени от 

националната инфраструктура по качеството 
Бр.  6 

50.Брой подкрепени лаборатории 
Бр.  6 
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даден еталон за продължителен период от време и невъзможност за осигуряване на 
метрологична проследимост за страната в дадената област на измерване (например в 
областта на електричните измервания - в обхват 200 до 1000 V, 2 до 20 А, 
съпротивление, измерване на дължина, температура и др.).  
 Показател 11. Няма неизпълнение на показателя. Разминаването се състои в това, че 
общият брой на международно признатите СМС на БИМ/НЦМ е 212. Заложеният брой в 
показателите е 238, но в някои области на измерване е извършено обединяване в 
матричен вид в базата данни на Международното бюро по мерки и теглилки и по тази 
причина броят е редуциран.  Фактически броят на услугите не е намален. 
 Показател 13. Участия на контактни лица на БИМ в ТК и ПК на EURAMET – 
заложеният показател не е изпълнен, поради липса на финансови средства. Голяма 
част от планираните участия  се организрат в началото на календарната година, когато 
бюджетът на организацията все още не е утвърден или ограничен.  
 Показател 20. Изпитани фискални устройства. 
По отношение на изпитани фискални устройства (показател 20) - след въвеждане на 
изискването всяко фискално устройство (касов апарат, фискален принтер, система за 
продажба на течни горива) и интегрирана автоматизирана система за управление на 
търговската дейност да установява дистанционна връзка за предаване на данни в  НАП 
за  през 2010 г. с изменение на Наредба №Н-18 за регистриране и отчитане на 
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства от 2006 г.на МФ, всички 
типове устройства минаха на преодобряване на типа в съответствие с новите 
изисквания.  През 2015 г. се запазва тенденцията от 2014 г. за рязко намаляване на 
броя на нови типове фискални устройства, заявени за изпитване и одобряване, поради 
задоволяване на пазара и липса на интерес у производителите и потребителите. На 
практика всички търговски субекти, които са пазара, са оборудвани с фискални 
устройства, а поради икономическата обстановка новите са много малко. 
 
Показател 26. Извършени процедури „Изследване на типа” - подадени и завършени са 
само 2 заявления за изследване на типа на ВНД и са издадени са 2 ЕО сертификати за 
одобрен тип. 
 Останалите показатели за постигане на цели 2, 3 и 4, заложени в програма № 5 
„Инфраструктура по качеството в подкрепа на развитието на икономиката”, са 
изпълнени или преизпълнени в значителен процент. Въпреки това в резултат на 
проведените през 2015 г. специализирани акции от страна на държавните органи за 
контрол на доставките, продажбите и качеството на течните горива, както и на промяна 
в действащото законодателство (въвеждане на изисквания за контрол на средства за 
измерване на течни горива, използвани в т. нар. „ведомствени обекти”), броят на 
заявените за контрол средства за измерване в тази област на метрологията нарасна 
значително. Такива са случаите при първоначална и последваща проверка на СИ 
(показател 21 и показател 22) - немалък брой от заявените за проверка средства за 
измерване остават непроверени. Например в областта на измервателните системи за 
течности, различни от вода (в т.ч. бензиноколонки и газколонки) в края на годината не 
са изпълнени около 400 заявления.   
 По същият начин стои и въпросът с извършване на метрологична експертиза на 
средства за измерване (показател 24). Показателят е преизпълнен почти двойно, но от 
друга страна има изоставане в изпълнението на заявените експертизи (над 4000 
заявления). За последните три години съществува тенденция на нарастване на 
заявленията за експертиза на електромери с около 32 %, което наличната техника и 
персонал не могат да поемат. 
 Освен причините, посочени в горните примери, други проблеми при изпълнение на 
функциите и постигането на целите, заложени в програмата, са неравномерното 
отпускане и разпредление на финансовите средства през годината, водещо до 
неравномерно натоварване на наличния персонал, недостиг на персонал в определени 
области (за последните години, в резултат на оптимизиране на държавната 
администрация, персоналът на БИМ е намален с над 36 %, при непрекъснато 
увеличаване на обема на работа и въвеждане чрез законодателството на нови функции 
чре), недостиг на финансови средства за обновяване и разширяване на техническия 
парк на института, невъзможност за навременно отстраняване на повреди при 
експлоатацията му и др. 
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2.ДАМТН 
 От постигнатите целеви стойности по показателите за изпълнение за 2015 г. се 
вижда, че в значителната си степен целите на програмата, в рамките на 
компетентностите на ДАМТН, са изпълнени, а там където има отклонения от заложените 
целеви стойности несъответствията се дължат на: 

� приоритетно извършване на контролни дейности върху други групи продукти 
(поради завишен интерес на обществото), както и по сигнали и по искане на други 
изпълнителни органи;  
 Въпреки това, при изпълнение на дейността си, ДАМТН е работила в тясно и 
ефективно сътрудничество с другите органи на изпълнителната власт като са 
отработени всички постъпили сигнали за проверка от граждани, фирми или други 
контролни органи. 
 
3.БСА 
 В ЗНАООС са регламентирани основните срокове за приключване на процедурите по 
акредитация, преакредитация и разширяване обхвата на акредитация. В тази връзка от 
голямо значение както за агенцията, така и за заинтересованите от процеса по 
акредитация лица е контрола по изпълнението и спазването на законоустановените 
срокове. Не само предоставянето на услугите по акредитация, но и предоставянето им в 
срок е от огромно значение за ООС. ИА БСА полага усилия въпреки ограничените 
финансови и човешки ресурси да изпълнява процедурите в законоустановените 
срокове със съответното ниво на компетентност и качество. Поради констатирани през 
годините пропуски в това отношение, Агенцията е заложила тези целеви показатели за 
изпълнение на политиката и програмата с оглед строгото следене на изпълнението и 
стриктното спазване на законоустановените срокове. Стойността на целевия показател 
е заложен като по-малък от 100%, предвид постоянната липса на достатъчен персонал.  
 Видно от таблицата агенцията  е постигнала планираните стойности на всички 
показатели. Въпреки това следва да бъде отбелязано, че съществуващото закъснение в 
изпълнението на сроковете по част от стартиралите процедури за акредитация е с 
около 15-20 дни (показатели от 1, 2 и 3), което е изключително значително подобрение 
в сравнение с предходни отчетни периоди имайки предвид всички трудности и пречки. 
Причините за удължения срок за приключване на процедурите се дължи най-вече на 
ограничената щатна численост, прекратяването на служебните правоотношения с част 
от служителите на агенцията, големия брой действащи акредитирани лица и желаещите 
за акредитация. Освен това, съществуват и други причини, които затрудняват 
изпълнението на сроковете, като например: 

� липса на технически експерт/оценител в специфични области на акредитация и 
необходимост от включване в екипа по оценяване чуждестранни такива; 

� недостатъчен, изпълняващ едновременно няколко функции персонал; 
� текучество на персонала; 
� назначаване на нови служители в агенцията, за които е необходимо време и 

обучение, за да придобият качеството водещ оценител и възможност за провеждане 
самостоятелно на оценки на място; 

� въвеждане на нови издания на стандарти, по които работи агенцията; 
� липса на финансови средства от страна на ООС и забавяне на плащането; 
� отлагане датата на провеждане на оценките от страна на ООС и други. 

 Показател 4 от таблицата отразява осъществените оценки на място за акредитация, 
преакредитация, разширяване на обхвата и поддържане на акредитация. Провеждането 
на оценки на място е съществена част от процедурата по предоставяне и поддържане 
на акредитация. По тази причина е необходимо ежегодното планиране и отчитане на 
изпълнението на проведените оценки. Видно от таблицата ИА БСА е преизпълнила 
целевата стойност по показател 4 за 2015 година с над 10% от първоначално 
планираните. Това от една страна  е извършено съобразно  постъпилите заявления и 
необходимостта от спазване на законоустановения срок за предоставяне на 
акредитация и на задължението на агенцията да провежда надзорните оценки на ООС 
при поддържане на акредитация в четиригодишния срок на валидност на сертификата 
при ясно постигане от новото ръководство на ИА БСА на по-голяма ефективност 
въпреки ограничения ресурс..  
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 Показател 5 от таблицата отразява проведените форуми за популяризиране 
дейността по акредитация, включително и проведените обучения в областта на 
акредитация. От съществено значение за ИА БСА е поддържането на високо ниво на 
компетентност на водещите оценители, техническите оценители и експерти, 
извършване процедурите по акредитация, от една страна, и запознаване на 
заинтересованите лица (акредитирани ООС и кандидати за акредитация) с процедурите 
по акредитация, изискванията към ООС, добрите практики и други. Провеждането на 
тези форуми и обучения допринася за унифициране на подхода при осъществяване на 
дейностите по оценяване на ООС и подобряване на качеството на предоставяните 
услуги по акредитация. Видно от отчетената стойност е, че проведените обучения 
надхвърлят плануваните, което показва ангажираност по отношение повишаване 
компетентността, както на водещите оценители, така и на техническите оценители и 
експерти, участващи в процеса по акредитация. 
 Показател 6 от таблицата отразява участието на представители на ИА БСА в срещи, 
комитети, работни групи и други в рамките на ЕА. В изпълнение на ангажиментите на 
ИА БСА като пълноправен член на ЕА и правилата за поддържане на многостранно 
споразумение и представител на агенцията е задължително агенцията да участва в 
организираните от Европейската комисията по акредитация мероприятия. Активното 
участие в срещите с международните структури по акредитация и поддържането на 
комуникация с техните представители е съществен фактор за пълноценната и 
компетентна работа на агенцията. През отчетния период представители на ИА БСА се 
взели участие в 18  мероприятия на ЕА, което отразява изпълнение на целевата 
стойност на този показател в рамките на годината, въпреки липсата на финансови 
средства,което е компенсирано от възможността за съчетаване с изпълнението на 
дейности по изпълняван проект по ОП Конкурентоспособност.  
 Показател 7 от таблицата отразява поставените оценки от ООС за извършената 
работа и поведение от страна на екипа по оценяване при провеждане на оценки на 
място. За целта ООС попълват анонимно Листове за обратна връзка и ги представят в 
деловодството на агенцията. Отчетената целева стойност от 98% получени отлични и 
добри оценки по показател 7 показва едно високо ниво на компетентност, етично и 
безпристрастно поведение на членовете на екипите по оценяване. Вложените усилия 
при подбор на персонал, проведени множество обучения и засилен контрол при 
изпълнение на дейностите по оценяване респективно е довел до подобряване 
качеството на предоставяната услуга.  
 
 
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 “Инфраструктура по качеството в 
подкрепа развитието на икономиката” 

Закон Уточнен план 
Отчет              
2015 г.  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 17 998 600 21 209 369 22 382 433 

     Персонал 8 881 100 8 711 636 8 780 401 

     Издръжка 9 117 500 11 918 260 6 134 006 

     Капиталови разходи 0 579 473 7 468 026 

     Лихви по изпълнителни листа       

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 9 998 600 12 814 180 12 677 971 

     Персонал 8 881 100 8 704 936 8 661 726 

     Издръжка 1 117 500 3 529 771 3 450 270 

     Капиталови разходи   579 473 565 975 
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2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства 

8 000 000 8 395 189 9 704 462 

     Персонал   6 700 118 675 

     Издръжка 8 000 000 8 388 489 2 683 736 

     Капиталови разходи     6 902 051 

  От тях за: *        

2,1 1. ОП Конкурентоспособност 8 000 000 8 000 000 7 157 106 

2,2 2. ОПАК 374 000 374 000 2 526 167 

2,3 3. Проект „Съвместна дейност EEPLIANT“   18 750 18 750 

2,4 4. TAIEX Stady Visit   2 439 2 439 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 
средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

  1. ОП Конкурентоспособност       

  2. ОП Конкурентоспособност и иновации       

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

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 9 998 600 12 814 180 12 677 971 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 17 998 600 21 209 369 22 382 433 

  Численост на щатния персонал 667 666 628 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите 

 
 
 
Ж) Отговорност за изпълнението на програмата:  
    Председателят на ДАМТН, председателят на БИМ, изпълнителният директор на ИА 
„БСА”, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.  
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 6 „ПОДОБРЯВАНЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР” 

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

Заложените в програмата цели са: 
1.Ефективната 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; 

3.Активно информиране на бизнеса за задълженията, произтичащи от ново 
разработваното и действащото европейско законодателство, за предстоящи нормативни 
промени, както и за развитието на европейски политики и инициативи; 

4.Подготовка и участие в заседанията на Съвета на ЕС по конкурентоспособност; 
5.Изпълнение на ангажиментите по стратегически и програмни европейски и 

национални документи: Европа 2020, Национална програма за реформи (НПР), 
Програма на ЕК за намаляване на административната тежест и др.; 

6.Създаване на предпоставки за намаляване на административната тежест и за 
ефективна работа на бизнеса в условията на лоялна конкурентна среда в рамките на 
Единния пазар на ЕС; 

7. Повишаване конкурентоспособността на българските продукти и осигуряване 
на безопасността на стоките, предлагани на пазара; 

8. Подготовка за предстоящото председателство на България на ЕС през 2018 г. 
Ефективното 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 „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 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 

 
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.Извършван е непрекъснат анализ на обществените отношения, планиране на 

промени в нормативната уредба и в административния капацитет; 
1.2.Работи се в тясно сътрудничество и взаимодействие с второстепенни 

разпоредители с бюджет от инфраструктурата по качество (ДАМТН, БИМ, ИА „БСА”) при 
формулирането на национални политики за развитие на инфраструктурата по качество 



 109

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 изпълнявани мерките 
в обхвата на разделите „Свободно движение на стоки” и „Право на установяване и 
свободно предоставяне на услуги”, залегнали в „Плана за действие за 2015 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 2015 г., от страна на дирекцията са положени всички 
усилия. Въпреки това са допуснати известни закъснения относно приемането на някои 
от предвидените в Плана за действие за 2015 г. нормативни актове, което се дължи на 
слабости в организацията и комуникацията във ведомства извън системата на МИ, като 
тези мерки са прехвърлени за изпълнение през 2016 г. Изготвени са необходимите 
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 по 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, Акт за Единния пазар І и 
ІІ и др;  

1.5. Изготвени са проекти на национални нормативни актове, въвеждащи 
европейски директиви или осигуряващи адекватното прилагане на европейското 
законодателство; Изготвени са предложения за прилагане на европейски регламенти и 
решения по мерки от Плана за действие за 2015 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 европейски 
пазар; 

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 два Плана за 
действие за намаляване на административната тежест: 2012-2014 г./2015-2017 г. 

 
2. Информиране на бизнеса за изпълнение на изискванията за функциониране 
на Единния пазар на ЕС.  

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 
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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. Оказано е съдействие на компетентните национални органи при изготвянето 
на отговори по постъпили чрез системата ИСВП запитвания; 

3.2.В рамките на предвидените срокове са изпълнени 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. Стартирала на работата по разработването 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  

2000.01.06 Бюджетна програма „Подобряване възможностите 
за участие в единния европейски пазар” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Отчет             
2015 г. 

1.Изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството на 

Република България в ЕС в областта на свободното движение на 

стоки и услуги 

% 100 93 

2.Осъществени и координирани програми и дейности по линия 

на двустранното сътрудничество 
Бр. 1 1 

3.Изготвени и публикувани информационни материали на 

интернет страницата на МИ 
Бр. 5 7 

4.Изготвена и публикувана на портала на ЕЗК актуална 

информация за административните услуги и процедури, 

приложими към бизнеса в сферата на услугите  

Бр. 10 12 

5.Подготовка и изпращане на отговори по постъпили чрез 

портала на ЕЗК запитвания от бизнеса. 
% 100 100 
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6.Изготвени доклади с информация и предложения от заседания 

на работните органи на ЕС по развитие на европейско 

законодателство 

Бр. 126 69 

7.Участие на дългосрочно командированите в ПП на РБ към ЕС 

експерти от дирекцията в заседания, конференции, срещи във 

формат „Аташета“ и други служебни мероприятия извън 

Брюксел, пряко свързани с дейността им 

Бр. 5 5 

8.Разработени проекти на хармонизирани нормативни актове и 

изготвени и/или съгласувани доклади и секторни програми, 

свързани с прилагането на европейското законодателство 

Бр. 20 39 

9.Изготвени рамкови позиции, позиции, указания за заседания, 

информации, писмени коментари и предложения (становища) по 

проекти на европейски актове 

Бр. 100 175 

10.Изготвени лингвистични и терминологични редакции на 

българските езикови версии на европейски нормативни актове 
Бр. 30 29 

11. 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 18 

12.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 8 

13. Изготвена обобщена за МИ ежегодна актуализация на 

Националната програма за реформи. 
Бр. 1 1 

14.Изготвени обобщени за МИ тримесечни отчети на 

Националната програма за реформи. 
Бр. 4 4 

15.Изготвени и приети от МС обобщени отчети за изпълнението 

на втория План за действие за намаляване на административната 

тежест 2012-2014 г. 

Бр. 1 1 

16.Участие във всички инициативи за подготовка на 

предстоящото председателство на България на ЕС през 2018 г. 
% 100 100 

 
� Кратко описание на показателите за изпълнение: 

       Показателите за изпълнение са дефинирани по такъв начин, че да 
обхващат широкия спектър от дейности и задачи изпълнявани от Дирекция „ТХПП” и са 
планирани на годишна база. Към края на отчетния период изпълнението е 
приблизително 100%. Изпълнението на показателите е в съответствие с утвърдения 
график и може да се счита, че целевите стойности са постигнати в края на отчетния 
период. 
 

� Източници на информацита за данните по показателите за 
изпълнение 
 Отчетът за 2015 г. е изготвен въз основа на данни от годишния отчет за 2015 
г. на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”, 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: 

Под въздействието на външни фактори (липса на диалог и нежелание за 
сътрудничество от заинтересованите страни, отговорните институции и ведомства; 
неефективна координация с отговорните ведомства), независещи от Дирекция „ТХПП“ 
към отчетния период е отчетено минимално неизпълнение на някои от целевите 
стойности на показателите за изпълнение. 

 
 

Е)Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 
администрирани разходи (Приложение №6) 
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Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.06 Бюджетна програма “Подобряване възможностите за участие в 
единния европейски пазар” 

Закон 
Уточнен 

план 
Отчет              
2015 г.  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 520 100 556 100 557 166 

     Персонал 490 100 540 100 529 653 

     Издръжка 30 000 16 000 27 513 

     Капиталови разходи 0 0 0 

     Лихви по изпълнителни листа       

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 520 100 556 100 488 197 

     Персонал 490 100 540 100 529 653 

     Издръжка 30 000 16 000 -41 456 

     Капиталови разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди 
средства 

0 0 68 969 

     Персонал       

     Издръжка     68 969 

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

2,1 1. ОПАК     68 969 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 
средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

  1. ОП Конкурентоспособност       

  2. ОП Конкурентоспособност и иновации       

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

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 520 100 556 100 488 197 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 520 100 556 100 557 166 

  Численост на щатния персонал 28 28 27 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите 

 
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 7 „УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС” 

А)Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 
1.Осигуряване на ефективен последващ контрол на средствата, усвоени по 

програми и проекти, съфинансирани по програма ФАР; 
2.Успешно и прозрачно управление на дейностите по Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” (ОПК); 
3.Укрепване на капацитета на Управляващия Орган на ОПК. 
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 
 
1. Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативната програма. 

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 в изпълнение на Индикативната годишна работна 
програма по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) за 2015 г. са 
разработени: 

� Методология и критерии за подбор на операции по процедури за осигуряване 
на техническа помощ за успешното изпълнение на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност” по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. Методологията и 
критериите за подбор на операции са одобрени от Комитета за наблюдение (КН) в 
рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решения, проведена в 
периода 27.01.2015 г. – 04.02.2015 г. 

� Методология и критерии за подбор на операции по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения 
капацитет в МСП” по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на 
МСП”. Методологията и критериите за подбор на операции са одобрени от КН в рамките 
на писмена процедура за неприсъствено вземане на решения, проведена в периода 
19.02.2015 г. – 26.02.2015 г. 

� Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за 
внедряване иновации в предприятията” по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и 
иновации”. Първоначалният вариант на критериите е представен и обсъден на първото 
официално заседание на КН, проведено на 11.06.2015 г. 

� Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа  за 
разработване на иновации от стартиращи предприятия” по Приоритетна ос 1 
„Технологично развитие и иновации”. Методологията и критериите за подбор на 
операции са одобрени от КН в рамките на присъствено заседание, проведено на 
26.11.2015 г.; 

� Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Енергийна 
ефективност за МСП” по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност”. 
Методологията и критериите за подбор на операции са одобрени от КН в рамките на 
присъствено заседание, проведено на 26.11.2015 г. 
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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: 

� „Подобряване на производствения капацитет в МСП” по Приоритетна ос 2: 
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, като на основание чл. 13, ал. 4 от 
ПМС № 107/20.05.2014 г., същият е публикуван за обществено обсъждане на интернет 
страницата на Управляващия орган (www.opcompetitiveness.bg), както и на Единния 
информационен портал (www.eufunds.bg); 

� Бюджетни линии по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”; 
� „Подкрепа за внедряване иновации в предприятията” по Приоритетна ос 1 

”Технологично развитие и иновации”, като на основание чл. 13, ал. 4 от ПМС № 
107/20.05.2014 г., същият е публикуван за обществено обсъждане на 02.11.2015 г. на 
интернет страницата на УО (www.opcompetitiveness.bg), както и на Единния 
информационен портал (www.eufunds.bg); 

� „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия” по 
Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации”, като на основание чл. 13, ал. 4 
от ПМС № 107/20.05.2014 г., същият е публикуван за обществено обсъждане на 
12.12.2015 г. на интернет страницата на УО (www.opcompetitiveness.bg), както и на 
Единния информационен портал (www.eufunds.bg); 

1.3. Обявява процедури за подбор на проекти по ОПИК; 
� Обявена на 07.05.2015 г. процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-

2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” съгласно Заповед № РД-16-
364/05.05.2015 г.; 

� Обявена на 23.12.2015 г. процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-
1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” съгласно Заповед № РД-
16-1141/23.12.2015 г. 

1.4. Сформира оценителни комисии по обявени процедури за подбор на проекти; 
� Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет 

в МСП” – оценителната е назначена със Заповед № РД-16-607/21.07.2015 г. на 
Ръководителя на УО, изм. и доп. със Заповед № РД-16-758/04.09.2015 г. на 
Ръководителя на УО; 

� Бюджетна линия BG16FOP002-5.001: „Финансиране на основни и 
допълнителни възнаграждения на служителите от УО (вкл. осигурителни и здравни 
вноски) и всички други съпътстващи ги разходи съгласно националното 
законодателство и съществуващите добри практики”. Лицата, които да извършат 
оценката са определени със Заповед № РД-16-511/23.06.2015 г. на Ръководителя на УО 
на ОП „Иновации и конкурентоспособност”; 

� Бюджетна линия BG16RFOP002-5.002: „Подкрепа за ефективно и ефикасно 
изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, 
оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство” по Приоритетна 
ос 5 Техническа помощ на ОПИК 2014-2020. Лицата, които да извършат оценката са 
определени със Заповед № РД-16-511/23.06.2015 г. на Ръководителя на УО на ОП 
„Иновации и конкурентоспособност” 

� Бюджетна линия BG16RFOP002-5.003:  „Предоставяне на адекватна и 
навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране по 
ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение“ по 
Приоритетна ос 5 Техническа помощ на ОПИК 2014-2020. Лицата, които да извършат 
оценката са определени със Заповед № РД-16-511/23.06.2015 г. на Ръководителя на УО 
на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 

� Бюджетна линия BG16RFOP002-5.004: „Укрепване капацитета на 
кандидатите и бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на програмата и по-
доброто използване на финансовите й ресурси” по Приоритетна ос 5 Техническа помощ 
на ОПИК 2014-2020. Лицата, които да извършат оценката са определени със Заповед № 
РД-16-511/23.06.2015 г. на Ръководителя на УО на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност”. 

1.5. Сформира екипи по договаряне и/или одобрява промени в състава на 
екипите по договаряне;  

� Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет 
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в МСП” – екипът по договаряне за първия краен е определен със Заповед № РД-16-
999/17.11.2015 г. на Ръководителя на УО, екипът по договаряне за втория краен срок е 
определен със Заповед № РД-16-1140/23.12.2015 г. на Ръководителя на УО. 

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 си по приоритетни оси 1 и 2 по ОПК, експертите от 
главна дирекция ЕФК са извършили следните дейности: 

� извършване на  1333 проверки на място по приоритетни оси 1 и 2 на ОПК; 
� изготвяне на писма до всички заинтересовани страни в отговор на получени от 

бенефициенти по програмата жалби.    
 Главна дирекция ЕФК е договарящ орган по 6 договора по приоритетна ос 4 за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  
 За периода януари – декември 2015 г. са прегледани 16 искания за изменения 
на договорите. Провеждани са регулярни срещи с бенефициентите. Проведени са 59 
проверки на място в изпълнение на Годишния план за проверки на място за 2015 г., 
утвърден от Ръководителя на УО, така и свързани с искане за плащане и извънредни. 
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. 
 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. Проектът към 
31.12.2015 г. е изпълнен и предстои подаването в Договарящия орган на финален 
технически и финансов  отчет. 
 През отчетния период са  верифицирани 2 междинни отчета. От страна на ДО са 
осъществени 2 посещения на място, с цел физическа проверка на доставените активи. 
Изплатените средства по проекта до момента са 10 424 856,42  лв., като през отчетния 
период възлизат на 3 109 949,30 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. През 2015г. 
проектът и сключените договори с външни изпълнители по него са  в процес на 
изпълнение, с краен срок за приключване – 31.12.2015г.  
 От екипа за управление и изпълнение на проекта в отдел КПТП на ГДЕФК се 
координира, контролира и отчита изпълнението на общо  27 броя договори, 
финансирани по проекта след проведени процедури за избор на изпълнител и 
сключени граждански договори, като  през 2015 г. 12 от тях са все още в процес на 
изпълнение и приключване.   
 През периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г., е проведена една процедура за 
възлагане на обществена поръчка, която се финансира по проекта . 
 През 2015 г. от екипа за управление и изпълнение на проекта  в отдел КПТП са 
изготвени и внесени в Договарящия орган 6 броя междинни технически и финансови 
отчети  за цялостния напредък в изпълнението на дейностите и договорите по проекта : 
8-ми,9-ти, 10-ти, 11-ти, 12-ти и 13-ти на обща стойност 4 876 499,98 лв.. В процес на 
изготвяне е финален технически и финансов отчет за цялостното изпълнение на 
проекта.   
 В рамките на проекта  е разработена  организационна стратегия, извършен 
анализ и оценка на организационната структура, административния капацитет и 
потребностите от обучение, разработена и изпълнена през 2015 г.  програма за 
обучение на служителите на Управляващия орган в рамките на Договор 434/23.08.2014 
под общата координация на отдел КПТП. 
 През отчетния период са верифицирани  5 броя   междинни отчети по проекта – 
седми / внесен в ДО в предишен отчетен период/, осми - частично, девети, десети –
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частично и единайсети. От страна на ДО са осъществени 5 посещения на място, с цел 
физическа проверка на доставените активи, отчетени с междинни отчети.  Изплатените 
средства по проекта до момента са 10 585 577,43 лв., като през отчетния период 
възлизат на 2 752 281,03 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. 

1.7. Осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона 
за обществените поръчки върху процедури за обществени поръчки, в изпълнение на 
сключени договори/издадени заповеди за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по приоритетни оси 4 и 5 на ОПК; 

С изменения в Закона за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г., 
в сила от 26.02.2012 г.) отпадна задължението на управляващите органи да 
осъществяват предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, 
финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, 
респективно беше отменена и Наредбата за осъществяване на предварителен контрол 
върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със 
средства от европейските фондове, по реда на която беше предвидено да се 
осъществява контролът.  

Такъв контрол понастоящем се осъществява от Агенцията по обществени 
поръчки. 

1.8. Финансово управление и плащания по договори за безвъзмездна помощ;  
 През отчетния период по ОПК са извършени плащания на стойност 393 013 
738.21 лв., като  206 654 458.75 лв. са в рамките на приоритет 1 „Развитие на 
икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”,  160 711 932.20 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 806 803.73 
лв, по приоритет 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската 
икономика” - 13 726 436.59 лв., 11 114 106.94 лв. са в рамките на приоритет 5 
„Техническа помощ”.   
 През отчетния период са извършени плащания на стойност 8 246 576.35 лв. по 
приоритетна ос 5 „Техническа помощ” по ОПИК.   
1.9. 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 
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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. 

1.10. Изготвяне и координиране на годишни и окончателни доклади за 
изпълнението на оперативната програма, представяне пред Европейската комисия;  

Съгласно разпоредбите на чл. 67 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11 юли 
2006 година, относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален 
фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) 
№ 1260/1999  до 30 юни всяка година, Управляващият орган на всяка оперативна 
програма има задължението да изпраща на Европейската Комисия годишен доклад за 
отчитане на напредъка в изпълнението на оперативната програма.  

В изпълнение на тези разпоредби, УО на ОПК, подготви Годишен доклад за 
изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” за 2014 г. На 12 юни 2015 г. на 
шестнадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, 
КН одобри представения Годишен доклад за изпълнението на ОП 
„Конкурентоспособност” за 2014 г. На 30 юни 2015 г. чрез системата SFC, Годишният 
доклад е изпратен на Европейската комисия за одобрение. Докладът е приет от 
Комисията, за което УО е уведомен с писмо REGIO E.3/SC/ym (2015) 4549740 от 
01.10.2015 г. (Ref. Ares(2015)4069361 - 02/10/2015). 

1.11. Поддържане на интернет страница на ОПК; 
Българската и английска версия на Интернет страницата на Управляващия орган 

www.opcompetitiveness.bg се поддържа регулярно, като нейното обновяване отразява в 
пълна степен текущите събития и реализирания напредък по Оперативната програма.  

На нея се публикуват всички документи, свързани с ОП „Конкурентоспособност”, 
новини, прессъобщения, обяви за откриване на процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по ОПК, пакети документи и насоки за кандидатстване, 
както и оперативни ръководства за изпълнение на сключените договори по обявените 
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Индикативна годишна 
работна програма за предстоящите процедури за годината, документи по процедури за 
предоставяне на БФП по оперативната програма, които се публикуват за обществено 
обсъждане преди обявяването на процедурите, съобщения за предстоящи и минали 
информационни събития, решения, уведомления, обяви за откриване на процедури за 
обществени поръчки, зададени въпроси и изготвени отговори по отворени за набиране 
на проектни предложения процедури по Оперативната програма, презентации от 
проведени информационни кампании за представяне на процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност” пред потенциални 
бенефициенти, примерни варианти на визуализация по ОП „Конкурентоспособност”, 
оценки доклади и други полезни информационни материали, както за бенефициентите 
по програмата, така и за широката общественост.  

На интернет страницата е поставен банер, който дава възможност желаещите да 
отправят възражение, жалба или сигнал във връзка с управлението и изпълнението 
на Оперативна програма „Конкурентоспособност” да направят това 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 e създадена и рубрика, касаеща програмирането на 
новия програмен период 2014-2020 г., както и нова секция „ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МНЕНИЯ, 
ПРЕПОРЪКИ”, за да се предостави възможност бизнесът да изпраща своите 
предложения, коментари и препоръки за програмирането на новия период 2014-2020 
на базата на опита/мнението за сегашната програма. 

В допълнение, се поддържа секция „Общи въпроси и отговори”, където може да 
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се получи информация за ОП „Конкурентоспособност” от общ характер за предстоящи 
схеми или 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 със служители, отговорни за връзките с обществеността и 
информираността и публичността по Оперативната програма.  

Публикува се и информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” към 
определена дата, таблици с направени предложения и коментари в процеса на 
обществено обсъждане на проекти на Насоки и пакети документи по процедури за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма, 
информация за покани за заявяване на интерес в рамките на Инициативата JEREMIE в 
България и др. 

С цел повишаване на информираността и публичността по ОП 
„Конкурентоспособност” са създадени рубриките – „Събития” с подрубрики за 
предстоящи и приключили събития и „Медиите за нас”, съдържаща подробна 
информация, снимки и ежедневен пре  склипинг на медийното отразяване на събития, 
проекти и инициативи по Оперативна програма „Конкурентоспособност”. 

Създадена е рубрика „Нов програмен период 2014-2020, където се публикува 
информация, свързана  ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. 

През отчетния период на интернет сайта са публикувани: 161 файла; 81 
документа (включително одобреното от Европейската комисия изменение на 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020; Оформени и 
публикувани 154 страници (от които 10 нови раздели и подраздели) и 392 хипер 
линкове; Публикувани отговори на въпроси по процедура 2.001 „Подобряване на 
производствения капацитет в МСП” – 370;  Публикувани в сайта отговори на общи 
въпроси – 166.  

Усъвършенстван е метод за намиране на публикувани материали през периода от 
2010 до 2013 год. в база данни (БД) чрез SQL заявки. Изготвени са и предоставени на 
Одитиращи екипи справки (във вид на хипер линкове и скрийншотове за 37 
публикувания, свързани с Тръжни процедури по ПМС 55/2007 и ПМС 69/2013 от 
таблици на БД) от интернет сайта на ОП „Конкурентоспособност”. 

Публикувана е актуална информация в Единния информационен портал (ЕИП) за 
фондове на ЕС. Общо публикувани в ЕИП файлове, документи, страници и линкове 
(включително нови раздели и подраздели) - 51 броя. 

Възстановено е изпращането и функционирането на електронния бюлетин в 
сайта на УО http://www.opcompetitiveness.bg/ без помощта на външен изпълнител, 
поради изтекла поддръжка от страна на изпълнителя, участвал в изграждане на 
Интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност”. 

1.12. Организиране и участие във фокус групи и работни групи по ОПК. 
През отчетния период служителите на ГД „ЕФК” са организирали/взели участие в 

следните фокус групи и работни групи по ОПК и ОПИК, както и в редица заседания на 
работни групи, свързани с разработването на стратегически и други документи за 
програмен период 2014-2020: 

� Участие в заседания на Работната група (РГ) за развитие на ИСУН 2014-2020 
(15-17.04. 2015 г.);  

� Участие в РГ по тематичните области на ИСИС 2014-2020 (20.04.2015 
г.;21.04.2015 г.);  

� Участие в заседание на Тематичната работна група (ТРГ) на ОПРР 2014-2020 
(30.04.2015 г.);  

� Участие в заседания на КН на ПРСР 2014-2020(21.05.2015 г.; 25.09.2015);  
� Участие в заседания на КН на ОПРР 2014-2020 (16.03.2015г.; 05.06.2015 г.; 

02.12.2015 г.);  
� Участие в заседание на КН на ОПАК и на КН на ОПДУ (26.06.2015 г.);  
� Участие в заседание на КН на ОПНОИР (26-27.05.2015);  
� Участие в заседания на КН на ОПОС 2014-2020 (01.07.2015; 10-11.09.2015; 

13.11.2015 г.);  
� Участие в заседание на КН на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 

2014-2020 (03.06.2015 г.); 
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� Участие в заседания на КН на ОПРЧР 2014-2020 (18.06.2015 г.; 11.11.2015 
г.). 

� Участие в РГ 31 „Европа 2020” - подготовка и съгласуване на документи, 
свързани с Националната програма за реформи; 

� Участие в РГ 6 „Държавни помощи”; 
� Участие в  междуведомствената работна група за координация изпълнението 

на мерките, заложени в Тригодишния план за действие за изпълнението на 
Националната програма за развитие: България 2020, за периода 2016 – 2018 г.; 

� Участие в РГ 14 „Енергетика", подгрупа „Енергийна ефективност, ВЕИ, 
биогорива, опазване на околната среда”; 

� Участие в други събития и работни срещи – 68. 
 
2. Управление, мониторинг и контрол на проекти, съфинансирани със 
средствата по програма ФАР.  

2.1. Ефективен последващ контрол на сключените договори с бенефициенти. 
С цел отчитане устойчивостта на изпълнените проекти, както и задълженията на 

бенефициентите да запазят закупените ДМА за период от 5 години след приключване 
на проекта, договорите, финансирани по програма ФАР подлежат на последващ 
контрол. През отчетния период е извършено 1 (едно) посещение на място, с което е 
приключено и осъществяването на последващ контрол чрез проверки на място, предвид 
изтичането на 5-годишния период за проследяване по отношение на всички грантови 
договори, финансирани по Програма ФАР на ЕС. 

2.2. Поддържане на интернет страница и информационна система за управление 
по програма ФАР. Интернет страницата по програма ФАР се намира на адрес 
http://iaphare.org и се поддържа регулярно. 

2.3. Поддържане на Регистри за нередности и сигнали за нередности и редовни 
тримесечни докладвания до АФКОС, МВР и НФ в МФ за статуса на нередностите. 

2.4. Финансово управление и отчитане на възстановени суми по нередности. 
� BG 2004/016-711.11.04 „Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността 

на българските предприятия” - Фаза 1 – Изпълнението на проекта е отчетено през 2009 
г., но по проекта има суми, подлежащи на възстановяване. За отчетния период 
върнатите суми възлизат на 1 739.44 лв. 

� BG 2005/017-353.10.04 „Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността 
на българските предприятия” – 2 фаза  - Изпълнението на проекта е отчетено през 
2010 г., но по проекта има суми, подлежащи на възстановяване. За отчетния период 
върнатите суми възлизат на 296.95 лв. 

� BG 2006/018-164.05.01 „Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността 
на българските предприятия” -  Фаза 3 – Изпълнението на проекта е отчетено през 
2010 г., но по проекта има суми, подлежащи на възстановяване. За отчетния период 
върнатите суми възлизат на  2 913.74 лв. 
2А. Мониторинг на проектите по програма ФАР от Сектори „Икономическо 
развитие” и „Енергетика и телекомуникации”. Договорите по програма ФАР са 
приключени за периода, в който ИА ФАР към МИ имаше задължение за проследяване на 
устойчивостта на резултатите от изпълнението им. 

3.  Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативната програма. 
Проведени са рекламни кампании за запознаване на обществеността с 

резултатите и успешните проекти по ОПК с цел постигане на по-добра информираност, 
публичност и прозрачност на дейностите.  

3.1. През отчетния период са проведени следните рекламни кампании:  
Съгласно сключени 20 договора с електронни медии, са излъчени следните 

материали: 21 727 бр. - 30 сек. рекламни телевизионни и радио спотове, 31 бр. – 20 
мин. радио рубрика, 11 бр. 3 мин. телевизионна рубрика, 108 бр. 5 мин. репортажи, 64 
бр. 3 мин. радио рубрика, 284 бр. 6 мин. рекламен филм, 25 бр. 30 мин. радио рубрика, 
23 бр. 15 мин. телевизионна рубрика, 69 бр. 10 мин. радио рубрика и 28 бр. 10 мин. 
телевизионна рубрика. 

3.2. През отчетния период не са организирани и провеждани обучения на 
бенефициенти за изпълнение на сключени договори за безвъзмездна финансова помощ 
по ОП „Конкурентоспособност”.  
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 3.3. Предоставяне на информация чрез Приемна на ОП „Конкурентоспособност” 
и фронт-офис на ОП „Иновации и конкурентоспособност” в МИ 

  За максимално повишаване на информираността и подобряване на 
комуникацията с бенефициенти и потенциални кандидати  продължава работата на 
откритата на 1 ноември 2010 г. Приемна по ОП „Конкурентоспособност” и фронт-офис 
на ОП „Иновации и конкурентоспособност” в ГД ЕФК, в която се осигурява възможност 
за получаване на информация, свързана с Оперативната програма, на място - чрез 
срещи с експерти, по телефона и чрез интернет сайта на ОПИК/ОПК и/или електронна 
поща. Предоставяната информация се отнася до:  

� възможностите, които ОП „Иновации и конкурентоспособност” предлага за 
получаване на безвъзмездна финансова помощ (БФП); 

� консултация по конкретни казуси свързани с провеждането на изпълнението 
на ДБФП (договор за БФП); 

� консултация по конкретни казуси свързани с провеждането на тръжна 
процедура по ДБФП за избор на изпълнител;  

� консултация по конкретни казуси свързани с други аспекти на изпълнението 
на ДБФП (договор за БФП);    

� навигиране в интернет сайта на ОПИК/ОПК; 
� запознаване с последен вариант на Индикативната годишна работна 

програма за предстоящите процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-
2020 за 2015 г.   

� консултация относно възможностите за кандидатстване за безвъзмездна 
финансова помощ (БФП);  

� препоръки при запознаване на кандидат-Бенефициенти с Пакет документи и 
Насоките за кандидатстване по конкретна процедура;  

Общият брой на услугите, предоставени в „Приемната” през отчетния период 
възлиза на 2485. Телефонни запитвания – 50;  Посещения в „Приемната” за 
представяне на разяснения и документи – 236; Получаване на договори и анекси - 109; 
Консултации при изготвяне на отчети и за възможностите за получаване на БФП – 495;  
Съдействие за осъществяване на срещи между бенефициенти и експерти от ГД ЕФК – 
1092; Връщане и подновяване на банкови гаранции - 58; Уведомяване и съдействие 
при подаване на проектни предложения - 279. Публикувани отговори на въпроси, 
зададени чрез сайт или по ел. поща – 166. 

 3.4.   УО  поддържа и разширява базата си данни с успешно изпълнени проекти 
по ОП „Конкурентоспособност” (добри практики) с цел популяризиране и 
разпространяване на добри практики, като същата се използва при подготовка на 
печатни издания, организиране на събития и други медийни изяви. 

Примерите за добри практики се публикуват на сайта на УО в раздел „Успешно 
изпълнени проекти по ОП „Конкурентоспособност”, както и в обособената секция 
„Добри практики” на единния информационен портал за обща и специализирана 
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в 
България www.eufunds.bg, поддържан от дирекция „Информация и системи за 
управление на средствата от ЕС” в Министерски съвет.  
 3.5.  Дейности по подготовката и изпълнението на бюджетни линии на ПО 
„Техническа помощ” на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. 
Бенефициент е Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”. 

В отчетния период 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. са подготвени и подадени за 
одобрение 4 бр. бюджетни линии. 

На 26.06.2015 г. е одобрена със Заповед РД-16-520/26.06.2015 бюджетна линия 
BG16RFOP002-5.001  „Финансиране на основни и допълнителни възнаграждения на 
служителите от УО(включително осигурителни и здравни вноски) и всички други 
съпътстващи ги разходи съгласно националното законодателство и съществуващите 
добри практики”. Договорените средства по бюджетната линия са 20 696 446,21 лв. 
Подадено е и изплатено искане за авансово плащане на стойност 4 139 289,24 лв. 
Подадени са 11 броя Искания за плащане - за месеците от Януари до Ноември 2015 г. 
Извършени са 2 междинни плащания на стойност 48 287.11 лв. 

На 10.07.2015 г. са одобрени и следните бюджетни линии: 
- със Заповед  РД-16-566/10.07.2015 г. бюджетна линия BG16RFOP002-5.002 

„Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с 
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програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно 
действащото законодателство и съществуващите добри практики”; 

Бюджетът по нея е на стойност 13 028 100,00 лв. Извършено е авансово плащане 
на стойност 2 605 000.00 лв. 

- със Заповед  РД-16-567/10.07.2015 г. бюджетна линия BG16RFOP002-5.003 
„Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно 
възможностите за финансиране по ОПИК, критериите, правилата и процедурите за 
участие и нейното изпълнение”; 

Бюджетът по нея е на стойност 6 373 936,00 лв. Извършено е авансово плащане 
на стойност 1 274 000.00 лв. 

- със Заповед  РД-16-569/10.07.2015г. бюджетна линия BG16RFOP002-5.004 
„Укрепване капацитета на кандидатите и бенефициентите на ОПИК за участие в 
изпълнението на програмата и по-ефективното използване на финансовите й ресурси”. 

Бюджетът по нея е на стойност 900 000,00 лв. Извършено е авансово плащане на 
стойност 180 000.00 лв. 

Във връзка с изпълнението на бюджетна линия BG16RFOP002-5.003 
„Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно 
възможностите за финансиране по ОПИК, критериите, правилата и процедурите за 
участие и нейното изпълнение” след провеждането на процедури за възлагане на 
обществени поръчки се сключени следните договори: 

• Договор № 121/20.11.2015 за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Дизайн, предпечат и изработка на печатни материали - брошури, листовки и др. 
печатни издания, свързани с дейността на ОПИК 2014-2020”; 

• Договор № 134/18.12.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Изработка на рекламни аудио и визуални материали за представяне на ОПИК 2014-
2020”.   
  3.6. Дейности за информация и комуникация на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 г.  

В отчетния период са организирани и проведени следните дейности: 
� На 18.03.2015 г. е организирана и проведена пресконференция за одобрение 

на новата ОПИК; 
� в периода 11-21 май 2015 г. са проведени 7 информационни дни по 

процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” 
съвместно с Областните информационни центрове към Министерски съвет; 

� 28.05.2015 г. - участие в общо събитие на всички оперативни програми;   
� В периода 18.06.2015-03.07.2015 се организира и проведе информационна 

кампания за разясняване условията за финансиране по приоритетна ос 1 „Технологично 
развитие  и иновации” на ОПИК, съвместно с МОН; 

� на 16.04.2015 г. е проведено Голямо информационно събитие във връзка с 
представянето на ОПИК; 

� Проведени 4 пресконференции за популяризиране изпълнението на ОПИК; 
� Работа по изпълнение и отчитане на 20 договора за предоставяне на 

програмно време в електронни медии; 
� Участие в  работни срещи на комуникаторите по оперативните програми; 
� Медийно отразяване, включително провеждане на интервюта по различни 

теми за изпълнение на ОПИК; 
� Изготвяне на материали и участие в пресконференции по ОПИК; 
� Подготовка на прессъобщения за интернет страницата. 
 

4.Подкрепа на заседанията на Комитета за наблюдение по ОПК. Разходи за 
експерти и други участници в Комитета, включително участници от трети 
страни 

На 12.06.2015 г. се проведе Шестнадесетото заседание на Комитета за 
наблюдение (КН) на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013. Комитетът за наблюдение прие предложените от 
Управляващия орган промени в ОПРКБИ и възложи на УО да предприеме необходимите 
действия за промяна на оперативната програма на основание чл. 33 от Регламент (ЕС) 
1083/2006. На заседанието беше представен и одобрен Годишният доклад за 
изпълнението на оперативната програма за 2014 г.  
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На 11 юни 2015 г. се проведе Първото официално заседание на Комитета за 
наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. На 
заседанието са обсъдени и приети промени във Вътрешните правила за работа на КН, 
потвърдени са решенията, взети на предварителното заседание на КН (проведено на 
10.12.2014 г.), както и решенията от проведените писмени процедури на КН. На 
заседанието са обсъдени и приети и промени в Индикативната годишна работна 
програма по ОПИК за 2015 г. 

На 22 юни 2015 г. се проведе извънредно заседание на КН на ОПИК. На 
заседанието е представена информация за Инициативата за малки и средни 
предприятия -  прилагане на финансов инструмент за гаранции без таван на загубите 
върху портфейл от нови кредити за малки и средни предприятия. Представено е 
предложение за изменение на ОПИК във връзка със заделяне на финансов ресурс от 
102 млн. евро от ЕФРР за ОП „Инициатива за МСП” и поемане на допълнителен 
ангажимент при  разпределението на финансови средства за 2015 г. След проведеното 
обсъждане, КН одобри предложените промени в ОПИК. 

На 26 ноември 2015 г. се проведе Първото официално заседание на Комитета за 
наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. 
(ОПИК) и на ОП „Инициатива за малки и средни  предприятия” 2014-2020 (ОПИМСП). 
На основание ПМС № 189/20.07.2015 г., с което са извършени промени в ПМС № 
79/2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за 
партньорство на Р България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, КН на ОПИК и 
ОПИМСП изпълнява функциите и на КН на ОПРКБИ. На заседанието е представен 
напредъкът в изпълнението на ОПРКБИ, анализ на риска и рискови проекти, 
предприети мерки за успешното приключване на Програмата, както и информация за 
извършените одити през 2015 г. 

През отчетния период са проведени и три писмени процедури за неприсъствено 
вземане на решения от Комитета за наблюдение на ОПИК, както следва:  

Писмена процедура от 27.01.2015 г. за вземане на решение относно 
предложените на Управляващия орган на ОПИК, Методология и критерии за подбор на 
операции по процедура за подобряване на производствения капацитет в МСП по 
Инвестиционен приоритет 2.2, Методология и критерии за подбор на операции по 
процедури за осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на 
оперативната програма по Приоритетна ос 5, както и съгласуване на Националната 
комуникационна стратегия за програмен период 2014–2020 г. В резултат на 
проведената писмена процедура е взето решение за одобрение на предложените от УО 
Методология и критерии за подбор на операции, както и за съгласуване на 
Националната комуникационна стратегия и предлагането й за одобрение от страна на 
Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство.  

Писмена процедура от 19.02.2015 г., в резултат на която са одобрени 
предложените от Управляващия орган Методология и критерии за подбор на операции 
по процедури за подобряване на производствения капацитет в МСП по Инвестиционен 
приоритет 2.2, Приоритетна ос 2 на ОПИК, с направените промени след проведената 
писмена процедура от 27.01.2015 г. 

Писмена процедура от 11.12.2015 г., в резултат на която са одобрени 
предложените от Управляващия орган изменения в методологията и критериите за 
подбор на операции по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в 
предприятия” по Инвестиционен приоритет 1.1, Приоритетна ос 1 на ОПИК 2014–2020 
г. 
5. Обучения   

5.1. Обучения на експертите от Управляващия орган  
През отчетния период в УО са проведени 46 обучения в страната и чужбина, от 

които 20 в сферата на управление на средствата от структурните фондове на ЕС.  
Броят на участниците в обученията е 569. Повечето от обученията са в рамките 

на годишния план за обучение на служителите в главна дирекция „Европейски фондове 
за конкурентоспособност”. Обученията са организирани от Института по публична 
администрация, Школата по публични финанси, Европейската академия за финанси, 
икономика и право, Европейски тренинг център, Европейски институт по публична 
администрация, Център по европейско право, „ЗОП+” и от Министерството на 
икономиката. Някой от обученията са организирани от изпълнителя по договор № 
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434/23.07.2014 г. - ДЗЗД „КПМ-Беневент-Доминус” с предмет: „Разработване на 
организационна стратегия, анализ и оценка на организационната структура, 
административния капацитет и потребностите от обучение, разработване и изпълнение 
на програма за обучение на служителите на Управляващия орган на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 
2013”. 

5.2.  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 

 
6. Осигуряване на достъп до Информационната система за управление и 
наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз в Република България (ИСУН) 

Регулярно администриране на достъпите в ИСУН на експертите от ГД ЕФК - 
изготвяне на необходимата документация за създаване, промяна и/или прекратяване на 
профили; създаване на необходимата организация за участие в обучения на експертите 
за работа с модулите на Системата - проведени 6 бр. за периода 01.01. - 31.12.2015 г. 
в сградата на МС, Дирекция ИСУСЕС; изготвена процедура във връзка с въведеното 
електронно децентрализирано администриране на потребителски профили в ИСУН; 
участие в Междуведомствена работна група за развитие на ИСУН 2020 и прилежащите 
електронни формуляри за кандидатстване и отчитане на договори за БФП. 

През отчетния период стартира подаването на проектни предложения по 
електронен път – практиката е приложена за първи път с обявяването на процедура за 
подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в 
МСП” по ОПИК.  Кандидатите по процедурата попълват уеб-базиран формуляр за 
кандидатстване, който се подава чрез системата ИСУН 2020, а останалите изискуеми 
документи се представят на хартиен носител  в Управляващия орган. Този подход за 
кандидатстване е избран с цел да се минимизират рисковете, свързани с 
неприключилата работа по някои от функционалностите на системата и 
последователното въвеждане на отделните модули. За останалите процедури за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК се предвижда поетапно 
преминаване към изцяло електронно кандидатстване. 

 
7. Оценка на ОП 

През отчетния период не са провеждани оценки и анализи на оперативната 
програма. Изготвени са следните проучвания: социологическо проучване относно 
степента на информираност и информационните нужди на целевите групи на ОП 
„Конкурентоспособност” за 2014 г. и социологическо проучване за удовлетвореност от 
интернет страницата на ОПК. 

 
8. Ресурсно обезпечаване на Управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност” 
 През отчетния период са изпълнени  следните договори, насочени към ресурсно 
обезпечаване на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност”, сключени в 
изпълнение на проект „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” по приоритетна ос 5 
„Техническа помощ” на оперативната програма. 

� Договор № 397/20.06.2014 г. с предмет „Периодична доставка на 
канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за разпечатваща и копирна 
техника за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” с избрания 
изпълнител „Роел-98” ООД.  

� Договор № 87/26.06.2015 г. с предмет: Осигуряване на превоз по въздух на 
пътници и багаж при служебни пътувания на служители в чужбина във връзка с 
управление и изпълнение на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. 

� Договор № 52/09.04.2015 г. Наемане за временно ползване на помещение с 
разгъната площ от 2 205 м2, оборудвано за архивохранилище, находящо се в гр. 
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Божурище; 
� Договор № 95 от 28.07.2015 г. с предмет: „Закупуване на лицензи на 

специализиран софтуер за обработка и анализ на база данни и генериране на извадки 
за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”. 
 През отчетния период е приключило изпълнението  на посочените по-долу 
договори за оказване на техническа помощ на Управляващия орган за управление и 
изпълнение на ОП „Конкурентоспособност”: 

� Граждански договор № 34/11/03.2015 г. с Ангелина Тодорова- Бонева –в 
качеството си на външен експерт да съдейства цялостно на отдел ‚Програмиране, 
наблюдение и оценка на оперативната програма към ГД ЕФК, за изготвяне на база 
данни по Плана за действие на Иновационната стратегия за интелигентна 
специализация (ИСИС), като предварително условия, относимо към Приоритетна ос 1 на 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. 

� Граждански договор № 66/27.04.2015 г. с Виктория Божидарова Лалова - 
качеството си на външен експерт да съдейства цялостно на отдел ‚Програмиране, 
наблюдение и оценка на оперативната програма към ГД ЕФК за предоставяне на тясно 
специализирана консултантска подкрепа в тематични област 1 и 2 на Иновационната 
стратегия за интелигентна специализация на Р България 2014-2020 като предварително 
условия, относимо към Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 г. 

� Споразумение № 65-2015-1/11.06.2015 за прекратяване на граждански 
договор №65/27.04.2015 г. на Десислава Асенова Петкова. 

� Граждански договор № 59/21.04.2015 г. с Виктория Тодорова Иванова –като 
технически сътрудник в осъществяване на техническа помощ и подпомагане работата 
на ГД „ЕФК” – Управляващ орган на ОПК, при управление и изпълнение на 
оперативната програма 

� Договор № 85/25.06.2015 г. с предмет: “Консултантска подкрепа и 
експертиза, свързана с текущи оценки по договори за безвъзмездна финансова помощ 
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013 г. 
 През отчетния период е приключило изпълнението на Договор № 110/22.10.2015 
г. с предмет: „Извършване на одит на изпълнението на проект „Изграждане на 
междусистемна газова връзка „България-Сърбия” по процедура за безвъзмездно 
предоставяне на финансова помощ BG161PO003-2.3.03 по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”. 
Договорът се финансира със средства от бюджета на проект № BG161PO003-5.0.01-
0003 „Eфективно управление на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” по приоритетна ос 5 
„Техническа помощ” на оперативната програма. 
 
9. Дейности по осигуряване на публичност и прозрачност на ОП 
„Конкурентоспособност” 

През отчетния период са излъчени: 21 727 бр. - 30 сек. рекламни телевизионни 
и радио спотове, 31 бр. – 20 мин. радио рубрика, 11 бр. 3 мин. телевизионна рубрика, 
108 бр. 5 мин. репортажи, 64 бр. 3 мин. радио рубрика, 284 бр. 6 мин. рекламен филм, 
25 бр. 30 мин. радио рубрика, 23 бр. 15 мин. телевизионна рубрика, 69 бр. 10 мин. 
радио рубрика и 28 бр. 10 мин. телевизионна рубрика. 
 
В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. 
проектите по програмата 
 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 
 
Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията. 
 
Процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”  
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� 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.; 

� в изпълнение 9 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� приключили 428 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� изплатени по процедурата общо 259 455 822.85 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 135 411 749.89 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 
� постъпили 610 отчети/искания за плащане (авансови/финални), от тях 227 

през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 
� извършени от началото на процедурата общо 478 посещения на място, от тях 

241 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 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.; 
� в изпълнение 0 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� приключили 28 договора за безвъзмездна финансова помощ; 
� изплатени по процедурата общо 65 885 065.13лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 9 912 545.32 лв. през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 
� постъпили 51 отчети/искания за плащане (авансови/междинни/финални), от 

тях 3 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г; 
� извършени от началото на процедурата общо 57 посещения на място, от тях 

4 през отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

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 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.”. 
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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. 

Напредък по изграждането на междусистемната газова връзка от българска 
страна: 

От 05.12.2015г. е в сила Заповедта на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството № РД-02-15-156/13.11.2015 за одобрение на ПУП–ПП окончателен 
проект Изработване на инвестиционен проект - фаза Технически проект: 

Техническият проект, заверен от Консултанта по ЗУТ и от МЕ, е внесен за 
съгласуване във всички компетентни институции. 

� Изпълнение на дейността „Извършване на спасителни археологически 
разкопки по трасето на българска територия на междусистемна газова връзка България 
– Сърбия” – приети са доклад и отчет от изпълнителя  Национален археологически 
институт с музей при БАН. 

� Приключена е работата за: 1) теренни проучвания – издирване на 
археологически обекти в границите на сервитута на  променените (нови) участъци на 
трасето, съгласно преработения ПУП-ПП окончателен проект и 2) теренни проучвания – 
археологически разкопки в границите на сервитута в обекти 4, 5 и 10А и 10В. 
Приключени са археологически разкопки в границите на сервитута в обекти  8 и 11Б за 
етап 1. С предписание е на следващ етап да се извърши пълно проучване в зоната 
между обекти 11А и 11Б (от км. 48+250 до км. 48+270), която не е включена към нито 
един от двата обекта, поради разкриването на изключително важни и ценни 
археологически находки; поради неочаквано разкриване на значителни 
археологически структури, на по-голяма от предвидената дълбочина, теренът  в 
северния участък на обект 11Б, да бъде завършен на следващ етап. 

� Приключена е работата на комисиите за контрол на изпълнението и 
приемане на работата по действащите договори и са извършени всички дължими 
плащаният.  
 
 
ОП „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020 г. (ОПИМСП) 
 

С РМС № 440/12.06.2015 г. е изменено и допълнено РМС № 328/25.04.2012 г., 
като списъкът на оперативните програми е допълнен с нова оперативна програма - 
„Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020 г. (ОПИМСП). За водещо 
ведомство за разработване на програмата е определено Министерство на икономиката. 
С РМС № 422/09.06.2015 г. е изменено и допълнено РМС № 792/17.12.2013 г., като 
съгласно допълнението Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” в Министерството на икономиката бе определена за Управляващ 
орган и на новата оперативна програма ИМСП 2014-2020 г. Във връзка с това, 
Министерство на икономиката инициира създаването на тематична работна група (ТРГ) 
за разработване на проекта на посочената оперативна програма. 

На 01 юли 2015 г. се проведе Първото заседание на тематична работна група 
(ТРГ) за разработване на проекта на Оперативна програма „Инициатива за малките и 
средни предприятия” 2014-2020. ОПИМСП се финансира от Европейския фонд за 
регионално развитие (100%), като по програмата не се предвижда национално 
съфинансиране. Бюджетът на ОПИМСП е в размер на 102 млн. евро. 

На 12 октомври 2015 г. Европейската комисия одобри новата Оперативна 
програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020. 
 
 
Г)Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 
качествени, времеви) (Приложение № 5) 
 
Приложение № 5  

2000.01.07 Бюджетна програма „Управление на програми и 
проекти, съфинансирани от ЕС” 

Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Отчет             
2015 г. 
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Показатели за изпълнение 

1. Разработени Насоки за кандидатстване  Бр. 4 4 

2. Мониторингови посещения на място Бр. 500 1 464 

3. Подписани договори с бенефициенти/ 
изпълнители 

Бр. 250 225 

4. Проведени информационни събития Бр. 10 14 

5. Обявени процедури Бр. 4 2* 

6. Направени оценки на ОП Бр. 1 0 

7. Годишен доклад за изпълнението на ОП Бр. 1 1 

8. Проверени оценителни доклади Бр. 4 2 

10. Брой подкрепени проекти за ВЕИ и ЕЕ по ОП 
„Конкурентоспособност” 

Бр. 100 277 

 
* През отчетния период са подготвени и одобрени и 4 бр. бюджетни линии по 
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” 
 

� 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. 
 
Д)Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 
непостигането на планираните/заявените целеви стойности: 

През 2015 г. са обявени 2 процедури за подбор на проекти по ОПИК - 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и 
BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. Първата 
процедура е с 3 крайни срока за кандидатстване. Съгласно нормативно 
регламентираните срокове към края на отчетния период е завършила оценката на 
проектните предложения по първите 2 крайни срока. Оценителните доклади на 
проектите за третия краен срок по процедурa BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на 
производствения капацитет в МСП” и по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за 
внедряване на иновации в предприятията” ще бъдат проверени след приключване на 
тяхната оценка. 

По отношение на показател „Направени оценки на ОП” - последващата оценка на 
ОПРКБИ ще бъде направена през 2016 г., след изтичане на периода на допустимост на 
разходите, който е 31.12.2015 г. и приключване изпълнението на всички проекти по 
програмата. 
 
 
Е)Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 
администрирани разходи (Приложение №6) 
 
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

20000.01.07 Бюджетна програма “Управление на програми и проекти, 
съфинансирани от ЕС” 

Закон 
Уточнен 

план 
Отчет              
2015 г.  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 21 278 400 21 008 405 15 628 076 

     Персонал 573 400 289 582 6 497 620 

     Издръжка 20 705 000 20 718 823 8 656 141 

     Капиталови разходи 0 0 474 315 
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     Лихви по изпълнителни листа       

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 578 400 308 405 251 090 

     Персонал 573 400 289 582 240 047 

     Издръжка 5 000 18 823 11 043 

     Капиталови разходи       

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди 
средства 

20 700 000 20 700 000 15 376 986 

     Персонал     6 257 573 

     Издръжка 20 700 000 20 700 000 8 645 098 

     Капиталови разходи     474 315 

  От тях за: *        

2,1 1. ОП Конкурентоспособност 18 700 000 18 700 000 14 483 452 

2,2 2. ОП Конкурентоспособност и иновации 2 000 000 2 000 000 893 534 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 
средства от ЕС и чужди средства 

0 0 139 253 418 

  1. ОП Конкурентоспособност     139 253 418 

  2. ОП Конкурентоспособност и иновации       

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 139 253 418 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 578 400 308 405 251 090 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 21 278 400 21 008 405 154 881 494 

  Численост на щатния персонал 214 214 203 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите 

 
 
 

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата:  

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”. 
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ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА 8 „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;  
Изпълнява се чрез Проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в 

България” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013”. 

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”.  

Международните анализатори отбелязват, че България продължава да е 
атрактивна дестинация за инвестиции за създаване на центрове за споделени услуги и 
бизнес аутсорсинг. Отчитат се благоприятни фактори като бизнес средата, 
квалификацията на персонала, ниво на разходите, като страната ни се изкачва напред 
в класациите и често заема първо място в Европа по този показател. 

Международните изследвания показват, че България заема челни позиции при 
отчитане на броя на работни места, които чуждестранните инвестиции създават. 

Законът за насърчаване на инвестициите успешно спомогна за привличането на 
нови инвестиции в сферата на аутсорсинга на бизнес услуги чрез предлаганата мярка 
за възстановяване на разходи за осигуровки, към която чуждите компании проявяват 
интерес от въвеждането й през 2013 г. до момента. 

Автомобилният сектор в България също е обект на засилен интерес от страна на 
потенциални инвеститори и доставчици на компоненти за автомобили. Тенденцията 
през последните години е за разширяване на съществуващите производства на части за 
автомобили на територията на страната и разкриване на допълнителни производствени 
единици. Много добра референция за условията за инвестиции в България е и 
отреденото ни трето място в световен мащаб за най-добра дестинация за инвестиции в 
производството на консултантската компания Cushman&Wakefield (Manufacturing Index 
2015). В топ 10  България изпреварва Литва (5 място) и Естония (6 място).  

4.Осигуряване на адекватна информация за икономическото развитие на 
България; 

На база на статистическите данни са подготвени аналитични материали за 
българската икономика и икономическата политика на българското правителство. 
Бюлетините за макроикономическото състояние на страната се публикувани 
ежемесечно на интернет страницата на МИ. 

5.Подготовка на анализи и информация за секторите на българската 
промишленост, външната търговия на България и макроикономическите индикатори; 

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. 

6.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 оперативния суверенитет чрез 
прилагането на офсетния механизъм и индустриалното сътрудничество. 

Изпълняваните и обсъжданите за бъдещо изпълнение офсетни проекти през 2015 
г. са пряко свързани (в по-голямата си част) с откриването и комерсиализацията на 
специфични български технологии, технологични достижения  и откриване на пазари и 
възможности за дългосрочно сътрудничество за компании и научни институти, 
работещи в сферата на сигурността и отбраната, както и с предоставяне на продукти с 
възможна двойна употреба за  създаване на  необходими способности в МО или за 
гражданско приложение.    
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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. 

  През 2015 г. Българската агенция за инвестиции (БАИ) е извършила следните 
дейности от тази категория: 

�   Организиране на инвестиционни форуми, семинари и конференции – 16 бр. 
� Участие във форуми и семинари с инвестиционна тематика, организирани от 

други институции –119 бр. 
� Изработване на печатни информационни материали: 

  1. инвестиционна дипляна на английски език с тираж 5000 бр.; 
  2. инвестиционна дипляна на китайски език с тираж 2000 бр. 

� Поддържане на страница в интернет с актуална информация за 
инвеститорите на 4 езика: български, английски,  немски и руски. 

� Публикации, реклами и участия в интервюта – 64 бр. 
� Изработване и разпространение на печатни информационни материали – 

8240 бр. 
  1.2.Подобряване на инвестиционния климат чрез развитие на нормативната 
уредба и институционалната рамка в областта на инвестициите (Изменение и 
допълнение на Закона 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; 

� През първото полугодие на 2015 г. МИ изготви законопроект за изменение на 
ЗНИ, чрез който в закона бяха възприети правилата на новия Европейски регламент за 
групово освобождаване - Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за 
обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение 
на членове 107 и 108 от Договора. 
  Законът за изменение на ЗНИ  беше приет от Народното събрание и обнародван 
в Държавен вестник през месец май 2015 г. На база на измененията, в правилника за 
прилагане на ЗНИ могат да бъдат разработвани насърчителните мерки, предвидени в 
ЗНИ, под формата на отговарящи на Регламента схеми за регионална помощ и помощ за 
обучение за периода на неговото действие – до 2020 г.  
  Във връзка с приетите промени в ЗНИ, през второто полугодие на 2015 г. беше 
изготвено и прието Постановление № 302 на Министерския съвет от 6 ноември 2015 г. 
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на 
инвестициите (ППЗНИ), обнародвано в ДВ, бр. 88/2015 г. С промените насърчителните 
мерки, предоставяни под формата на схеми за държавна помощ по реда на ППЗНИ, бяха 
приведени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014. Това позволи 
продължаването на ефективното прилагане на всички насърчителни мерки, предвидени 
в ЗНИ. С приетите изменения, беше оптимизирана и облекчена и процедурата по 
сертифициране на инвестиционни проекти.  

� С цел осезаемо увеличаване на преките чуждестранни инвестиции в страната 
Министерството на икономиката изготви анализ на проблемите на инвеститорите.     
Съвместно с Министерството на финансите стартира работата по създаване на 
механизъм за регулярен мониторинг на инвестиционния климат, на базата на който 
периодично да се формулират препоръки за политиките на правителството за 
подобряване на бизнес средата и стимулиране на инвестиционната активност.  
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  Към Министерския съвет са създадени няколко работни групи, които в началото 
на 2016 г. ще предложат конкретни препоръки в идентифицираните проблемни 
области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. В тези области през 2016 г. 
ще бъдат предприети конкретни мерки (законодателни, административни, други) за 
преодоляване на проблемите и формулиране на препоръки за политиките на 
правителството за подобряване на бизнес средата и стимулиране на инвестиционната 
активност.  

� Изготвени становища и предложения за насърчаване на  инвестициите по 
страни в рамките на двустранно и многостранно външноикономическо сътрудничество - 
25. 

� Подготвени са становища по проекти на нормативни актове – 74. 
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 12 сертификата по ЗНИ - 9 за клас А, 2 за 
клас Б и 1 за приоритетен инвестиционен проект, на стойност общо 189.17 млн. лв., 
със срок за изпълнение до 3 години, създаващи 1265 нови работни места (дадени в 

приложение). Осем от проектите се осъществяват във високотехнологични 
производства и услуги. Два проекта са в община с висока безработица. 

� 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 обработило 12 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. и 2 
искания за прилагане на мярката за финансиране на общинска пътна инфраструктура. 
 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; 

Инвестиционните проекти, постъпили в БАИ и в процес на сертифициране към 31 
декември 2015 г. са 9 на брой с общ размер на инвестицията 12 млн. лв. и предвиждат 
разкриването на 1370 нови работни места.  

Броят на обслужените от БАИ инвеститори, получили сертификат за клас 
инвестиция е 60. 

1.5.Изготвяне на анализи и предложения, предвид изпълнение компетенциите на 
министъра на икономиката, съгласно нормативната уредба, регулираща офсетите и 
индустриалното сътрудничество; 

Изготвени са анализи и предложения по две офсетни споразумения, на обща 
стойност 150.79 млн. лв., относно изменение на основни параметри, одобрение на нови 
и преструктуриране на съществуващи проекти в рамките на Офсетните програми. 
Напълно е преструктурирано едно Офсетно споразумение, на стойност 33.44 млн.лева, 
като реалното изпълнение на задължения е стартирало. 

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 4,21 млн. 
лева офсетна полза, за които  официално ще бъдат признати офсетни кредити след 
подписване на Допълнително споразумение към Офсетно споразумение УД-ОЗ-13/2006 
г., през м. февруари 2016 г. 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 
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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 12 чужди граждани, участващи в изпълнението на инвестиции 
за близо 17 млн. лв. (около 12 млн. лв. за сертифицирани инвестиции по чл. 25, ал. 1, 
т. 13 ЗЧРБ и над 5 млн. лв. за инвестиции по чл. 25, ал. 1, т. 16 ЗЧРБ), създаващи над 
1030 работни места (950 за сертифицирани инвестиции и около 80 в останалите 
случаи). 

МИ също така е обработило заявления и запитвания във връзка с прилагане на 
разпоредбите на ЗЧРБ и ЗБГ за 10 други чужди граждани.  

Издаден е един документ за заслуги в икономическата сфера по чл. 45, т. 4 от 
ППЗЧРБ за чуждестранен гражданин, участващ в изпълнението на инвестиции на 
стойност 450 млн. лв., създаващи 50 работни места. 

МИ е направило и едно предложение за придобиване на българско гражданство 
за особени заслуги в икономическата сфера по чл. 16 от ЗБГ, във връзка с чл. 30 от 
ЗБГ, за чуждестранен гражданин участващ в изпълнението на инвестиции от над 1.42 
млрд. лв. и поддържането на над 1400 работни места.  

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. Обслужените от БАИ заявления по ЗЧРБ и ЗБГ през 
2015 г. са 96. 

 
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 
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. 
  В рамките на отчетния период МИ е получило и обработило 12 искания от 
сертифицирани дружества във връзка с прилагането на финансови насърчителни мерки 
по ЗНИ:  

� Верифицирани са сумите по 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). За изпълнение на договорите 
през 2015 г. бяха възстановени разходи за осигурителни и здравни вноски  в общ 
размер от 1 899 459 лв. 

� 2 искания за прилагане на мярката за финансиране на общинска пътна 
инфраструктура (2 проекта клас А, с общ обем на инвестициите от 40.5 млн. лв, 
свързани със създаването и поддържането на над 100 работни места). Бяха отпуснати 
общо 1 127 986 лв. за изграждане на пътна инфраструктура на община Сливен (РМС № 
816/21.10.2015 г.) и община Силистра (РМС № 978/15.12.2015 г.) 
  Предоставена е безвъзмездна помощ за приоритетен инвестиционен проект, 
съгласно РМС № 442/27.06.2014 г. в размер на 545 273 лв. 
  Общият размер на отпуснатите през 2015 г. средства за прилагане на 
финансовите мерки по Закона за насърчаване на инвестициите е 3 572 718 лв. 
 
3. Разработване на икономически анализи и прогнози 
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Дейностите извършени за периода са, както следва:  

 3.1.Разработване на аналитични материали за състоянието на българската 
икономика; 
  Изготвени 12 месечни макроикономически бюлетини и 12 бюлетина 
„Информация за икономическото развитие и икономическата политика на България”; 

  3.2.Разработване на аналитични материали относно секторите на икономиката 
на България; 

�  Изготвени 22 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. 

� Изготвени 4 презентации на икономическото развитие на България; 
 3.3.Поддържане и актуализация на бази данни, съдържащи информация за 
инвестициите и външнотърговския стокообмен на България. 

� Изготвени 202 броя справки за външната търговия на България във връзка със 
запитвания от други дирекции на министерството, както и външни организации и 
институции.  

� Поддържани и актуализирани са локална база данни „Външна търговия” и 
„Митническа статистика” на Интранет страницата на МИ. 

3.4.Абонамент за база данни „Амадеус”. 
  3.5.Закупуване на информация от Националния статистически институт. 

 
 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 
 
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

Заложените цели в програмата се изпълняват в съответствие с планирания обхват на 
предоставяните продукти/услуги. Изпълнението на сключения договор с БАИ приключи 
на 26.12.2015 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: 

 

В периода януари –декември 2015 г. са изпълнени следните дейности:  
� Проведени са осмата и девета среща (кръгла маса) с настоящи и 

потенциални инвеститори в гр. Стара Загора (на 11.03.15 г.) и в гр. Плевен (на 
02.04.15 г.), на които са обсъдени възможностите за развитие на двете общини, както и 
привличането на преки чуждестранни инвестиции. С реализирането на тези две 
мероприятия към 26.04.2015 приключи изпълнението на Дейност 9 „Организиране на 
срещи с настоящи и потенциални инвеститори” 

� На 23.02.2015 г. беше прекратена с Решение № ПР-ВД-06-2 на 
Изпълнителния директор на БАИ процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Медийна кампания на България в ЕС, САЩ и Азия с цел привличане на 
чуждестранни инвестиции”.  

� През месец юни беше изпратена от БАИ за предварителен контрол от АОП 
тръжната документация за избор на изпълнители с предмет: „Медийна кампания на 
България и международни конференции и кръгли маси  в САЩ и Азия с цел привличане 
на чуждестранни инвестиции”  с три обособени позиции. 

� През месец юли са обявени две обществени поръчки, както следва: 
- „Медийна кампания на България и международни конференции и кръгли 

маси  в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции” - с три обособени 
позиции; 
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- „Изработване на стратегически, правен и сравнителен правен анализ за 
нуждите на инвеститорите в България” - с три обособени позиции. 

� През м. октомври – м. ноември са сключени договори с избраните 
изпълнители по двете обществени поръчки. 

� През м. декември приключи изпълнението на договорите, сключени по трите 
обособени позиции за „Изработване на стратегически, правен и сравнителен правен 
анализ за нуждите на инвеститорите в България”. Представени са от изпълнителите и 
са приети от БАИ разработените анализи. 

� През м. ноември-декември бяха изпълнени сключените договори от 
обществена поръчка с предмет: „Медийна кампания на България и международни 
конференции и кръгли маси  в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни 
инвестиции” – с три обособени позиции: 

Обособена   позиция  1 – Медийна кампания чрез излъчване на  рекламни 
видеоклипове 

Обособена позиция  2  - Медийна кампания чрез интернет   
Обособена позиция  3 – Провеждане на 2 международни конференции и 2 

кръгли маси  в САЩ и Азия, както следва: 
- Осъществена е интернет кампания в Китай и САЩ. За периода са реализирани 

около 19 милиона импресии във връзка с банерите, публикувани в Китай и 132 хил. бр. 
кликове. За САЩ  са реализирани около 311 028 импресии във връзка с излъчваните 
банери и  около 452 клика. В социалните медии в Китай и САЩ е реализирана 
кампания от 01.12.2015 до 10.12.2015 г., при която са отчетени общо - 484 541 
импресии и 380 клика. 

- Проведен е Уебинар на 30.11.2015 г., за участие в който са били поканени 
200 души. 

- Изпълнена е кампания в телевизиите, като за периода от 01.12. 2015 г. до 
05.12.2015 г. са излъчени общо 39 спота в следните телевизии: SNBC US, CNN, FOX 
BUSINESS, FOX NEWS,  MSNBC и HLN. 

� На 23.11.2015 г. се проведоха международна инвеститорска конференция в 
Шанхай и кръгла маса. На конференцията присъстваха над 150 участника, 
представители на китайския бизнес. В кръглата маса взеха участие 28 човека. 

� На 02.12.2015 г. се проведе кръгла маса в Ню Йорк, САЩ и на 03.12.2015 г. 
- международната инвеститорска конференция в същия град, с цел популяризиране на 
предимствата за инвестиране в България.  

� На 15.12.2015 г. се проведе заключителна пресконференция по проекта. На 
събитието присъстваха над 25 журналисти от различни медии.  

 
През отчетния период са извършени междинни плащания на стойност 

1 401 033,04 лв. 
 

Мерки, финансирани по оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 - „Подобряване на бизнес средата” - съгласно 
Индикативна годишна работна програма за 2016 г., процедурата ще бъде обявена през 
март 2016 г. 
 
 
В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. 
проектите по програмата 
 
Прилагане на финансовите мерки, съгласно Закона за насърчаване на 
инвестициите и Правилника за неговото прилагане (разходи по 
администрирани параграфи на програмата)  
 

Към 31.12.2015 г. за прилагане на финансовите мерки по Закона за насърчаване 
на инвестициите са отпуснати общо  3 572 718 лв. 
 
 
Г) Отчет  на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 
качествени, времеви) (Приложение № 5) 



 135

 
Приложение № 5  

2000.01.08 Бюджетна програма „Насърчаване на 
инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на 

икономиката” 
Показатели за изпълнение 

Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Отчет             
2015 г. 

1. Брой на инвестиционните проекти получили сертификат за 

клас инвестиция по ЗНИ  
Бр. 10 12 

2. Обем на привлечените инвестиции по ЗНИ по т.1 Млн. лв 255 189,17 

3. Нови работни места по т.2 

(за пряко заети след осъществяването на инвестициите) 
Бр. 470 1 265 

4. Насърчени инвестиционни проекти по ЗНИ с финансови 

мерки 
Бр. 5 13 

5. Обем на насърчените инвестиции по ЗНИ с финансовите 

мерки 
Млн. лв. 100 48,96* 

6. Планирани нови работни места в насърчените инвестиционни 

проекти по ЗНИ с финансовите мерки 
Бр. 250 1 023** 

7. Обслужени от БАИ инвестиционни проекти Бр. 35 60 

8. Стартирали инвестиционни проекти, получили обслужване от 

БАИ 
Бр. 22 39 

9. Предоставяне на информация на потенциални инвеститори Бр. 165 255 

10. Изготвени макроикономически бюлетини и информация за 

икономическата политика на България Бр. 12 24 

11. Изготвени и/или актуализирани информационни материали 

относно състоянието на секторите в икономиката 
Бр. 10 22 

12. Изготвени справки за външната търговия на страната Бр. 30 202 

13. Изпълнение на индиректни офсетни дейности, съгласно 

сключени офсетни споразумения и дейности по индустриално 

сътрудничество 

Млн. лв. 25 4,21*** 

14. Участия в планирани от Европейската агенция по отбрана 

експертни работни срещи и международни форуми, касаещи 

прилагането на офсетния механизъм и индустриално 

сътдруничество 

Бр. 2 - 

15. Брой проведени промоционални мероприятия с цел 

промотиране на България сред потенциални инвеститори 
Бр. 20 16**** 

16. Брой обработени заявления по ЗЧРБ и ЗБГ***** Бр. 25 110 

17. Обем на направените вложения по ЗЧРБ и ЗБГ***** Млн. лв. 25 467 

 
 

� Кратко описание на показателите за изпълнение 
* За дружествата, за които това не е първо плащане, съгласно РМС № 425 от 
25.06.2014 г. и РМС № 442/27.06.2014 г., планираните инвестиции са отчетени при 
сертифицирането в предходна година (2012 г., 2013 г. и 2014 г.) и не са посочени в 
настоящата сума с цел избягване на двойно отчитане. 

 

** За дружествата, за които това не е първо плащане, съгласно РМС № 425 от 
25.06.2014 г., са посочени само новите работни места, разкрити през 2014 г. Съгласно 
РМС № 425 от 25.06.2014 г. суми се предоставят за възстановяване на направени 
разходи за всяко работно място за период от 12 месеца от разкриването му. Поради 
това, предоставената сума през 2015 г. включва и възстановяване на осигуровки за 
работни места, разкрити през 2013 г. (осигуровки за периода до края на 2013 г. са 
възстановени през 2014 г. и посочени в таблицата за 2014 г.), за които 12-месечният 
период е изтекъл през 2014 г. 

 

*** Офсетни кредити по извършените дейности за 4.21 млн. лв. ще бъдат официално 
признати след официалното подписване на Допълнително споразумение към Офсетно 
споразумение УД-03-13/2006 г., през м. февруари 2016 г. Допълнително  извършените 
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офсетни дейности за  198,9 млн. евро офсетна полза ще се разглеждат при провеждане 
на преговори по изменение параметрите на Рамков договор за доставка  УД-03-60/2003 
г. 
 
**** Освен организираните от БАИ 16 инвестиционни форуми, семинари и 
конференции с цел промотиране на България пред потенциални инвеститори, агенцията 
е участвала в още 119 форума, организирани от други институции. 
 
**** 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. 
• Дирекция „Икономически политики за насърчаване” - предоставянето на 

посочените нотификации и изготвяне на доклади се извършва след обработване на 
данни и извършване на анализ на информация от предприятията 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. 

• 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 2015 г. се отчита преизпълнение на броя 
на сертифицираните проекти и предвидените с тях нови работни места, за сметка на 
общият обем на инвестициите, който е по-малък от заложеното.  

Броят на насърчените с финансови мерки по ЗНИ проекти значително надвишава 
планирания, броят на новосъздадените работни места по насърчените проекти е близо 
три пъти по-висок от заложения. Отчетения общ обем на инвестициите по насърчените 
проекти е по-нисък, поради факта, че по-голяма част от проектите са в сферата на 
услугите, стартирали са в предходни години, когато е осъществена по-голяма част от 
инвестицията в ДМНА, отчетена през съответната година. През настоящата година 
изпълнението на проектите продължава основно с разкриването на предвидените в 
проектите нови работни места. 

Отчетено е преизпълнение на показателите, свързани с инвестиционния 
маркетинг – обслужване на инвестиционни проекти, предоставяне на информация на 
потенциални инвеститори. Освен организираните от БАИ 16 инвестиционни форуми, 
семинари и конференции с цел промотиране на България пред потенциални 
инвеститори, агенцията е участвала в още 119 форума, организирани от други 
институции. 

През 2015 г., Европейската агенция по отбрана не е свиквала заседания на 
експертни работни срещи и международни форуми, касаещи прилагането на офсетния 
механизъм и индустриално сътдруничество. 
 
 
 
 
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 
административни разходи (Приложение №6) 
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Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.08 Бюджетна програма “Насърчаване на инвестициите за 
повишаване на конкурентоспособността на икономиката” 

Закон Уточнен план 
Отчет              
2015 г.  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 2 711 500 3 087 980 2 759 468 

     Персонал 746 300 756 780 709 311 

     Издръжка 1 965 200 2 311 700 2 030 818 

     Капиталови разходи 0 19 500 19 339 

     Лихви по изпълнителни листа       

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 911 500 1 287 980 1 233 227 

     Персонал 746 300 756 780 709 311 

     Издръжка 165 200 511 700 504 577 

     Капиталови разходи   19 500 19 339 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства 

1 800 000 1 800 000 1 526 241 

     Персонал       

     Издръжка 1 800 000 1 800 000 1 526 241 

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

2,1 1. ОП Конкурентоспособност 1 800 000 1 800 000 1 526 241 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  7 000 000 2 488 964 2 444 737 

  
1. Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите 

/ЗНИ/ 
7 000 000 2 488 964 2 444 737 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 
средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

  1. ОП Конкурентоспособност       

  2. ОП Конкурентоспособност и иновации       

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 7 000 000 2 488 964 2 444 737 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 7 911 500 3 776 944 3 677 964 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 9 711 500 5 576 944 5 204 205 

  Численост на щатния персонал 32 43 37 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите 

 
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 2015 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-44-
 ٭٭٭/1

10.03.20
15 

Логистичен Център 
– Варна ЕАД, гр. 

София 

Пристанище Логистичен 
Център – Варна, гр. 

Белослав, обл. Варна  

Транспорт, 
складиране и пощи 

76 198 

А-72/ 
21.03.20

15 

„Клайммат” ООД,  
с. Крушуна, общ. 

Летница, обл. Ловеч  

„R&D център Клайммат”, 
Индустриална зона 

София-Божурище, с. 
Гурмазово, община 

Божурище  

Архитектурни и 
инженерни 
дейности; 
технически 

изпитвания и 
анализи/ 

високотехнологични 
и интензивно 

базирани на знания 
услуги 

3.3 35 

A-73/ 
30.03.20

15 

„фьосталпине ФАЕ 
София” ООД,  

гр. София / Австрия 

„Конкурентно развитие”,  
гр. София 

Преработваща 
промишленост/ 

Производство на 
локомотиви, 

мотриси и вагони 

5.02 52 

П-3/ 
11.07.20

15 

 
„Гаранти-Коза 

България” ЕАД, гр. 
София / Турция 

 

„Гранд Каньон София”,  
гр. София 

Туристическо и 
друго краткосрочно 

настаняване 
120 240 

А-74/ 
10.08.20

15 

„Аркомат-България” 
ЕООД, гр. Казанлък 

„Фабрика за 
производство на кабелни 
снопове за автомобили”, 

гр. Карлово, Община 
Карлово* 

Преработваща 
промишленост/ 

Производство на 
електронни и 

електрически части 
и устройства за 

автомобили/  
високотехнологично 

производство 

1.96 30 

Б-12/ 
19.10.20

15  

„Еско Трейд” ЕООД, 
гр. Банкя 

„Логистичен център за 
складиране на суровини 

и материали”, 
Индустриална зона 

София-Божурище, с. 
Гурмазово, община 

Божурище 

Складиране и 
съхранение на 

товари 
1.6 10 

А-75/ 
30.10.20

15  

„Стар АБС Инвест” 
ЕООД, гр. София 

„Логистичен център 
София Запад”, 

Индустриална зона 

Складиране и 
съхранение на 

товари 
4.5  10 
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София-Божурище, с. 
Гурмазово, община 

Божурище 

Б-13/ 
17.11.20

15  

„Клайммат” ООД,  
с. Крушуна, общ. 

Летница, обл. Ловеч 

„Производствена база”, 
Индустриална зона 

София-Божурище, с. 
Гурмазово, община 

Божурище 

Преработваща 
промишленост/ 

Производство на 
други машини със 

специално 
предназначение/  

високотехнологично 
производство 

2.8 20 

A-76/ 
01.12.20

15 

„Асарел 
Панагюрище 

Здраве” ООД, гр. 
Панагюрище 

„Модерен медицински 
комплекс – гр. 

Панагюрище”,  Община 
Панагюрище* 

Хуманно 
здравеопазване/ 

високотехнологични 
и интензивно 

базирани на знания 
услуги 

28.3 144 

A-77/ 
14.12.20

15 

„Райсволф 
България” EOOД, гр. 
София / Германия 

„Административна 
сграда, архивохранилище 
и център за унищожаване 
на носители на данни”, 

Индустриална зона 
София-Божурище, с. 
Гурмазово, община 

Божурище 

Информационни 
услуги/ 

високотехнологични 
и интензивно 

базирани на знания 
услуги 

2.1 15 

A-78/ 
14.12.20

15 

„Мелексис 
България” ЕООД, гр. 

София / Белгия 

„Модернизация на 
производствените 

мощности и разрастване 
на развойна дейност”, гр. 

София 

Преработваща 
промишленост/ 

Производство на 
електронни 

елементи и печатни 
платки/  

високотехнологично 
производство 

14.6 73 

А-79/ 
21.12.20

15 

„Куйнтайлс 
България” ЕООД, гр. 

София / САЩ 

„Проект за разширяване 
на дейността на 

Куинтайлс България 
2015-2018”, гр. София  

Научно-
изследователска и 
развойна дейност/ 

високотехнологични 
и интензивно 

базирани на знания 
услуги 

4.3 436 

А-80/ 
21.12.20

15 

„Ай Би Ем България” 
ЕООД, гр. София / 

САЩ 

„Глобален център за 
високотехнологични 
услуги”, гр. София 

Услуги в областта на 
информационните 

технологии/ 
високотехнологични 

и интензивно 
базирани на знания 

услуги 

0.69 200 

Общо за 
2015 г. 

9 проекта за клас А, 
2 проекта за клас Б 

и 
1 приоритетен 

проект 

7 проекта извън столицата, вкл. в 2 общини* с 
безработица над средната за страната. 

189.17 1265 

   
 Общини, в които безработицата е равна или по-висока от средната за страната за ٭ 
2014г.   
 .Брой на постоянно заети след периода на изпълнение на инвестицията  ٭٭ 
 .Удължава се срока на действие на сертификат А-44/01.03.2012г., до 01.03.2017г ٭٭٭ 

 
 + високотехнологични производства и услуги по чл. 3, ал. 5 и ал. 6 от ППЗНИ 



 140

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 9 „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 годината 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. 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. През годината, 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 по-често се сблъсква с неблагоприятни фактори, които оказват отрицателно 
въздействие в хода на приватизационните процедури, намалявайки възможностите за 
успешна реализация  на сделките. Например слаб инвеститорски интерес, влошаване 
на финансовото състояние на някои търговски дружества и то в хода на 
приватизационната процедура, дълги съдебни спорове с неясен изход и др.  
 По отношение на следприватизационен може да се каже, че през отчетната 
година, от страна на АПСК, са изпълнени всички действия, свързани със 
следприватизационния контрол и целта е постигната. Получена и анализиране е 
информацията от купувачите по приватизационните договори за изпълнението на 
поетите от тях задължения за 2014 г. и са извършени необходимите проверки в 
компетентните държавни институции, доказващи изпълнението/неизпълнението на 
задълженията от страна на купувачите по приватизационните договори. Извършени са 
и всички изискуеми и възможни процесуални действия по отношение некоректни 
купувачи, а именно: представяне на молби за започване или продължаване на 
съответните изпълнителни действия; насочване на изпълнението към имуществени 
обекти, собственост на длъжниците и/или съответно към ипотекирани в полза на АПСК 
недвижими имоти; възлагане на ЧСИ и проучване на имущественото състояние на 
длъжниците, извършване на пряка проверка на собствеността на имуществото, обект на 
изпълнение, възлагане извършването на описи, присъствието на описите, обжалване на 
съдебни актове и такива на съдия-изпълнителите, отговори на жалби; анализ на 
възможните, приложими изпълнителни способи и като цяло на необходимите 
процесуални действия по всяко едно от делата; както и всички други правни и 
фактически действия по хода на изпълнителните и искови производства.  
 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 2015 г. са 
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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,  
„Еко медет” ЕООД, „Еко антрацит” ЕАД и „Мини Перник” ЕАД (л).  Програмите са 
утвърдени от министъра на икономиката, а тези по ПМС № 74/1998 г. и по ПМС № 
140/1992 г. са съгласувани и с министъра на околната среда и водите.  
 До края на 2014 г. средствата за изпълнението на програмите се планираха и 
предоставяха от централния бюджет на Министерство на финансите. С Постановление 
№ 8 от 16.01.2015 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2015 г. се предвиди средствата за тази цел в размер на 10 000 
хил. лева да се предоставят по бюджета на Министерството на икономиката по реда на 
чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Предвидените средства по бюджета за 
2015 г. са съобразени с етапа на изпълнението на проектите, включени в утвърдените 
програми. Извършената промяна наложи през годината да бъдат подготвени и приети от 
Министерския съвет изменения и допълнения в подзаконовите нормативни актове, 
регламентиращи дейностите по отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от 
добива и преработката на природни ресурси. Изменени и допълнени бяха и вътрешните 
правила и процедури, описващи изпълняваните в рамките на министерството дейности. 
Предоставянето и изразходването на средствата се извърши въз основа на конкретно 
разработени и приети от междуведомствените експертни съвети проекти и програми, с 
възможност за оценка на постигнатите количествени и най-вече качествени показатели.  
Към 31.12.2015 г. по отделните програми са усвоени общо 9 676 728  лв. (96.77% от 
планираните за дейността средства), в т.ч. 216 066 лв., преведени авансово през 2014 
г., като по отрасли изпълнението е както следва:  

���� „Въгледобив” - от предвидените 2 727 156   лева с ДДС са актувани и 
отчетени 2 674 263 лв. с ДДС. Изпълнявани са проекти за надземна техническа 
ликвидация и техническа и биологична рекултивация; 

���� „Рудодобив” - от предвидените 2 931 400 лева с ДДС са актувани и отчетени 
2 883 903 лв. с ДДС. Изпълнявани са проекти за техническа и биологична рекултивация 
и мониторинг на хвостохранилищата; 

���� „Уранодобив” от предвидените 4 341 444  лева с ДДС са актувани и отчетени 
4 118 562 лв. с ДДС. 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 годината е прието изпълнението на утвърдените от Министъра на 
икономиката бизнес-програми за 2014 г. на 12 еднолични търговски дружества. За 15 
еднолични търговски дружества са приети нови бизнес-програми за периода 2015 г. – 
2017 г. 

1.2.Контрол и приемане на годишните финансовите отчети на търговските 
дружества  

През годината са приети финансовите отчети за 2014 г. на 33 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 
21 общи събрания, в 6 от които са разглеждани въпросите, свързани с приемане на 
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годишните финансови отчети и свързаните с тях решения по отношения цялостната им 
дейност през 2014 г. За дружествата – еднолични и такива с държавно участие в 
капитала, за които са приети годишните финансови отчети за 2014 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 4 954 939.90 лв. 

1.3.Осъществяване на текущ контрол върху дейността и финансовото състояние 
на търговските дружества  

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 годината 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 30.12.2014 г., към 30.03.2015 г., към 30.06.2015 г. и към 30.09.2015 г. 
В тази връзка, са публикувани и обяви за избор на обслужващи финансови институции 
от 21 търговски дружества. В изпълнение изискванията на ПМС 114/2010 г., е получена 
от дружествата, анализирана и представена на Министерство на финансите годишна (за 
2014 г.) и за първо, второ и трето тримесечие на 2015 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 годината са издадени общо 35 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. Подготвени и приети са от Министерски съвет 
два акта, с които се дава разрешение по смисъла на чл. 28, ал. 9 от ЗПСК за продажба 
на имоти , собственост на еднолично търговско дружество.  

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 годината е извършена подготовка и избор на дипломирани експерт-
счетоводители, които да проверят и заверят годишните финансови отчети за 2015 г., 
като за 18 дружества, чийто финансови отчети подлежат на независим финансов одит, 
е избран одитор. Издаден е 1 акт за избор на отговорен актюер на „БАЕЗ” ЕАД. 
Изготвен и приети от Министерския свет е акт за апортиране в капитала на „НКИЗ” ЕАД 
на 5 недвижими имота-частна държавна собственост в землището на Божурище. 
Подготвен и приет от Министерски съвет е проект на ПМС за изменение и допълнение 
на ПМС № 140/1992 г., ПМС № 74/1998 г. и ПМС № 195/2000 г. В качеството му на 
орган, упражняващ правата на държавата в търговските дружества от системата на МИ, 
министърът е взел 46 протоколни решения за промени в органите за управление и са 
подписани 54 договора за възлагане на управлението и 37 анекса към такива договори. 

1.6.Осъществяване на взаимодействие с органите на съдебната и 
изпълнителната власт  

В оперативен порядък и във връзка с отправени искания от страна на  органите 
на съдебната власт, е събрана, обобщена и представена информация и документи по 
образувани при тях проверки и преписки. Дирекцията активно е участвала в 
съгласувателната процедура на нормативни и ненормативни актове, като през годината 
са подготвени общо 200 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 тримесечия и месеци на 2015 г. и към края 
на 2014 г. Обобщената информация е публикувана и на интернет-страницата на 
Министерство на икономиката в определените срокове. На Министерство на финансите 
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е представена информация за финансово-икономическото състояние и търговската 
дейност през 2014 г. и на пазарните перспективи за 2015 г. на общо 28 търговски 
дружества от системата на министерството, които са наблюдавани по реда на ПМС № 
114/2010 г., от които 22 дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и 6 
дружества, капиталът на които е собственост на еднолични търговски дружества. За 
същите дружества на Министерство на финансите е представена и информация за 
финансово-икономическото им състояние и търговската им дейност през отделните 
тримесечия на 2015 г. 

1.7.Контрол върху образуването на СРЗ и формиране възнагражденията на 
органите за управление и контрол на търговски дружества, съгласно чл. 33 от 
Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с 
държавно участие в капитала  

През годината, 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 2014 г. и за І-во, II-ро и 
III-то тримесечия на 2015 г. Стартирала е процедурата за събиране на необходимата 
информация за ІV-то тримесечие на 2015 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 годината е извършено преструктуриране на 3 търговски дружества. 
Подготвено и прието от Министерски съвет е 1 Разпореждане, с което имоти–частна 
държавна собственост са внесени като апортна вноска в „НКИЗ” ЕАД. 

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 
През годината Агенцията е осъществила маркетингови мероприятия във връзка с 

подготовката за продажба на 52 обекта - пакети акции/дялове от капитала на 
търговски дружества, обособени части, имоти-частна държавна собственост. На web-
страницата на Агенцията е публикувана актуална информация относно: хода на 
приватизационните процедури (решения, обявления, прессъобщения за започнати 
процедури и др.) - 75 бр. и  информационни карти на обектите, подлежащи на 
приватизация, вкл. актуализации – 31 бр. На web-страницата на „БФБ-София” АД са 
публикувани информационните проспекти на предлаганите за продажба пакети 
акции/дялове на 34-ти, 35-ти, 36-ти ЦПТ и на 19-ти и 20-ти НПТ. Изготвени са общо 49 
официални отговора на журналистически запитвания и интервюта на Изпълнителния 
директор за печатни и електронни издания. Публикувани са 18 официални прес-
информации относно хода на приватизационни процедури. Изпратени са пресрелизи до 
регионални медии по местонахождение на предлаганите за продажба обекти, в т.ч. 12 
бр. имота–частна държавна собственост и обособени части, както и за обявения 
конкурс за продажбата на „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък. 

2.4.Осъществяване на предприватизационна подготовка  
През отчетния период са извършени подготвителни дейности, свързани с 

подготовката за продажба на 106 обекта, от които 14 бр. мажоритарни пакети и дялови 
участия, 22 миноритарни пакети акции, 16 обособени части от дружества и 54 бр. 
имота-частна държавна собственост. За тези обекти са проведени публични търгове, 
събрани и/или актуализирани са информация и документи, осъществени са срещи и 
кореспонденция, изготвени са проекти на решения и други необходими действия в 
посока реализиране на приватизационни продажби. Приети са правните анализи, 
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приватизационните оценки и информационните меморандуми, вкл. актуализации за 45 
бр. обекти, подлежащи на приватизация. 

2.5.Реализиране на приватизационни продажби на търговски дружества с 
държавно участие в капитала, на дялове и акции – собственост на търговски дружества 
с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, на 
обособени части от имуществото на търговски дружества с държавно участие в 
капитала и на обособени части от имуществото на дружества, чийто капитал е 
собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала и на имоти – частна държавна собственост 

През отчетния период АПСК е осъществила общо 7 приватизационни продажби. 
По тези сделки са постигнати договорени плащания в размер на 512 800 лв. и 
непарични платежни средства в размер на 18 728 лв. по номинална стойност. Резултата 
от проведените приватизационни процедури е както следва: 

� предложени за продажба чрез публичен търг с явно наддаване 28 броя 
обекти, от които: 

- за 5 бр. обекти са реализирани приватизационни продажби, в т.ч. 
А) Поземлен имот с площ  1 611 кв.м., намиращ се в гр. Бургас, промишлена зона 

„Север”; 
Б) Здравна служба, находяща се в местност „Орешака”, землището на с. Тулово, 

общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, обособена част от „Транспортен диагностично-
консултативен център” ЕООД, гр. Бургас; 

В) Сграда „Стоково снабдяване”, находяща се в к.к. „Слънчев бряг”, бл. 
„Странджа”, обособена част от „Слънчев бряг” АД, гр. Несебър; 

Г) Недвижим имот–частна държавна собственост, представляващ: незастроен 
поземлен имот с идентификатор 67338.522.78, с площ 3 467 кв.м, намиращ се в кв. 
„Ново село–Изток”, гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен; 

Д) Недвижим имот–частна държавна собственост, представляващ: незастроен 
поземлен имот с идентификатор 67338.522.77, с площ 3 481 кв.м, намиращ се в кв. 
„Ново село–Изток”, гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен. 

- за 2 обекта търговете са успешно финализирани, но договори не са сключени 
до края на отчетния период; 

- за 21 обекта (19 имота-частна държавна собственост и 2 обособени части) 
обявените публични търгове с явно наддаване се отчитат като неуспешни, поради 
липса на инвеститорски интерес. 

� Организирани и проведени са три централизирани публични търга - 34-ти 
ЦПТ (в периода 27.01.– 06.02.2015 г.), 35-ти ЦПТ (в периода 05.08.– 17.08.2015 г.) и 
36-ти ЦПТ (в периода 19.10.– 29.10.2015 г.), като на тях са предложени за продажба 
общо пакети акции от капитала на 22 дружества. Реализирани са 2 приватизационни 
продажби, както следва: 

А) 2,322 % от капитала на „АГРОЦВЕТ-11” („ЛОРДЕН ФИНАНС С.А.”) АД, 
гр.Пловдив; 

Б) 1,828 % от капитала на „ТЕХНОТЕКС”  АД, гр. Пазарджик. 
� на два пъти,  чрез неприсъствен публичен търг (НПТ) – 19-ти НПТ (в периода 

16.03.– 27.03.2015 г.) и 20-ти НПТ (в периода 12.12.– 29.12.2015 г.) е предложен за 
продажба мажоритарен пакет дялове, представляващ 100% от капитала на „Русалка” 
ЕООД, гр. Варна. Независимо от проявения предварителен инвеститорски интерес към 
дружеството, сделка не е осъществена. 

� обявен е публично оповестен конкурс на един етап за продажбата на 100% 
от капитала на „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък. През отчетния период на два пъти са 
удължавани сроковете по конкурсната процедура. Възложено и изготвено е експертно 
становище относно ефекта върху стойността на дружеството от изваждането на активи, 
представляващи недвижими имоти и съоръжения, както и отразяване на събития, 
настъпили след датата на приватизационната оценка, в т.ч. отписване и погасяване на 
задължения на дружеството. На 08.01.2016 г. конкурсната процедура е прекратена. 

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 годината са организирани и проведени на 
Фондовата борса  три публични търга, на който са предложени за продажба пакети 
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акции/дялове от общо 23 дружества. Реализирани са 2 приватизационни продажби, 
като причината за това е липса на интерес от страна на купувачите. 

2.7.Реализиране на процедури по ликвидация на неефективно работещи 
дружества  

През годината е осъществен текущ мониторинг на процедурата по ликвидация 
(от откриването до прекратяването й). През периода от търговския регистър са 
заличени 2 търговски дружества и са подготвени общо 13 протоколни решения на 
министъра, свързани с хода на процедурата по ликвидация.  

2.8.Реализиране на процедури по прехвърляне на собственост върху 
акции/дялове от държавни предприятия в резултат на удовлетворяване на 
реституционни претенции 

През отчетния период са финализирани процедурите за обезщетяване на 
реституционни претенции към 10 търговски дружества. Издадени са три акта за 
възлагане на експертни оценки, утвърдени са две експертни оценки за определяне 
размера на признато обезщетение и е издаден един отказ за предоставяне на 
обезщетение по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти. 
Прехвърлени са 687 бр. акции, предоставени като обезщетение. Подготвени са 10 бр. 
удостоверения за наличие или липса на реституционни претенции. През годината са 
постъпили 22 бр. искания, по които  са предоставени 479 стр. от документи, свързани с 
процеса на приватизация преди 2002 г. Удовлетворени са всички заявени от 
гражданите искания, като са предадени на собствениците им 7 бр. удостоверителни 
документи за притежаване на компенсаторни записи (депозитарни разписки). 
Изпратени са документите за регистриране на издадените компенсаторни записи по 6 
бр. партиди. Общо 250 пъти е предоставена информация относно преписките за 
обезщетяване в писмена и устна форма. Редовно беше поддържана актуалността на 
регистъра по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ. 

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, е извършена проверка по 181 преписки за обезщетяване, в резултат на 
което  са  установени  и предотвратени 3 случая на двойно обезщетяване. Забелязва се 
положителна тенденция за процентно намаление на констатираните случаи на двойно 
обезщетяване. 

2.10.Осъществяване на мониторинг и контрол върху законосъобразното 
протичане на процедурите по несъстоятелност  

Продължи 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 4 дружества от системата на 
министерството. Оказано е пълно съдействие 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 85 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 2015 г. в Бюлетина на продажбите, администриран от 
Министерство на икономиката, са публикувани 2 426 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 2015 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  
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През отчетния период са изготвени общо 197 бр. писма, в това число 
уведомления за представяне на всички отчетни документи, необходими за доказване на 
изпълнението на поетите с договорите задължения за 2014 г. и писма до компетентните 
държавни институции, за изискване на документи, доказващи 
изпълнението/неизпълнението на задълженията от страна на купувачите по 
приватизационните договори. Анализирани и приключени с констатации са общо 106 
годишни отчета по 72 бр. приватизационни договора. Установено е нарушение по 2 
договора и са начислени неустойки. Към 31.12.2015 г. неустойките са платени в срока 
за доброволно плащане. С цел повишаване на коректността при отчитане на 
изпълнението, респективно неизпълнението на поетите с приватизационните договори 
задължения, през отчетния период са извършени проверки на място в приватизирани 
дружества и обособени части по 11 договора. Осъществени са участия на експерти в 
работни групи и в държавни приемателни комисии, по отношение на 7 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 в размер на    
3 824 195.61 лв. Постъпленията са по сключени спогодби и споразумения за 
разсрочване на вземанията на АПСК, плащания по цена, по висящи съдебни и 
изпълнителни дела за неустойки и лихви след предприети правни действия. 

3.3.Реализиране на законни и договорни ипотеки в процеса на събиране на 
просрочени от купувачите задължения  

През отчетния период, в резултат на приемане на ЗИД на ЗПСК, с което се 
отменя §8 от ПЗР на ЗПСК /ДВ, бр. 34/12.05.2015 г./, е отпаднала възможността за 
учредяване на законна ипотека или налагане на обезпечителни мерки върху имущество 
на приватизираното дружество и върху имущество на купувача, поради което такива 
действия не са предприемани.  

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  

През годината, от страна на АПСК е осъществено процесуално представителство 
по 191 дела (искови, изпълнителни, обезпечителни, административни), от които 9 са 
производствата по несъстоятелност. През 2015 г. по сметка на АПСК са постъпили 
плащания по влезли в сила осъдителни решения по 23 изпълнителни дела.  

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 са общо 106 отчета по 72 
приватизационни договора. Установени са нарушения по 2 договора, като на 
купувачите са начислени неустойки. Констатирано е изпълнение на задълженията по 
приватизационните договори за 70 обекта. В резултат на водената кореспонденция, от 
CEZ A.S., Република Чехия, през м. юни, по сметка на АПСК, е постъпила сума в размер 
на 1 782 498.55 лева, която е разпределена съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗПСК, тъй като 
представлява част от цената по договора за приватизационна продажба на 67% от 
капитала на три дружества - „Електроразпределение Столично” ЕАД, 
„Електроразпределение София – Област” ЕАД и „Електроразпределение Плевен” ЕАД, 
задържана в доверителна сметка съгласно договора за доверителна сметка, сключен на 
18.11.2004 г. между Агенция за приватизация, „Булбанк” АД и CEZ A.S., Република 
Чехия. 
 
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  
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През годината активно е поддържан социалния диалог с работодателските и 
синдикални структури както на национално, така и на отраслово ниво. Представители 
на министерството са участвали, 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 за интеграция на хората с 
увреждания, Националния съвет по демографска политика и Управителния съвет на 
Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). 
Реализирано е участие в общо 19 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 Национален план за действие по транспонирането на Директива 2013/55/ЕС 
на Европейския парламент и на Съвета от 20.12.2013 г.; за изготвяне на проект на ЗИД 
на Закон за насърчаване на заетостта; предоставена е информация за изготвяне на 
проекти на Отчет за 2014 г. и План за 2015 г. за мониторинг на изпълнението на 
мерките от Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на 
населението в Република България; осъществено е участие в обсъждането на 
концепция за система за заетост чрез ваучери за услуги; предоставена е информация 
за изготвяне на проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 
г., за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г.; предоставени са конкретни мерки 
за включване в проекта на Националната програма по безопасност и здраве при работа 
за 2015-2017 г.; проведено е предварително проучване за изготвяне на Национална 
стратегия за равнопоставеност на половете; обсъждани са проблемите в областта на 
доходите от труд по повод осъществяване на координация, сътрудничество и 
консултации при разработване на политиката, мерките и действията в областта на 
доходите от труд и жизненото равнище; обсъждани са постъпили предложения за 
актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите 2011 г.; 
дадено е становище по разработване на проект на Закон за социалните услуги; 
реализирано е участие в експертна група за координация на Плана за действие на 
Република България за приложение на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания; 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. Осъществено е участие в 22 заседания и една работна 
среща на Експертните комисии към НАПОО „Производство на текстил, изделия от 
текстил, кожа и дървесина”, „Машиностроене, металообработване и металургия” и 
„Стопанско управление и администрация”.  

През годината е организирано провеждането на 5 заседания на създадения с акт 
на Министерския съвет Национален икономически съвет. Изготвени и публикувани на 
сайтовете на Министерство на икономиката и на Министерски съвет са протоколите от 
проведените заседания. 

4.2.Осъществяване на мониторинг върху дейността на предприятията по 
здравословни и безопасни условия на труд и популяризиране на „добрите практики”  

През 2015 г. са проведени – 3 съвместни заседания на 10-те Отраслови съвета за 
тристранно сътрудничество (ОСТС) и на 10-те Отраслови съвета по условия на труд 
(ОСУТ) за запознаване на социалните партньори с участниците в съветите от страна на 
министерството, избор на председатели на ОСУТ, в които председател е бил заместник-
министър на икономиката и енергетиката, представяне на работодателските и 
синдикалните организации с поставяне на въпроси, изразяване на мнения и становища 
от тяхна страна; 2 съвместни заседания на 7 ОСТС за запознаване на социалните 
партньори с възможностите за подпомагане на бизнеса чрез изпълнение на мерки по 
ОП „Иновации и конкурентоспособност″ 2014-2020 г. Проведено е 1 заседание на ОСУТ 
„Машиностроене″ за обсъждане на мерки и дейности за включване в НПБЗР 2015-2017 
г. Проведено е 1 извънредно заседание на ОСТС „Отбранителна промишленост” за 
разглеждане на проблемите за възстановяване на производствения процес на пл. 
Иганово на „ВМЗ” АД, гр. Сопот.  Два пъти са проведени неприсъствени заседания на 
10-те ОСУТ във връзка с постъпили предложения за изменения и допълнения на 
Наредбите за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно 
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време и за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, както и за 
обсъждане на направените предложения на социалните партньори по повод 
изготвянето на проект на НПБЗР 2015-2017 г. Проведени са 2 неприсъствени заседание 
на ОСТС „Машиностроене″ и ОСТС „Целулозно-хартиена, дървообработваща и мебелна 
промишленост” по повод направени предложения за изменение и допълнение на 
нормативни актове за включване на мерки, насочени към ограничаване и превенция на 
неформалната икономика. Осъществена е среща с представители на работодателите и 
синдикатите от металургичната индустрия за обсъждане на ценовата рамка и пазарните 
правила при определяне цените на електроенергията преди новия регулаторен период. 
Осъществени са участия в 3 официални събития, организирани от социалните 
партньори – участие в Юбилейна конференция на Федерация на независимите 
синдикални организации от хранителната промишленост към КНСБ под надслов „25 
години социален диалог и партньорство – опит и предизвикателства″,  в Национална 
среща по повод честването на 25-та годишнина от учредяването на Федерация на 
независимите синдикални организации от леката промишленост към КНСБ и в ХVІ-то 
Общо събрание на Българска камара на химическата промишленост. Проведени са над 
65 срещи с представители на отделни социални партньори по повод своевременно 
решаване на проблеми, възникнали в търговски дружества от системата на 
Министерство на икономиката. 
 
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 2015 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 
годината са изпълнени всички планирани 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 4 443 
444 лв. с ДДС е коригирана, като са утвърдени и съгласувани последователно три 
актуализации, в които приоритетно са променяни стойностите на изпълнените задачи 
по раздели, а бюджетната рамка е запазена на утвърдената обща стойност. На 
16.11.2015 г. КС при МИ е приел четвърта актуализация на програмата,  в която общата 
стойност е намалена на 4 341 444 лв. с ДДС.  Намаляването и промяна на средствата в 
програмата е извършено с цел максимално усвояване на планираните средства и 
изпълнение на приоритетните проекти. Извършеното през годината  по раздели на 
програмата и усвоените средства са както следва:  

� Раздел „Техническа ликвидация″ - през годината дейностите основно се 
свеждат до изготвянето на работни проекти и възстановяване на частично 
компрометирани ликвидационни проекти на приключени обекти. Усвоени са общо 13 
763 лв. без ДДС.  

� Дейностите по раздел: „Рекултивация на нарушени от уранодобивната дейност 
терени” през 2015 г. са в процес на изпълнение  в условията на преходни проекти, 
стартирали в предишни години. По раздела общо са усвоени 739 987 лв. без ДДС. 

�  По Програмата за мониторинг на водите в закритите уранодобивни обекти в 
Република България за 2015 г. са изпълнени дейности на стойност 206 703 лв. без 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 351 865 лв. без ДДС. 

� В раздел „Непрекъсваеми процеси” са извършени планираните дейности по  
обекти както следва: 
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- Обект „Чора″ – ИСОЗУРВ, Обект „Искра″ – ИСОЗУРВ, Обект „Бялата вода″ – 
ИСОЗУРВ, Обект „Хвостохранилище Бухово″ и Обект „Елешница″. Общата стойност на 
извършените дейности възлиза на 2 006 187 лв. без ДДС.    

- Експлоатационни разходи за ИТР -  при планирани за 2015 г. разходи 355 894 
лв. до края на ноември 2015 г. са изразходвани 332 155 лв. без 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. 
Общо направените разходи за годината са 4 118 562.28 лв. с ДДС, като се отчита  
неизпълнение на стойност 222 881.72 лв. спрямо утвърдените с последната 
актуализация стойности.  

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/ и Мина „Пирин″ ЕАД /н/. Съгласно утвърдената в началото на годината 
програма, за трите дружества са предвидени 2 556 556 лв. с ДДС. С цел пълно и по-
ефективно усвояване на средствата, през годината са направени три актуализации, 
като съгласно последната, утвърдените средства са на стойност 2 727 156 лв. с ДДС. До 
31.12.2015 г. са усвоени 2 674 263 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 1 517 266 лв. с ДДС, която сума след актуализацията е 
намалена до 1 362 165 лв. с ДДС. През годината са усвоени 1 315 277 лв. с ДДС.  През 
отчетния период са изпълнявани следните по-важни проекти по техническа 
рекултивация и ликвидация:  

� Техническа рекултивация на нарушени терени, промишлени площадки и 
табани на територията на Хасковска област - изпълнение и приемане на обекта. 

� Утвърдените средства за изпълнение на дейности по рекултивация за 2015г. 
са в размер на 440 000 лв. с ДДС. Усвоени средства от годишна програма за 2015 г. са 
в размер на 433 630 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 2015г. 
са в размер на 256 000 лв. с ДДС.Усвоени средства от годишна програма за 2015г. са в 
размер на 250 103 лв. с ДДС. 

� Преработка на проект за техническа рекултивация на Мина „Канина″ - 
актуализация. Изпълнение и приемане на обекта. Утвърдените средства за изпълнение 
на дейности по рекултивация за 2015 г. са в размер на 120 000 лв. с ДДС. Усвоени 
средства от годишна програма за 2015г. са в размер на 119 798 лв. с ДДС. 

� Проект за изпълнение на инвеститорски функции и инвеститорски контрол 
през 2015 г. Утвърдените средства за 2015г. са в размер на 291 761 лв. с ДДС. Усвоени 
средства от годишна програма за 2015 г. са в размер на 281 989 лв. с ДДС. 
 

„МИНИ ПЕРНИК″ ЕАД (л.) - В годишната програма, за дейностите, 
изпълнявани от дружеството, са предвидени средства в размер на 1 024 090 лв. с ДДС. 
След преразпределения, средствата за дружеството завишени до 1 358 381 лв. с ДДС. 
От тях, усвоени през годината са 1 357 882.23 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 2015 г. средства са в размер на 683 000 лв. В коригираната годишна задача за 
проекта са предвидени 1 089 839 лв. Към 30.11.2015 год. са усвоени средства в размер 
на 1 089 838.98 лв. 
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� 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 2015 г. са в размер на 163 000 лв. В коригираната годишна 
задача за този проект са предвидени 130 258 лв. Към 30.11.2015 год. са усвоени 
средства в размер на 129 757.60 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 2015 г. са в размер на 141 000 лв. с ДДС. В коригираната 
годишна задача по този проект са предвидени 133 884 лв. Усвоени са 133 885.65 лв. 

 
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 2015 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. С цел максимално усвояване на средствата е 
извършена актуализация на средствата в размер на  2 931 400 лв. с ДДС.  Годишната 
програма е изпълнена на 98.4% и са усвоени средства в размер на 2 883 748 лв. с ДДС. 
През годината са изпълнявани следните по-важни проекти:  

� Рудник „Медет”. Управление и пречистване на води и мониторинг” – Първи 
етап – Управление на води”. Одобрените средства за 2015 г. са в размер на 258 057 лв. 
с ДДС, като същите са изцяло усвоени през годината; 

� Хвостохранилище „Медет”. „Рекултивация на откоси и площи извън 
границите на концесията. Изграждане на дренажи и отводнителни съоръжения в зоната 
на стените.” Одобрените средства за 2015 г. са в размер на 1 444 842 лв. с ДДС. Към 
31.12.2015 г.  са отчетени  1 444 341 лв. с ДДС.  

� Хвостохранилище „Медет”. Инвестиционен проект за хидротехническо 
съоръжение за отвеждане на високите води от яз. „Жеков вир”- проектиране.  
Одобрените средства за 2015 г. са в размер на 331 000 лв. с ДДС. За годината са 
отчетени 330 960 лв. с ДДС.  

� Проект за изпълнение на инвестиционни дейности и инвеститорски контрол 
от „Еко Медет” ЕООД. Одобрените средства за 2015 г. са в размер на 89 500 лв. с ДДС, 
а в края на годината са усвоени 81 299 лв. с ДДС. 

� „Рудник „Маджарово” – десен бряг – щолни, комини и обрушовки”. 
Одобрените средства за 2015 г. са в размер на 344 000 лв. с ДДС, а усвоените за 
годината са 343 496 лв. с ДДС. 

 
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 и рекултивационни дейности:  

� Хвостохранилище „Бухово” по проект „Неотложни аварийно-възстановителни 
работи на стената на Хвостохранилище към ПХП „Металург“ Бухово“; 

� Обект „Елешница” – по проект „Реконструкция на отводнителен канал № 1 
към лагуната за утайки – хвостохранилище „Елешница”, община Разлог; 

� Обект „Проект за техническа ликвидация и отстраняване на вредните 
последици при прекратяване на производствената дейност във въгледобива”, гр. 
Перник; 

� Обект „Техническа ликвидация на жилищен блок на ул. „Родопи” № 10”, кв. 
Марийно, гр. Димитровград; 

� Обект „Техническа рекултивация на нарушени терени, промишлени 
площадки и табани на територията на Хасковска област; 

� Обект „Техническа рекултивация на нарушени терени, промишлени 
площадки и табани на територията на Старозагорска област; 
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� Обект Хвостохранилище „Елисейна”; 
� Обект Хвостохранилище „Медет” – Жеков вир и Златишко кале; 
� Обект находище „Цар Асен” – препомпване; 
� Обект Рудник „Маджарово” – десен бряг.   

 
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 годината са 
проведени: 

� пет заседания на 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;  

� седем заседания на Консултативния съвет, назначен в изпълнение на ПМС № 
74/1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова 
суровина; 

� шест 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 параграфи, вкл. 
проектите по програмата 
 
Г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, 
качествени, времеви) (Приложение № 5) 
 
Приложение №5 

2000.01.09 Бюджетна програма „Преструктуриране и 
ефективно управление на държавната собственост” 

Показатели за изпълнение 

Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Отчет             
2015 г. 

1. Търговски дружества с подобрени финансови резултати 
бр. 5 9 

2. Приватизирани обекти (мажоритарни, миноритарни пакети, 

обособени части и имоти – частна държавна собственост) бр. 30 7 

3. Обекти, за които са осъществени маркетингови мероприятия бр. 36 52 

4. Дружества с извършен следприватизационен контрол бр. 50 72 

5. Обекти с изпълнени  приватизационни задължения бр. 40 70 

6. Издадени от министъра актове за преобразуване и/или 

преструктуриране 
бр. 9 4 

7. Предприятия с приключило производство по ликвидация бр. 3 2 

8. Предприятия с приключили реституционни процедури 
бр. 3 10 

9. Предприятия с приключило производство по несъстоятелност 
бр. 4 4 
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10. Публикувани обяви на синдиците за продажби на активи бр. 500 2 426 

11. Дружества с извършен контрол по отношение на образуване 

на СРЗ и формиране възнагражденията на органите за 

управление и контрол 

бр. 32 28 

12. Проведени заседания на ОСТС и ОСУТ 
бр. 24 29 

13. Контрол по изпълнение на техническа ликвидация и 

рекултивация бр.проверки 40 40 

14. Изготвени месечни, тримесечни и годишни доклади във 

връзка с изпълнението на ликвидационните и рекултивационни 

дейности 
бр. доклади 35 35 

15. Приети обекти по проекти за техническа ликвидация и 

рекултивация 
бр. обекти 7 7 

 
Забележка: */ на основата на  приетите годишни финансови отчети за 2014 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 
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. Следва да се 
има предвид, че в края на 2014 г., след приемане на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2015 г., с Разпореждане на Министерския съвет № 6 от 
04.12.2014 г. бе извършена промяна на органа, който да упражнява правата на 
собственост в капитала на търговските дружества от системата на преобразуваното 
Министерство на икономиката и енергетиката. Намаляването на общия брой на 
дружествата, по отношение на които Министърът на икономиката упражнява правата на 
държавата като акционер/съдружник, предвид етапа на който бе извършено, не намери 
отражение в заложените целеви стойности на някои от показателите за изпълнение, а 
именно „Предприятия с приключило производство по ликвидация”, „Дружества с 
извършен контрол по отношение на образуване на СРЗ и формиране възнагражденията 
на органите за управление и контрол” и „Издадени от министъра актове за 
преобразуване и/или преструктуриране”.  Отчетените стойности по тези показатели 
дават основание да се каже, че целите, които те характеризират са постигнати. 
Причините за значителното неизпъление по показател Приватизирани обекти 
(мажоритарни, миноритарни пакети, обособени части и имоти–частна държавна 
собственост) са посочени по-горе. 
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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 

№ 

20000.01.09 Бюджетна програма “Преструктуриране и ефективно 
управление на държавната собственост” 

Закон 
Уточнен 

план 
Отчет              
2015 г.  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 3 507 300 3 397 715 3 319 089 

     Персонал 2 694 800 2 589 800 2 524 869 

     Издръжка 812 500 791 915 782 494 

     Капиталови разходи 0 16 000 11 726 

     Лихви по изпълнителни листа       

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 3 507 300 3 397 715 3 260 076 

     Персонал 2 694 800 2 589 800 2 522 786 

     Издръжка 812 500 791 915 725 564 

     Капиталови разходи   16 000 11 726 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства 

0 0 59 013 

     Персонал     2 083 

     Издръжка     56 930 

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

2,1 1. ОПАК     59 013 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 10 000 000 9 460 507 

  
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 9 460 507 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 
средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

  1. ОП Конкурентоспособност       

  2. ОП Конкурентоспособност и иновации       

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 10 000 000 9 460 507 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 3 507 300 13 397 715 12 720 583 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 3 507 300 13 397 715 12 779 596 

  Численост на щатния персонал 90 90 88 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите 
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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 10 „ЗАЩИТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ” 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели: 
Заложените в програма 10 „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. 
Посочените четири цели, съобразно планираните целеви стойности и 

показателите за изпълнението им през 2015 г. са постигнати, като някои от тях са 
преизпълнени. Всички продукти/услуги на програмата и дейностите по тях са  
изпълнени в срок и съобразно заложените качествени и количествени показатели. 
 
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: 
� Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

защита на потребителите /ЗИД на ЗЗП/, въвеждащ изискванията на Директива 
2013/11/ЕС за алтернативно решаване на спорове и за създаване на условия за 
прилагане на Регламент (ЕС) 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски 
спорове. Проектът на ЗИД на ЗЗП бе изготвен в определения за това срок, към него са 
изготвени и доклад до МС, мотиви към законопроекта и таблица за съответствие с 
правото на ЕС. Експерти от отдел „Политика за потребителите” са взели участие в 
заседанията на Комисията по икономическа политика към НС и е осигурено присъствие 
на експерти от отдел „ПП” в НС за второ четене на ЗИД на ЗЗП в пленарна зала. 
Задачата е изпълнена в определения за това срок. ЗИД на ЗЗП е публикуван в ДВ, 
бр.57 на 28 юли 2015г. 

� Изготвен е проект на Правилник за дейността на общите и секторни 
помирителни комисии към Комисия за защита на потребителите /КЗП/, с оглед 
осигуряване на условия за прилагането на ЗИД на ЗЗП, въвеждащ Директива 
2013/11/ЕС. Отразени са постъпилите бележки, получени от съгласуването на проекта 
на Правилник със заинтересованите страни. Проекта на Правилник е представен за 
утвърждаване на министъра на икономиката, след което е публикуван в ДВ в 
определения за това срок. 

� 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. Извършени са 
нотифицирания на компетентните органи по смисъла на чл.18 на Директива 
2013/11/ЕС, на звената за контакт по смисъла на чл.7 на Регламент 524/2013 за ОРС и  
нотифициране на ЕПЦ пред Европейската комисия /ЕК/ като орган по чл.14, ал.1 на 
Директива 2013/11/ЕС за оказване на помощ на потребителите пред Европейската 
комисия. КЗП е нотифицирана пред ЕК като орган, отговарящ за прилагането на 
Директива 2013/11/ЕС за АРС. 

� Извършени са редакция и корекции по въпросник на ЕК за събирането 
на данни за Индекс на пазарите и по документ изготвен от ЕК относно уязвимите 
потребители. Направени са лингвистични бележки по проекта на превод на 
предложението за директива относно пакетните туристически пътувания и 
комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник. 
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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: 

� Участие на експерти в работните групи на ЕК в областта за защита на 
потребителите: Участие в 25 бр. срещи на следните Работните групи към Европейската 
Комисия: 3 бр. заседания на Работна група мрежа за безопасност на потребителите; 2 
бр. заседание на работна група на мрежата за безопасност на потребителите – под 
група стоки предлагани онлайн; 2 бр. заседания на мрежата на ЕПЦ; среща на 
работната група по въвеждане на Директивата за АРС; среща на РГ за сравнителни 
инструменти; 2 бр. заседания на РГ по потребителски пазари; 2 бр. заседания на 
Комитета по потребителска политика на ОИСР; 2 бр. заседания на Комитета по 
административно сътрудничество по Регламент 2006/2004; работна среща по прилагане 
на директивата за потребителския кредит; заседание на Комитета по ОРС; участие в 
Годишната европейска конференция по въпросите на ЗП; 3 бр. работни срещи към ЕК 
по „Договори с цифрово съдържание“; работна среща на тема нелоялно търговски 
практики; заседание на Комитета по финансовата потребителски програма; работна 
група по политика за защита на потребителите - високо ниво. Изготвени са подробни 
доклади за обсъжданите въпроси и участието на експертите от всички срещи. 

� Участие в 2 бр. заседания на работна група „Защита на потребителите и 
информация” към Съвета на Европейския съюз по предложение за директива относно 
пакетните пътувания. През посочения период Република България  взе активно участие 
и представи своята позиция в организираните от ЕК и Съвета заседания в областта на 
защитата на потребителите. 

� Участие в Работна група на Комисията на ООН по международно търговско 
право/УНСИТРАЛ/ и работна група на междуправителствени експерти за защита на 
потребителите, организирано от Комисията на ООН за търговия и развитие /УНКТАД/ за 
изменение на основните насоки на ООН за защита на потребителите. Експерт на отдела 
е участвал в 2 бр. заседания на РГ на междуправителствени експерти за защита на 
потребителите, организирани от  Комисията на ООН за търговия и развитие УНКТАД и в 
седмата конференция на ООН за контрол на рестриктивните търговски практики  и при 
обсъждане на проект на резолюция на ООН за правата на потребителите 

1.3. Проследяване и оценка на развитието на законодателството за защита на 
потребителите:  

 Изготвени указания, рамкови позиции, информации и становища, свързани с 
развитието на законодателството в областта на защитата на потребителите. През 2015г. 
са изготвени 4 бр. указания за заседания на КОРЕПЕР по предложение за 
директива относно пакетните пътувания; едно указание за заседание на КОРЕПЕР по  
регламент за безопасност на потребителските продукти; информации за 3 точки от 
Рамкова позиция за Съвет Конкурентоспособност във връзка с директивата за 
пакетните пътувания, стратегията за единния цифров пазар и проекта на регламент за 
обща безопасност. Изготвена е позиция във връзка с правилата за трансгранична 
електронна търговия за неформално заседание на Съвет „Правосъдие” - Рига; 
указание за 1982-то заседание на КОРЕПЕР по т. „Общи въпроси” във връзка с чл. 
7 от проекта на Регламент за безопасност на  потребителските продукти и информация 
за  заседанието на Съвет „Конкурентоспособност” по Стратегия за единен пазар в 
частта „Защита на потребителите”. Изготвени са  3 бр.  Рамкови позиции по 
безопасност на стоките: по предложение на ЕК за приемане на Решение за 
изпълнение относно публикуването в ОВ на ЕС на позоваване на справки 
/референции/, касаещи стандарт EN ISO 4210 за велосипеди за града, по Решение 
относно изискванията за безопасност на европейските стандарти за свещи, свещници, 
съдове и аксесоари за тях и решение относно изработване на стандарти за безопасност 
за камини, захранвани със спиртни горива. На ниво формална консултация и е даден 
принос при на МИ по предложение на Великобритания за развитие на единния цифров 
пазар; Изготвена е позиция относно проведена среща за безопасността на 
татуировките. Изготвени са предложения на Работна група 21 „Защита на 
потребителите” за включване на мерки в Годишната и Шестмесечната програма на 
СЕВ за 2015г. с приоритетни теми и досиета в частта „Защита на потребителите”. 
Подготвен е отговор на въпросник на ЕК относно прилагането на Директива 2002/65/ЕО 
за продажбата на финансовите услуги от разстояние. Изготвени са 9 бр. становища 
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по съгласуване на постъпили проекти на нормативни актове, касаещи 
защитата на потребителите, като следва: по приемането на Директивата за 
timeshare, по Концепцията за въвеждане на оценка на въздействие на проекти на 
нормативни актове към Съвет по административна реформа, по проект на ЗИД на 
ЗЮНЦ,  Кодекс на застраховането, по въпроси от Република Турция във връзка с 
прилагане споразумението за митнически съюз с ЕС, становище по ЗИД на ЗНА, 
становище до  д-я „Правна” и писмо във връзка с постъпило заявление от сдружение 
„Съюз на безалкохолната промишленост в България”, становище по проект на ЗИД на 
Закона за железопътния транспорт, становище по проекта на ЗИД на Закон за 
кредитите за недвижими имоти на потребители и др. 
 
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 34 721 инспекции,  
във връзка със защитата на икономическите интереси на потребителите. Съставени са 
3506  акта за установяване на административни нарушения /АУАН/, въз основа 
на които са издадени 3 352 наказателни постановления /НП/. През 2015 г. са 
постъпили общо 20 453 жалби и сигнали, по които са извършени 14 439 
инспекции. От тях 10 703 жалби се отнасят до рекламации на стоки и услуги. В 
резултат на предприетите от страна на КЗП действия са удовлетворени 6 474 жалби. 
Приблизително една пета от постъпилите жалби и сигнали съдържат сигнали за 
конкретни нарушения в търговски обекти, гражданско правни спорове, или запитвания 
на потребители за правната уредба на техните права.  

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 23 414 инспекции в търговски обекти в 
цялата страна, в резултат на които са съставени 2 144 АУАН и са издадени 2 215 НП. 
Приоритетни са били секторите: електрическо и електронно оборудване, обувки, 
текстилни продукти и облекла, нови автомобили, продукти свързани с 
енергопотреблението, във връзка с етикетирането за енергийна ефективност, мебели, 
битови услуги, обявяване на цените и съобщения за намаления на цените, стоки за 
ученици. Осъществен е надзор при продажбата на тютюневи изделия и спиртни 
напитки. 

� наличие на пазара на нелоялни търговски практики, използвани от 
търговци: През 2015 г. са събирани доказателства и докладвани на КЗП за 572 случая 
за прилагане на нелоялна търговска практика. В 204 от тях КЗП се е произнесла, че е 
налице такава и са издадени 204 заповеди за забрана прилагането на нелоялни 
търговски практики. 

� наличие на неравноправни клаузи в договорите с общи условия: През 
периода са анализирани 156 броя  договори с Общи условия, съдържащи 12 291 
клаузи, от които 827 клаузи са обявени за неравноправни. Анализирани са договори, 
в следните пазарни сектори: електронни съобщителни услуги; финансови услуги; 
газоснабдителни дружества, застрахователни услуги онлайн продажби и директни 
продажби на стоки и др. 
  2.2. Координиране на действията по прилагане на законодателството за защита 
на икономическите интереси на потребителите: 

Извършени са следните проверки за спазване законодателството за защита на 
икономическите интереси на потребителите: 

� по отношение защитата на потребителите на туристическия продукт са 
извършени 9 410 инспекции в туристически обекти на територията на цялата страна. 
Съставени 966 АУАН, въз основа на които са издадени 818 НП; 

� по отношение на договорите за продажба от разстояние и 
идентифициране на интернет търговците са извършени 1 515 инспекции, свързани 
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със спазването на разпоредбите на ЗЗП относно договорите за продажба от разстояние. 
Съставени 306 АУАН и са издадени 254 НП. Извършени са 342 инспекции свързани с 
нарушения на Закона за електронната търговия и конкретно изпращането на 
непоискани търговски съобщения на потребители и на електронни адреси на 
юридически лица, вписани в електронния регистър на електронните адреси на 
юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения За 
годината са извършени и 40 инспекции по Закона за предоставяне на финансови 
услуги от разстояние. 

� по отношение защита на колективните интереси на потребителите през 
2015г. са  заведени 19 иска за защита на колективните интереси на потребителите. От 
тях 6 са за прогласяването за нищожни и отстраняването на неравноправни клаузи от 
договори, сключвани с потребители и един за преустановяване прилагането на 
нелоялна търговска практика, 5 иска са за отстраняване на неравноправни клаузи в 
типови Договори за предоставяне на електронни съобщителни услуги, 1 иск е срещу 
общите условия на лизингово дружество, 2 – срещу дружества, предлагащи 
образователни и спортни услуги, 1 строителна фирма и 1 финансова институция, 
предлагаща кредити. Заведени са и 3 колективни иска срещу дружества, 
осъществяващи търговия, за прилагане на нелоялна търговска практика. 

2.3. Повишаване на ефективността на извънсъдебното решаване на 
потребителски спорове: 
     Образувани са 426 помирителни производства за уреждане спорове между 
потребители и търговци, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото 
на рекламация за стоки или услуги и неравноправните клаузи в договори, с търговските 
практики и договорите, сключвани с потребители. В 69 от случаите е постигнато 
споразумение между страните. Често се наблюдава и доброволно решаване на спора 
преди провеждането на самото помирително заседание.  При 272 от образуваните 
помирителни производства са прекратени, тъй като търговецът не се явява и не 
изпраща представител на помирителното заседание. През годината са приключени 63 
помирителни производства за нарушение на законодателството за платежните 
услуги и платежните системи. Със спогодба са приключили 12 помирителни 
производства, а в 10 от случаите чрез посредничеството на помирителната комисия е 
постигнато доброволно уреждане на спора между страните в хода на водената 
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 2015 година Европейският потребителски център (ЕПЦ) в България е 

получил 1069 сигнала. От тях 342 са информационни запитвания, а 727 жалби, 
по които ЕПЦ е трябвало да се намеси, като сподели случаите със своите колеги от 
други европейски потребителски центрове според държавата, където е регистриран 
търговецът.  

3.2. Информиране на потребителите за приложимото законодателство: 
ЕПЦ България,съвместно със свои партньори и КЗП е провел няколко 

информационни турнета в страната. Във всеки от градовете е организиран 
информационен щанд, като на потребителите са раздавани информационни брошури и 
конкретни съвети за техни трансгранични проблеми. През 2015 г. са организирани и 
няколко инициативи под мотото „гише на пътника”.  

ЕПЦ е взел участие в открита приемна на предаването „Потребителската 
кошница” със съдействието и участието, КЗП и асоциация Активни потребители, както и 
в организирането и провеждането на пресконференция на тема „Търговските гаранции 
– заслужават ли си парите”.  

3.3.   Съдействие за решаване на трансгранични потребителски спорове: 
     В 73% от случаите на ЕПЦ са закрити успешно като е постигнато споразумение 

между търговеца и потребителя, а 6% от случаите са препратени към друг компетентен 
орган. При 21% от закритите случаи не се е стигнало до доброволно разрешаване на 
спора.  
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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: 

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, през 
2015г. са извършени общо 3 322 инспекции, проверени са 2 736 обекта и са 
извършени  586  документални проверки. Съставени са 316 АУАН и са издадени 
299 НП. През годината са издадени общо 59 заповеди за временно спиране 
реализацията на 74 вида стоки, за които е възникнало съмнение, че могат да 
представляват опасност за живота и здравето на потребителите. За 35 вида стоки, 
представляващи сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите са 
издадени заповеди за обнародване в ДВ за забрана производството, вноса, износа, 
възмездното или безвъзмездно им  пускане на пазара. В съответствие с 
взаимодействието между Агенция „Митници” и КЗП през 2015г. са постъпили общо 597 
уведомления за предстоящ внос от трети страни на стоки, от които 568 броя 
уведомления - от компетенциите на КЗП и 29 от компетенциите на други контролни 
органи. По повод постъпилите уведомления, от КЗП са извършени 260 инспекции. По 
време на кампания „Безопасност на услугите - Лято 2015” на територията на цялата 
страна са извършени 210 инспекции по отношение безопасността на 
предлаганите услуги в увеселителни обекти и детски площадки За установените 
несъответствия са съставени 6 АУАН. Издадени са 9 заповеди за преустановяване 
предлагането на услугата на пазара до привеждането й в съответствие с изискванията 
за безопасност, чието изпълнение ще я направи безопасна. И 6 заповеди за временно 
спиране предоставянето на услугата на пазара за периода, необходим за извършването 
на контрол, проверка и оценка на безопасността й. 
 4.2. Участие в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки – 
РАПЕКС /нехранителни стоки/: 

През 2015 г. са обменени общо 4 700 уведомления (нотификации и реакции) 
по система GRAS-RAPEX, от които получени – 4 442 и изпратени 258 уведомления 
за открити стоки на българския пазар. Издадени са 186 заповеди за забрана за 
реализация и незабавно и ефективно изтегляне от пазара на 193 вида стоки, от които 
9 броя заповеди за забрана пускането на пазара на 17 вида стоки по получени 
уведомления на Агенция „Митници” и 9 заповеди за преустановяване предлагането 
на 9 вида услуги на открити и закрити детски площадки за игра, които не 
съответстват на изискванията за безопасност. 
 
5. Информиране на представителите на бизнеса за техните задължения, 
произтичащи от законодателството за защита на потребителите и повишаване 
на информираността на потребителите за техните права и тяхната роля в 
пазарната икономика: 

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 Enterprise Europe Network към БТПП и КЗП е провел обучение 
на тема „Изискванията към онлайн търговците в България и ЕС”. През 2015 година ЕПЦ 
е издал и брошури за правата на търговците и на потребителите и съвети как могат да 
се възползват от процедурата за алтернативно решаване на спорове, както и какви са 
правата на потребителите при наемане на автомобил в друга страна от ЕС. Представен 
е и доклад за правата на пътниците във въздушния транспорт. 

5.2. Информационна и образователна дейност за правата на потребителите: 
През годината съобразно с целите на КЗП и с утвърдената план-програма за 

контролната дейност са предприети редица дейности за популяризиране правата на 
потребителите и предоставяне на информация за средствата за защита на 
потребителите, чрез: предоставяне на различни информации в над 2000 статии, 
дописки, репортажи, интервюта; разпространени са  над 1300 публикации; отпечатани 
са  над 100 информационни приложения. Проведени са над 10 събития/кампании извън 
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София. Организиран диалог с потребителите чрез: Facebook – около 100 публикации и 
над 300 отговора на запитвания от потребителите; Twitter – 19 публикации. 
 
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: 

Проведена е процедура за разглеждане, оценяване и класиране на подадените 
от сдруженията на потребителите заявления за предоставяне на финансова помощ за 
2015г. при спазване на заложените срокове. Изготвена е докладна записка №93-00-
18.06.2015г с резултатите от класирането и е направеното предложение. Доклада е 
одобрен от министъра на икономиката и енергетиката и е издадена заповед за 
разпределението на средствата. Заложената в програма 10 „Защита на потребителите” 
дейност за финансово подпомагане на сдруженията на потребителите е стартирана и е 
изпълнена успешно в определените за това срокове. В края на 2015 г. е стартирала 
подготовката за отчитането на отпуснатите средства. 
 
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 

2000.01.10 Бюджетна програма „Защита на потребителите” 
Показатели за изпълнение 

Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Отчет             
2015 г. 

 

1.Разгледани потребителски жалби относно рекламации 
бр. 5 500 10 703 

 

2.Удовлетворени потребителски жалби относно рекламации 
бр. 3 500 6 474 

 

3.Насочени потребителски жалби към други компетентни органи 
бр. 2 500 5 311 

 

4.Брой получени уведомления в КЗП за опасни стоки по 

системата RAPEX 

бр. 3 000 4 442 

 

5.Уведомления, изпратени от КЗП до ЕК по системата RAPEX 
бр. 200 258 

 

6.Издадени заповеди за временно спиране реализацията на 

стоки, за които има основание да се счита, че са опасни-до 

получаване на резултат от лабораторния  анализ 

бр. 120 59 

 

7.Издадени заповеди за забрана и изтегляне на опасни стоки от 

пазара 

бр. 180 186 

 

8.Видове опасни стоки намерени в България 
бр. 180 193 

 

9.Проверки, извършени от КЗП за нарушение на 

законодателството за защита на потребителите /по ЗЗП/ 

бр. 22 000 27 157 

 

10.Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството 

за защита на потребителите 

бр. 2 300 2 688 

 

11.Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение 

на законодателството за защита на потребителите 

бр. 2 000 2 702 

 

12.Образувани помирителни производства за нарушение на 

законодателството за защита на потребителите на стоки и услуги 

бр. 400 426 
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13.Случаи на постигнато споразумение от помирителните 

комисии за нарушение на законодателството за защита на 

потребителите на стоки и услуги. 

бр. 90 69 

 

14.Образувани помирителни производства за нарушение на 

законодателството за платежните услуги  и платежните системи. 

бр. 55 63 

 

15.Случаи на постигнато споразумение от помирителните 

комисии за нарушение на законодателството за платежните 

услуги  и платежните системи. 

бр. 25 12 

 

16.Заведени искове за защита на колективните интереси на 

потребителите. 

бр. 15 19 

 

17.Анализирани клаузи на договори с общи условия за 

откриване на неравноправни клаузи. 

бр. 4 200 12 291 

 

18. Проверки извършени от КЗП за нарушение на 

законодателството за защита на потребителите на туристически 

услуги 

бр. 9 000 9 410 

 

19.Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството 

за защита на потребителите на туристически услуги 

бр. 1 000 966 

 

20.Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение 

на законодателството за защита на потребителите на 

туристически услуги 

бр. 800 818 

 

21.Наложени административни мерки „временно затваряне на 

туристически обект” 
бр. 70 104 

22.Проверки извършени от КЗП за нарушение на 

законодателството по други закони по които има компетенции 

/изкл. ЗЗП и ЗТ/ 

бр. 1 300 1 476 

 

23.Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството 

по други закони, по които има компетенции 
бр. 130 168 

 

24.Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение 

на законодателството по други закони, по които има 

компетенции 

бр. 100 131 

 

 
� Кратко описание на показателите за изпълнение 

 
� Източници на информацията за данните по показатели на изпълнение: 
Отчета за 2015 г. е изготвен въз основа на данни от: 
- по отношение на част II, т. 1, отчасти т. 5 и т.6 от Отчета, дейностите се 

изпълняват и информация за тях се предоставя от дирекция „Техническа хармонизация 
и политика за потребителите”; 

- всички останали 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 10 дейности са изпълнени в определените за това срокове. 
 По отношение на разликите в заложените целеви стойности и отчета по 
показатели в Приложение 5 следва да се отбележи, че през последните години, 
благодарение на подобрената дейност на КЗП, намалява наличието на опасните стоки, 
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открити на българския пазар. Поради това, през 2015г. отчета за изпълнение относно 
издадените заповеди за временно спиране реализацията на стоки, за които има 
основание да се счита, че са опасни до получаване на резултат от лабораторни 
изследвания е по-малък в сравнение с предварително заложените целеви стойности. 
 Също така, следва да се има предвид, че съгласно спецификата на помирителното 
производството за постигането на споразумение от помирителните комисии при 
нарушение на законодателството за защита на потребителите на стоки и услуги в т.ч. и 
на законодателството за платежните услуги е необходимо активно участие и на двете 
страни в производството, както на потребителите, така и на търговците. Поради 
недостатъчната степен на ангажираност на търговците и познаване на техните 
задължения, през 2015г. са отчетени по-ниски стойности на изпълнение в сравнение 
със заложените целеви стойности предвидени през предходната година.  
 
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 
администрирани разходи (Приложение 6)  
 
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

2000.01.10 Бюджетна програма “Защита на потребителите” 

Закон 
Уточнен 

план 
Отчет              
2015 г.  (в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 3 491 000 5 016 162 5 793 117 

     Персонал 2 755 200 2 882 186 2 837 064 

     Издръжка 735 800 1 496 477 1 580 238 

     Капиталови разходи 0 637 499 1 375 815 

     Лихви по изпълнителни листа       

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 3 361 000 4 692 075 4 654 390 

     Персонал 2 693 200 2 750 989 2 727 123 

     Издръжка 667 800 1 328 419 1 315 401 

     Капиталови разходи   612 667 611 866 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства 

130 000 324 087 1 138 727 

     Персонал 62 000 131 197 109 941 

     Издръжка 68 000 168 058 264 837 

     Капиталови разходи   24 832 763 949 

  От тях за: *        

2,1 1. ОПАК 130 000 130 000 944 640 

2,2 
2. Проект „Европейски потребителски център България“ грантов договор № 

2015 81 03 ЕСС-NET 2015 BULGARIA 
  145 510 145 510 

2,3 3. Проект „Съвместна дейност 2013“ грантов договор № GA 2013 82 01   5 920 5 920 

2,4 
4. Проект „Създаване на еднакви възможности на Интернетизследователите“ 

грантов договор № 2013 92 02 
  7 072 7 072 

2,5 5. Проект „Трансфер на данни по постъпили жалби“   19 960 19 960 

2,6 6. Проект „Съвместна дейност EEPLIANT“   7 583 7 583 

2,7 7. Проект „Съвместна дейност 2014“   8 042 8 042 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  70 000 70 000 69 997 

  5. Субсидии за сдруженията на потребителите 70 000 70 000 69 997 
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ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 
средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

  1. ОП Конкурентоспособност       

  2. ОП Конкурентоспособност и иновации       

  3. ОПАК       

  3. ОП Техническа помощ       

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 70 000 70 000 69 997 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 3 431 000 4 762 075 4 724 387 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 3 561 000 5 086 162 5 863 114 

  Численост на щатния персонал 177 177 165 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите 

 
 
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 11 „РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕС” 

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

1.Насърчаване българския износ и разширяване присъствието на български 
стоки и услуги на 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. 

2.Разширяване икономическото сътрудничество с партньорите на 
институционално ниво и създаване на предпоставки за улесняване на бизнеса и 
разширяване на бизнес контактите. 

3.Популяризиране търговско - икономическия потенциал на Република България 
в чужбина и подобряване на имиджа на българските стоки и услуги на международните 
пазари чрез участия във форуми, конференции, панаири, изложения, провеждане на 
търговски мисии и други международни събития. 

4.Стимулиране външнотърговския капацитет и конкурентоспособността на 
българските фирми на външните пазари чрез повишаване квалификацията на малките 
и средни предприятия (МСП) в областта на външната търговия. 

5.Повишаване информираността на българските фирми – износителки, с цел 
улесняване на достъпа им до външните пазари. 

6.Улесняване достъпа на българските компании износителки до експортно 
кредитиране и застраховане. 

7.Създаване 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. 

8.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. 

9.Подобряване износа чрез изпълнение на многогодишен проект за 
интернационализация на българските малки и средни предприятия от Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. 

През 2015 г. се изпълняват всички заложени в Бюджетна програма - 2000.02.01 
„Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС”, цели. В 
тази връзка, са осъществени множество мероприятия за разширяване на 
международното търговско–икономическо сътрудничество, подписани са или са 
съгласувани споразумения, меморандуми, спогодби и други договори за търговско-
икономическо сътрудничество, организирани са информационни и промоционални 
кампании у нас и в чужбина, насърчавани са контакти на бизнес-ниво, предоставяна е 
богата информация на интернет страницата на министерството. 

През отчетния период са реализирани и редица дейности, насочени към 
подобряване на 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. България участва в дейността на 
Световната търговска организация (СТО) и формирането на позицията на ЕС във връзка 
с изпълнението на решенията на 9-та Министерска конференция, подготовката и 
провеждането на 10-та Министерска конференция, преговорите в СТО и подготовката 
на работна програма за приключването им.  

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). Разработени са анализи и оценки за 
прилагане на инструментите на търговската защита в Европейския съюз. 



 165

На национално ниво са реализирани редица дейности, насочени към 
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 – бизнес срещи и форуми. Провеждане на: 

1.1.1. 21 посещения на държавно ниво в Република България: Азербайджан, 
Черна гора, Германия, Испания, Португалия, Македония, Босна и Херцеговина, 
Румъния, САЩ, Виетнам, Китай, Индонезия, Саудитска Арабия, Пакистан и други; 

1.1.2. 24 посещения на държавно ниво в чужбина: Руска федерация, 
Азербайджан, Беларус, Грузия, Казахстан, Китай, Катар, Куба, Йордания, Монголия 
Германия (3 бр.), Румъния (2 бр.), Швеция, Франция, Великобритания, Полша, Италия, 
Швейцария, Австрия; 

1.1.3. 49 съпътстващи мероприятия при участието на българския бизнес в 
страната или чужбина, от които 28 бизнес форуми в чужбина и 8 в Република България, 
и 13 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. 
Подготвени и проведени:  

1.2.1. 11 сесии на междуправителствени комисии, в т. ч. с Армения, Молдова, 
Белорус, Пакистан, Виетнам, Република Корея, Албания, Сърбия, Румъния, Слования и 
Германия; 

1.2.2. 7 заседания  на работни групи за икономическо сътрудничество с Руска 
федерация, Иран, Германия, Сърбия, Словакия и Албания. 

1.3. Съгласуване и подписване на споразумения и меморандуми. Съгласуване 
и/или подписване: 

1.3.1. продължават преговорите за подписване на споразумения за взаимна 
защита и насърчаване на инвестициите с ОАЕ;  

1.3.2. продължава съгласуването: на Споразумение за икономическо, научно и 
техническо сътрудничество сътрудничество с Камбоджа; 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. Подписани са 10 меморандума с Агенция за развитие на малките и 
средните предприятия в  Ислямска Република Пакистан, Корейска федерация на малкия 
и среден бизнес, Аманска търговска камара, Кралство Йордания, Аманска индустриална 
камара, Кралство Йордания, Бизнес асоциация Йордания – Европа; Търговска палата за 
внос и изнас Шанхай; Меморандум за сътрудничество между асоциацията на 
българските износители и Корейската асоциация на вносителите; Съгласуване на 
меморандум за разбирателство между правителството на България и правителството на 
Китай за съвместно насърчаване на инициативата „Един пояс, един път”, подсписан на 
26 ноември 2015 в Пекин; Съдействие за подписване на меморандум за разбирателство 
между Индустриалната и търговска банка на Китай и Българската банка за развитие, 25 
ноември 2015 в гр. Суджоу; 

1.3.4. ИАНМСП: 
� подписва 14 Меморандума за разбирателство с партньорски организации от 

Корея, Русия, Хърватия, Пакистан, Йордания (3 бр. с 4 йордански организации), 
Узбекистан, Казахстан, Китай, Туркменистан, Словакия, Португалия; 

� подписва Меморандум за разбирателство с Майкрософт България;  
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� два меморандума: с  Агенция за търговия и инвестиции на Португалия и със 
Словашка агенция за иновации и енергия са парафирани и ще бъдат подписани в 
удобно за двете страни време; 

� ИАНМСП парафира два меморандума - с  Агенция за търговия и инвестиции 
на Португалия и със Словашка агенция за иновации и енергия. Предвижда се 
мемоландумите да бъдат подписани в удобно за двете страни време. 

1.4. Провеждане на срещи с официални представители на други страни. 
Провежда: 

1.4.1. 76 срещи с официални представители на други страни, в т. ч. Руска 
федерация, Украйна, Беларус, Азербайджан, Молдова, Казахстан, Италия, Швеция, 
Португалия, Испания, Сърбия, Нидерландия, Белгия. Пакистан, Израел, Китай, Индия, 
Ирак Йордания, Уганда, Катар, Виетнам, Куба, Венецуела, Индонезия, Република 
Корея, САЩ, Иран, Палестина, Египет, Алжир, Канада, Австралия, Нова Зеландия, 
Индонезия; 

1.4.2. 4 срещи с представители на посолството на САЩ (обсъждане на доклада 
по Раздел „Специален 301” и преговорите между ЕС и САЩ за ТТИП), 3 срещи с 
представители на посолството на Великобритания (организиране на конференция по 
ТТИП), 2 срещи с посланика на Нова Зеландия; 10 срещи със Секретариата на СТО и 
представителите на САЩ, Канада, Индия, Нова Зеландия, Австралия, Япония и др. по 
повод прегледа на търговската политика на съответната страна в СТО. 

1.5. Провежда 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. Разкрива 2 нови Служби по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) в 
страни, в които българския бизнес има интерес и потенциал за разширяване на 
присъствието си: ОАЕ и Куба; проучване и взето решение за откриване на СТИВ: в гр. 
Алмати, Казахстан и гр. Ашхабад, Туркменистан чрез публично-частно партньорство 
(ПЧП). Проучване възможностите за откриване на СТИВ в Саудитска Арабия, Катар и 
Сиера Леоне. Стартира и процедура по ПЧП за разкриване на СТИВ в Дубай и в Рияд. 

1.7. Участва в 15 международни форума, свързани с търговската и 
инвестиционна политика на страната. Участва в Десетата сесия на Министерската 
конференция в Найроби, Кения. 

 
 
2. Насърчаване на контактите на бизнес - ниво в чужбина: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

2.1. Оказва съдействие на български предприятия за участие в: 
2.1.1. 23 броя търговски мисии, с участие на представители на български 

предприятия, в т. ч. и МСП: 
� в Армения, Азербаджан, Беларус, Словакия, Виетнам; 
� търговска мисия в Амстердам, Холандия, 25 - 28 януари 2015 г., с участие на 

15 български компании от сектори текстил и облекло; 
� търговска мисия в Копенхаген, Кралство Дания, 21 – 24 февруари 2015 г.,  с 

участие на 15 български компании от сектори ХВП и посещение на специализирана 
изложба Copenhagen Food Fair 2015; 

� търговска мисия в Москва, Руска Федерация, 24 – 29 май 2015 г., с участие 
на 12 български компании от сектор машиностроене и посещение на международната 
специализирана изложба „Металообработка 2015”;  

� 15 търговски мисии за секторите текстил и облекло, ХВП, машиностроене, 
производство на мебели и интериорен дизайн, строителство и строителни материали, 
парфюмерия и козметика, медицинска техника и оборудване, фармация, дърводобив и 
дървопреработване, електротехника, биологични продукти,  ИКТ в следните 12 страни: 
Холандия, Дания, Руска Федерация, Казахстан, Италия, Корея, Узбекистан, Армения, 
Грузия, Йордания, Швеция и Турция. В търговските мисии участие взеха общо 180 
български предприятия.  

2.1.2. 10 броя бизнес делегации, с участието на 36 представители на български 
фирми:  
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� в Москва, Руска Федерация, 24– 29 май 2015 г., с участие на 26 български 
компании, съпровождащи посещението на министъра на икономиката и заместник-
министъра на икономиката в Москва;  

� с 12 български фирми за участие във Форум за търговия и инвестиции Китай-
Централна и Източна Европа в периода 9 - 12 юни 2015 г., гр. Нинбо, Китай - бизнес 
делегация с участие; 

� 8 бизнес делегации, в които участие взеха общо 120 български фирми. 
Делегациите бяха проведени в следните страни: Руска Федерация, Китай, Италия, 
Беларус, Йордания, Куба и Виетнам. 

2.1.3. 28 броя бизнес форуми в страната и чужбина с провеждане на двустранни 
срещи, в които взеха участие 448 представители на български фирми:    

� Българо-италиански бизнес форум, 14 април 2015 г., организиран съвместно 
с Конфинцустрия, ИЧЕ, Италианска търговска камара и Посолство на Италия, с 
участието на повече от 100 български фирми и италиански инвеститори; 

� Българо-йордански  бизнес форум с двустранни срещи на 14 май 2015 г. в 
София с участието на 67 представители на български МСП и 32 йордански фирми от 
секторите електроника и електротехника, химическа промишленост, строителство и 
производство на строителни материали, хранително-вкусова и сладкарска 
промишленост, производство на тютюневи изделия, дървообработване и мебелна 
промишленост, санитарен фаянс и обзавеждане на баня, козметика, растениевъдство, 
туризъм, околна среда и възобновяеми енергийни източници; 

� Българо-руски бизнес форум в Москва, май 2015 г., с участието на 40 
български и над 60 руски фирми;  

� Българо-молдовски бизнес форум в Кишинев, м. септември 2015 г.; 
� Българо-беларуски бизнес форум в Минск, м. септември 2015 г.; 
� Българо-индийски бизнес форум с двустранни срещи на 4 юни 2015 г. в 

София с участието на 50 представители на български предприятия и 9 индийски; 
� Българо-виетнамски бизнес форум с двустранни срещи на 5 юни 2015 г. в 

София, с участието на 100 български предприятия и 33 виетнамски фирми; 
� Организация на Balkan Trade Bridge, в рамките на Икономически форум за 

Югоизточна Европа, 18 – 19 юни 2015 г., с участието на 68 фирми от 12 страни; 
� Българо-пакистански бизнес форум, 22 юни 2015 г., с участието на 11 

пакистански предприятия и 14 български; 
� За 2015 г. бяха организирани 19 бизнес форума, конференции и семинари в 

страната, в които се включиха общо 1179 представители на български фирми. В 
рамките на форумите с международен характер бяха проведени срещи между български 
предприятия с техни потенциални партньори от Италия, Йордания, Индия, Виетнам, 
Португалия, Пакистан, Израел, Китай (Шанхай) и Китай (Нинбо), Япония, Армения, 
Русия, Югоизточна Европа. Организирани бяха и секторно ориентирани прояви като 
Национална полиграфическа конференция, бизнес конференция с двустранни срещи за 
подкрепа на иновациите и ролята на технологичните паркове за развитието на 
предприемачеството и иновациите в съвременния свят, Първа бизнес конференция „БГ 
Храна – предизвикателства и възможности”, Контактно-информационна борса, по време 
на международните изложби „Техномебел” и „Светът на мебелите”. 

2.1.4. ИАНМСП организира Контактно-информационна борса (КИБ) в периода 21 
- 25 април 2015 г. в гр. София по време на провеждането на международните изложби 
Техномебел и Светът на мебелите. В рамките на (КИБ) бе организиран институционален 
рекламно-информационен щанд с представители на Министерство на икономиката, 
Българската агенция за инвестиции (БАИ), Българската агенция за експортно 
застраховане (БАЕЗ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия.  

2.1.5. За периода м. януари – м. декември 2015 г. бяха организирани и 
проведени 20 национални участия в международни изложби в чужбина, в които се 
включиха общо 304 фирми. Страните, в които българските предприятия имаха 
възможността да представят своята продукция, бяха: Германия, Италия, Турция, Китай, 
Франция, Полша, Румъния и ОАЕ. 

2.2. СТИВ предоставя анализи и информация за партньорите на българските 
участници в дадена бизнес мисия в чужбина и разпространение на информация за 
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българското участие, представяне на потенциала на българските компании и 
осигуряване на присъствие на партньори в рамките на участието. 

2.3. Оказва съдействие на 752 фирми за реализиране на промоционални прояви 
в чужбина и в България. 

2.4. Оказва съдействие за организиране на 28 бизнес форуми в страната и 
чужбина. 

2.5. Не е изготвен маркетингов анализ на международни форуми и изложения, 
свързани с високотехнологични/иновативни икономически сектори, възможностите за 
участие на МСП, координиране и планиране на българско представяне. 

 
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 
сектор, политически и икономически риск, статистически справки и експертни 
становища по икономически въпроси. 

Разработва 51 продуктови пазарни проучвания за 27 държави от Европа и извън 
Европа за следните сектори: хранително-вкусова промишленост, напитки, 
машиностроене, козметика, облекло и обувки. Информационните материали са 
достъпни безплатно за регистрираните МСП на Националния експортен портал, който се 
поддържа от ИАНМСП. 

3.2. Възлага изследване на тема „Обществени нагласи относно 
предприемачеството, малкия и среден бизнес в България, препоръки и насоки за 
стимулиране и развитие. Изследване на  дейността на държавни и обществени 
структури, подпомагащи развитието на малките и средни предприятия в България; 
изследване на мнението на предприемачите относно услугите, които получават от 
страна на тези структури”. 

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. Организирани 86 прояви (бизнес – форуми и мисии) за промоция на 
експортния потенциал.  

3.6. ИАНМСП администрира Национален експортен портал, подготвя и публикува 
актуална и полезна информация на интернет страницата си.  

3.7. ИАНМСП подготвя и разпространява 8 броя информационни брошури с 
информация за България, представяне на секторите и участващите български фирми в 
търговски мисии и международни панаири в чужбина и 490 информационни материала 
за публикуване в медиите. 

3.8. Предоставя специализирани услуги за бизнеса за осъществяване на 
контакти с потенциални бизнес партньори. 

3.9. Предоставя специализирани информационни услуги в подкрепа на 
износителите. 

3.10. Проведени са 4 обучения на теми: „Практически инструменти за успешни 
продажби на чужди пазари - опита на италианските фирми от сектор 
Дървопреработване”, „Ефективни организационни и производствени процеси за 
конкурентоспособност на глобалния пазар: -италианският опит в сектор Облекла”, 
„Съвременен мениджмънт и иновации” и „Непрекъснато успяващи компании и 
решаващо конкурентно предимство”. 

3.11. Оказва подкрепа и прилага мерки и инструменти за засилване на 
присъствието на българските експортноориентирани продукти на международните 
пазари. 

3.12. Изготвяне на мотивирани предложения и реализиране на програми за 
рекламиране на българския експортен потенциал.  
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Изготвя индикативни програми за организиране на участия на български фирми 
в търговски мисии, международни панаири и изложби в чужбина и бизнес форуми в 
страната.  

3.13. Анализира мерките за развитие и подпомага реализацията на експортния 
потенциал на МСП, изготвяне на предложения за усъвършенстване на дейността. 

3.14. Осъществява взаимодействие с общинските администрации и общински 
съвети с цел реализация на съвместни инициативи за насърчаване на развитието и 
интернационализацията на МСП на общинско ниво. 
 
4. Информационни и промоционални кампании в Република България и в 
чужбина: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

4.1. Провежда 13 мероприятия, целящи популяризирането на икономическия 
потенциал на българките фирми-производители на стоки и услуги в Москва и регионите 
на Руската федерация от ЦПРБМ. 

4.2. Провежда 7 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 (в Москва, Тамбов, Курск, Ярославль и др.). 

4.3.  ЦПРБМ подготвя актуална бизнес информация от руски електронни медии и 
разпространяване в Руската федерация на бизнес информация за България - 13 250 бр. 
рекламни материали и брошури. 

4.4. Провежда 9 мероприятия, целящи популяризирането на икономическия 
потенциал на българките фирми-производители на стоки и услуги в страната на 
пребиваване на СТИВ; 

4.5. Организира 3 бр. семинара-обучения в областта на външнотърговската 
практика за български фирми или държавната администрация. 

4.6. Информационни материали, семинари, медийни кампании за информиране 
на бизнеса за изискванията за получаване на подкрепа със средства от ОПК. През 
отчетния период дейността не е извършвана. 

4.7. Предоставя информация на бизнеса за предстоящи промени в европейското 
и националното законодателство, за сключени международни договорености и 
отражението им върху търговията. Предоставена информация за хода на преговорите, 
основните принципи и условия на проекта на Споразумение за Трансатлантическо 
търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ на работна среща с БСК. 
Представяне на български хранителни продукти и вина по време на традиционната 
вечер, организирана от ДЧ на ЕС и други европейски държави в СТО във връзка с 
промоциране на позицията в преговорите по географските означения. Участие, в 
качеството си на съорганизатор заедно с посолството на Великобриятания в София и 
МВнР, в конференция на тема: „Какво всъщност представлява Споразумението за 
свободна търговия между ЕС и САЩ (ТПТИ)?”, проведена на 29 октомври 2015 г. 

4.8. Провежда обществени допитвания: информиране на БТПП и БСК относно 
обществените допитвания на ЕК за очакванията от преговорите за Споразумение по 
екологичните стоки, и относно оценката на въздействие върху устойчивостта на 
търговията във връзка със споразумението. 

  
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. Участва, 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 участие в заседанията на Съвета 
Външни работи/Търговия – 4 заседания, КОРЕПЕР II – 28 заседания, Комитета по 
търговска политика (Титуляри, Заместници) – около 40 заседания, Комитета по 
търговска политика (Услуги и Инвестиции) – около 20 заседания, КТП СТИС – 5 
заседания, Работна група „Търговски въпроси”, Работна група „ЕАСТ” – 25 заседания, 
Работната група по експортните кредити – 9 заседания, Работна група „АКТБ” – 30 
заседания, Работна група по продуктовите споразумения (PROBA) – 10 заседания, 
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Работна група по общата схема на тарифни преференции (ОСТП) – 3 заседания, 
Комитета по антидъмпингови и изравнителни мерки – 7 заседания, Комитета за достъпа 
до пазара – 10 заседания, и други работни групи и комитети към ЕК в областта на 
Общата търговска политика (ОТП) на ЕС – 25 заседания. Участва активно в процеса на 
координиране и формиране на единна позиция на ЕС по въпросите от дневния ред на 
СТО и 10-та МК на СТО - над 300 заседания. 

5.3. Подготвя и представя позиции, включително рамкови позиции, указания и 
становища за участие в заседания на Съвета на ЕС, работни групи и комитети на ЕС, 
работни групи към СЕВ – общо 88 броя; 

5.4. Изготвя анализи и съгласувани коментари на България в преговорите, 
водени от ЕС, по преференциалните двустранни или регионални споразумения с трети 
страни: 

5.4.1. Над 30 анализа, информации и съгласувани коментари за преговорите със 
САЩ по ТТИП; 

5.4.2. Общо 21 анализа, позиции и съгласувани коментари относно обсъжданите 
въпроси в преговорите, водени от ЕС, с Япония, Китай и Виетнам; 

5.4.3. изготвя:  
� позиция на България относно преговорите за новите финансови механизми на 

ЕИП и Норвегия (2014-2019 г.), вкл. английски вариант и разпространяването й като 
официален документ в РГ ЕАСТ; проведени срещи в МС за уточняване актуалното 
състояние и позиции, Координиране с МС и ПП Брюксел на становищата по 
предложените от ЕСВД предложения за приоритетни области по прилагане на бъдещите 
ЕИП и Норвежки финансови механизми, Изготвяне съвместно с МС и представяне и 
одобряване от СЕВ на позиция на България относно фин. механизми, изготвяне на 
английски вариант и разпространяването й като официален документ в РГ ЕАСТ, 
запознаване на МС с хода на преговорите; Съгласуване с НКЗ в МС на позицията ни 
относно парафираните текстове на протоколите за ЕИП и Норвежкия финансови 
механизми 

� справка относно водените преговори между ЕС и АСЕАН за сключване на 
Споразумения за свободна търговия;  

� справка относно Споразуменията за икономическо партньорство (СИП) между 
ЕС и страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ);  

� актуализация материал относно развитието на преговорите по ССТ ЕС-Индия 
и други. 

5.4.4. Актуална информация, опорни точки и позиции относно приключването на 
преговорите между ЕС и Виетнам за сключване на ССТ, включително съгласува крайния 
резултат от преговорите; 

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. Изготвя: 

5.5.1. Общо 15 позиции във връзка с многостранната търговска политика на ЕС и 
работната програма на СТО; 

5.5.2. Общо 17 анализа и 4 съгласувани позиции по зелените стоки и по ТиСА; 
 

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: 

6.1.1. актуализиране състава на РГ 25 „Търговска и външноикономическа 
политика” към СЕВ и участие в работата по изготвяне на документ „Добри практики на 
ЕС за ефективно прилагане на ограничителните мерки”; 

6.1.2. дейности по подготовката на  Българското председателство на Съвета на 
ЕС през 2018 г.: попълване въпросник за предварителна оценка на административния 
капацитет във връзка с подготовката на председателството и становище относно проект 
на План за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС; съгласуване 
на проект на РМС за приемане на План за подготовката на Българското 
председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.; попълване и изпращане на Въпросник за 
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определяне на българския екип за председателството на ЕС през 2018 г.; участие в 
изготвяне и изпращане на МФ на писмо и попълнена таблица - приложение №2ж 
„Прогноза за средствата, необходими за финансиране на дейностите за подготовката и 
провеждането на Българското председателство през 2018 г.”; изготвяне на проект на 
предварителни приоритети в областта на ОТП на ЕС за Българското председателство на 
ЕС; попълване на въпросниците за оценка на компетентностите, знанията и уменията 
на служителите относно подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС 
през 2018 г; 

6.1.3. изготвени са около 30 становища, указания, рамкови позиции и материали 
по всички въпроси от компетентността на Работна група 25 „Търговска и 
външноикономическа политика” през 2015 г.; 

6.1.4. изготвени, съгласувани и одобрени от СЕВ на рамкови позиции по досиета 
в областта на ОТП на ЕС;  

6.1.5. изготвени становища относно съгласуване на комплект документи по 
проекти на Решение на Министерския съвет за приемане на различни законодателни 
актове; 

6.1.6. създаване на тематична Работна подгрупа „Трансатлантическо търговско и 
инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ” в рамките на РГ 25 към СЕВ, включвайки 
представители на всички ведомства, която да участва в работата по съгласуване и 
подготовка на позициите на България относно преговорите между ЕС и САЩ. 

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. Изготвя: 

6.2.1. анализ и позиция (3 броя, РГ3 към СЕВ – свободно предоставяне на 
услуги), както и анализи и позиции (5 броя, РГ34 към СЕВ – интелектуална 
собственост); 

6.2.2. отчет на РГ 25 по Годишната програма за 2015 г. за участие на Република 
България в процеса на взимане на решения на ЕС и предложения за теми в областта на 
Общата търговска политика на ЕС за включване в Годишната програма за 2016 г.; 

6.2.3. информация относно международните договори на Република България, 
по които Министерството на икономиката е водещо; 

6.2.4. Изготвяне на материалите и извършване на съгласувателната процедура 
по проект на РМС за предложение до НС за ратифициране на Споразумението за 
участие на Хърватия в ЕИП. Изготвени около 5 бр. становища, указания и справки за 
приемане на решения и актове в рамките на РГ „ЕАСТ”; Изпращане на информация до 
ПП Брюксел във връзка с провеждани преговори между ЕС и Исландия за допълнителна 
либерализация на взаимната търговия със селскостопански стоки; Изготвени и 
изпратени до ПП информация и материали относно отношения между ЕС и Лихтенщайн; 
Съгласуване с ЕСВД на възможността за осъществяване на двустранно сътрудничество 
между България и Швейцария по програма Еврика за нуждите на ИАНМСП. 

6.2.5. Позиция на България във връзка с дело Становище 2/15 пред Съда на Ес 
относно разпределението на компетентността между ЕС и държавите му членкиза 
сключване на ССТ със Сингапур. 

6.3. Участие при договаряне от ЕС на нови двустранни и регионални 
преференциални търговски споразумения: 

6.3.1. в 4 експертни срещи по двустранни и регионални преференциални 
търговски споразумения, в общо 25 координационни, дебрифинг и експертни срещи за 
плурилатералните преговори по екологичните стоки и TiSA;  

6.3.2. в съгласуването на проект на текст на Споразумение  за партньорство и 
сътрудничество между ЕС и Малайзия – 2 броя становища; 

6.3.3. в съгласуването на документи относно ратифициране на Рамково 
споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Монголия;  

6.3.4. в прегледа на Протокола за присъединяване на Еквадор към 
Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу и указания за ПП Брюксел, 
както и на Декларацията и заключенията от срещата на върха между ЕС и ОДЛАК и 
други. 
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6.4. Изготвя позиции и заявява интересите на българската страна при 
подготовка на мандати на ЕК за водене на търговски преговори с трети страни и 
региони – преференциални партньори на ЕС по предложение за въвеждане на 
търговски мерки по въпросите в рамките на съвместни органи по силата на сключени 
споразумения на ЕС с трети страни и други.  

6.5. Участва при разработване и прилагане на секторните политики в областта 
на ОТП и съответното общностно законодателство в областите на: 

6.5.1. прилагане стратегията на ЕС за достъп до пазара чрез идентифициране и 
премахване на пречките в търговията на пазарите на трети страни - участва в 
заседания на Комитета по достъп до пазара; 

6.5.2. експортно застраховане и експортни кредити - изготвени 5 бр. позиции, 
становища, материали относно експортно застраховане и експортни кредити. Изготвен 
проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на коефициента по чл. 10, ал. 
4 от Закона за експортното застраховане за 2015 г., по проект на ПМС за изменение на 
списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от ЗЕЗ, както и Отчет за дейността 
по чл. З от цитирания по-горе закон през 2014 г.; изготвя становище относно 
предложение на ЕК за обща позиция на ЕС по въпросите, свързани с финансирането на 
износа за електроцентрали, използващи въглища; Подготовка и съгласуване 
създаването на работна група относно за анализиране и преценка възможността за 
промяна в Закона за експортно застраховане (ЗЕЗ); 

6.5.3. общата схема на тарифни преференции и търговските аспекти на 
политиката на развитие - изготвя материали и позиции на Република България относно 
Системата за общи тарифни преференции (СОТП) на ЕС; рамкова позиция относно 
прага на уязвимост съгласно Регламента за СОТП на ЕС; инструкции за заседание на 
КОПС относно Механизма за подкрепа на мира в Африка; определяне на представител 
на министерството за участие в Междуведомствен съвет във формат „Международно 
сътрудничество за развитие” и участие в заседание на МС и РГ „Политика за развитие” 
към МВнР; попълване на въпросник относно участието на Република България в 
международното сътрудничество за развитие; Съгласуването на проектни предложения 
в рамките на  РГ „Политика на развитие” – 20 бр., материали във връзка с участието на 
заместник-министър икономиката на Конференция по повод откриването на 
Европейската година за развитие 2015 г. и др. 

6.5.4. свързаните с търговията въпроси на защитата върху правата на 
интелектуалната собственост - изготвени 15 становища по проекти на нормативни 
актове и позиции на Република България; 

6.5.5. инструментите на търговска защита - изготвя 32 позиции на Република 
България по предложения на ЕК за въвеждане на антидъмпингови, антисубсидийни и 
защитни мерки по вноса, както и 4 позиции по регламенти на ЕС относно прилагането 
на общата търговска политика; 

6.5.6. разпоредбите, свързани със защита на инвестициите в рамките на 
текущите преговори на ЕС по търговски споразумения, двустранните инвестиционни 
договори на ЕС с трети страни както и регламентите на ЕС по въпроси , свързани със 
защита на инвестициите - изготвя анализи, становища, справки, информации и 
препоръки относно: предложение за ДИД с Мавриций; проекти на текстове по ДИД 
(Косово, Черна Гора, Алжир); проекти на текстове по текущи преговори за ССТ между 
ЕС и трети страни в частта по инвестициите (Япония); двустранни инвестиционни 
договори на държави членки на ЕС (Португалия, Австрия, Естония) с трети страни 
(Конго, Сенегал, Киргизстан, Грузия); позицията на Република България по 
подписването на Конвенцията за прилагане на правилата за прозрачност на УНСИТРАЛ; 
нотификация до ЕК за приключване на преговорите по ДИД с Черна гора; възможността 
за добавяна на апелативен механизъм към арбитражните производства в ДИД; проект 
на Анекс относно публичния дълг, част от ССТ между ЕС и Виетнам; контра 
предложението на Косово по текста по Споразумение за насърчаване и защита на 
инвестициите; изготвяне на отговори по запитване на ЕК през системата EU Pilot 
относно премахването на ДИД между държавите членки (ДЧ) на ЕС; подготовка и 
участие в експертна среща по премахването на ДИД между държавите членки на ЕС; 
подготовка и провеждане на среща с представител на ЕК във връзка с премахването на 
ДИД между ДЧ на ЕС и др. – 27 броя; анализ и позиция на предложението на ЕК за 
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текст и подход по защита на инвестициите за настоящите и бъдещи преговори за ССТ 
на ЕС с трети страни.  

6.6. Изготвя 32 позиции на Република България по предложения на ЕК за 
въвеждане на антидъмпингови и изравнителни мерки. 

6.7. Изготвя позиции на Република България във връзка с водените от ЕС 
преговори по плурилатералните инициативи за либерализация на услугите (ТиСА) и 
зелените стоки – изготвя 17 съгласувани позиции относно секторни предложения по 
TiSA и списъците с екологични стоки. 

 
7. Предоставяне на информация на уебсайта на МИ. 

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 
относно: Обща търговска политика на ЕС, включително текущи преговори за 
регионални споразумения за свободна търговия, мерки и инструменти за търговска 
защита, многостранни търговски отношения , плурилатерални споразумения (търговия с 
услуги и търговия с екологични стоки), двустранни преговори на ЕС с трети страни 
(САЩ). 

7.2. ИАНМСП предоставя комплексна информация за развитие на бизнеса и 
насърчавана на интернационализацията на МСП, предоставяна на:  

7.2.1. Интернет страница на ИАНМСП  
� информация за търгове и оферти– 38 броя, търсене на бизнес партньори – 

14 броя, информация за бизнеса – 25 броя; 
� 172 публикации, 48 информации за предстоящи събития; 
� инициативи в страната, в т. ч. бизнес форуми – 16 броя и 11 обучения; 
� инициативи в чужбина, в т. ч. изложби и панаири – 43 броя, търговски мисии 

и бизнес делегации – 41 броя, други инициативи в чужбина – 138 броя. 
7.2.2. Национален експортен портал: 
� оферти от чуждестранни партньори в Националния експортен портал – 43 

броя;  
� рубрики „Външна търговия на България” - 46 броя, „Новини от СТИВ” – 73 

броя, „Новини” – 17 броя, „Информация от партньори на ИАНМСП” – 21 броя, „Попитай 
експерта” – 14 броя, „Материали за чуждестранни пазари” – 233 броя, „Пазарни 
анализи и продукти” – 51 броя; 

� инициативи в чужбина – 46 броя, инициативи в страната – 23 броя, галерии 
– 11 броя; 

� актуална информация за 81 чуждестранни пазари – външно-икономическа и 
търговска политика, бизнес информация, информация за изложби и панаири, търговски 
запитвания и др. – 233 броя; 

� електронно издание с новините на националния експортен портал – 6 броя 
7.3. Поддържа и актуализира раздел на „Двустранни външноикономически 

отношения“ с информация относно развитието двустранните икономически отношения 
на Република България със съответните страни в различни области и предоставя 
практическа информация чрез бизнес компасите, секторни анализи за отделните страни 
и други.  

7.4. ЦПРБМ поддържа на своята интернет страница рубрики за „Новини от 
ЦПРБМ“, „Новини за туризма“, „България рекламни брошури“, „Изложения в Русия“, 
„Изложения в България“ и „Болгария – круглый год“ - делови предложения, изложения 
в Русия, изложения в Република България, новости за партньорите и други. Поддържа 
интрнет страница: www.cprb.ru. Брой на посетителите, ползващи услугите за 2015 г. – 
102 659.  
 

8. Анализ на състоянието на сектори от българската икономика обект на мерки 
за търговска защита: 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

8.1. Изготвя анализи във връзка с провеждани от ЕК процедури по разследване 
на дъмпингов и субсидиран внос за следните стоки: велосипеди, калиев ацесулфам, 
плосковалцувани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани със 
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зърнесто ориентирани структури, тел и въжета от нелегирана стомана, скрепителни 
елементи от желязо или стомана, керамични плочки 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, 
включително в областта на туризма. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

9.1.  Подготвя анализи за определяне на офанзивните и дефанзивните интелеси 
на България. Подготвя позиции, отчитащи националните интелеси при подготовката на 
еднинна позиция 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 – рамкова позиция и лингвистични бележки във 
връзка с ратификацията на СУТ и превода на български език на междуинституционално 
досие 2015/0029(NLE), координация със Секретариата на СТО и с ОИСР, и участва в 3 
заседания на Подготвителния комитет; 

9.1.2. селското стопанство – отговори на въпросник по експортна конкуренция; 
3 анализа на текущото състояние на преговорите; информация, позиция и опорни точки 
за дискусиите в рамките на 10-та сесия на МК на СТО; 

9.1.3. достъпа до пазара на неселскостопански стоки, нетарифните пречки пред 
търговията и секторната либерализация - 2 анализа на текущото състояние на 
преговорите и участие в експертни срещи; 

9.1.4. търговията с услуги - 3 анализа на текущото състояние на преговорите; 
9.1.5. ТРИПС - 2 анализ на текущото състояние на преговорите; 
9.1.6. ИТА / СИТ – анализ на състоянието на преговорите по списъкът със стоки; 

информация и позиции за нуждите на българските представители в СВнР/Търговия и в 
10-та сесия на МК на СТО; 

9.1.7 в областта на държавните поръчки – участие в 5 заседания на КДП; 
съгласувани 20 работни позиции на ЕС във връзка с подготовката на работни програми 
и изготвени рамкови позиции във връзка с присъединяването на Украйна и Нова 
Зеландия към СДП; 

9.1.8. политиката на развитие и инициативата „Помощ за търговията”. 
9.2. Изготвя анализи, становища и предложения, отчитащи националните 

интереси на България при подготовка на единна позиция на ЕС в двустранните 
преговори в СТО, включително с присъединяващи се страни – общо 11 анализа на 
доклади на РГ по присъединяването на Казахстан, Афганистан, Либерия към СТО и 
верификация на консолидираната оферта по търговията със стоки на Казахстан. 
Участва при формирането на позицията на ЕС в рамките на многостранните търговски 
преговори, водени в СТО – участие в 7 експертни срещи и подготовка на 30 анализа и 
позиции. 

9.3. Осигурява участието на Република България в координационните срещи с 
Постоянната мисия на ЕС към СТО в Женева и в заседанията на работните органи на 
СТО: над 350 координационни и дебрифинг срещи и 180 заседания на работните органи 
на СТО, форуми и семинари, организирани от СТО. Координира и подготвя българското 
участие в 10-та сесия на МК на СТО, проведена в Найроби, Кения в периода 14-18 
декември 2015 г.: изготвя съгласувана позицията на България и 15 анализа и позиции 
по отделните преговорни области; общо 150 подготвителни документа и преписки; 
осигурява логистично съдействие и участие в 10-та сесия на МК на СТО. 

9.4. Изготвя 36 становища по проекти на нормативни актове за съответствието 
им с правилата и ангажиментите, произтичащи от членството на страната ни в СТО. 

9.5. Подготвя и предоставя общо 6 дължими нотификации и друга информация, 
свързана с прозрачността – актуализиране на Приложения 1-3 в Appendix I към 
ревизираното Споразумение по държавните поръчки, нотификации съгласно 
Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки, и Споразумението за 
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санитарните и фитосанитарни мерки, Споразумението по селското стопанство, 
Споразумението за лицензиране на вноса. 

9.6. Осигуряване на участието на Република България във форумите и 
инициативите на Световната организация по туризъм към ООН. През отчетния период 
дейността не е извършвана. 

9.7. Осъществяване на дейности свързани с Европейската туристическа комисия, 
ОЧИЗ и Консултативния съвет по туризъм към Европейската комисия. През отчетния 
период дейността не е извършвана. 

9.8. Подготовя позиции и становища за форуми на УНКТАД, ОИСР, ЮНИДО, ИКЕ, 
ИКОСОС, УНСИТРАЛ, МТЦ, ОССЕ и Интерпарламентарния съюз: общо 12 позиции и 
становища; предоставя данни на ОИСР във връзка с актуализацията на показателите за 
улесняване на търговията за България. 

9.9. Подготвя и участва в семинари и работни срещи, с цел информационно 
обезпечаване и обучение на бизнеса и държавната администрация в областта на 
многостранната търговска политика. Предоставени общо 8 становища, справки и 
информация във връзка с прилагането на Споразумението по държавните поръчки, 
условията в Доклада на РГ по присъединчването на Китай към СТО и преговорите за 
Споразумение по зелените стоки. 

 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

Заложените цели в програмата се изпълняват в съответствие с планирания обхват на 
предоставяните продукти/услуги. Сключеният договор с ИАНМСП е в процес на 
изпълнение. 
 
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: 

В изпълнение на заложените в Програмата цели, Изпълнителна агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия изпълнява дейности за подобряване 
на експортния потенциал на българските предприятия и реализацията на продуктите им 
на чуждестранните пазари в изпълнение на задачите, дефинирани по проект 
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 
операция 4.2. „Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на 
международните пазари”. Предоставяната подкрепа е насочена към микро, малки и 
средни предприятия.  

На  17 април 2015 г. срокът на проекта, по който се осигурява финансиране за 
изпълнението на целите на настоящата програма, е удължен със 7 месеца и приключи 
на 22 ноември 2015 г.  

С цел изпълнение на заложените дейности е удължен срока за изпълнение на 
договорите с изпълнителите на обществени поръчки: Аргус Травел ООД - „Осигуряване 
на самолетни билети за превоз по въздух, хотелско настаняване, транспорт и вътрешни 
трансфери за организиране и провеждане на промоционални прояви за представители 
на бизнеса и служители на ИАНМСП и за организиране и провеждане на посещения на 
служители на ИАНМСП за обмяна на опит и усвояване на добри практики в страни 
членки на ЕС и извън страни членки на ЕС, Консорциум „ИКАП 4 КАПИТАЛ 2 - 
„Информационно-консултантски услуги за подпомагане на експертния потенциал на 
ИАНМСП”, Ти Ди Джи - „Разработване на информационни, маркетингови и рекламни 
материали”, Одит Консултинг - „Предоставяне на услуги за извършване на междинни и 
финален одит на проекта” и ДЗЗД „Би Ту Би Лоджистик” - „Организиране на двустранни 
бизнес срещи и форуми в страната”.  

В изпълнение на Дейност 1 в периода 01.01 – 22.11.2015 г. функционира 



 176

националният експортен интернет портал с над 81 538 посещения, като броя на 
уникалните посетители е 54 648. 

В изпълнение на Дейност 4 възлага и приема 51 бр. продуктови пазарни 
проучвания от изпълнителя на ОП Консорциум „ИКАП 4 КАПИТАЛ 2 „Информационно-
консултантски услуги за подпомагане на експертния потенциал на ИАНМСП”. 
Проучванията се отнасят за 27 държави (Австрия, Босна и Херцеговина, 
Великобритания, Германия, Грузия, Дания, Египет, Италия, Казахстан, Канада, Китай, 
Южна Корея, Норвегия, Румъния, Русия, Саудитска Арабия, САЩ, Сърбия, Турция, 
Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия, Швеция, Швейцария и Япония) в 
следните сектори: хранително-вкусова промишленост, машиностроене, напитки, 
облекло, обувки и козметика. Информационните материали са достъпни безплатно за 
регистрираните МСП на Националния експортен портал, който се поддържа от 
ИАНМСП и са изпратени на съответните браншови организации. 

В изпълнение на дейност 5А ИАНМСП проведе 15 търговски мисии за 
секторите текстил и облекло, ХВП, машиностроене, производство на мебели и 
интериорен дизайн, строителство и строителни материали, парфюмерия и козметика, 
медицинска техника и оборудване, фармация, дърводобив и дървопреработване, 
електротехника, биологични продукти и ИКТ в следните 12 страни: Холандия, Дания, 
Руска Федерация, Казахстан, Италия, Корея, Узбекистан, Армения, Грузия, Йордания, 
Швеция и Турция. В търговските мисии взеха участие общо 180 български 
предприятия.  

В изпълнение на Дейност 5Б провежда 7 бр. бизнес форуми в страната с 
двустранни срещи, в които се включиха общо 494 представители на български 
МСП. В рамките на форумите с международен характер бяха проведени срещи между 
български предприятия с техни потенциални партньори от Йордания, Индия, Виетнам, 
Китай (Нинбо), Япония, Армения и Русия. 

В изпълнение на дейност 6 за периода 01 януари – 22 ноември 2015 г. бяха 
организирани и проведени 17 национални участия в международни изложби в 
чужбина, в които се включиха общо 259 фирми. Страните, в които българските 
предприятия имаха възможността да представят своята продукция, бяха: Германия, 
Италия, Турция, Китай, Франция, Полша, Румъния и ОАЕ.   

В изпълнение на Дейност 7 издава 7 информационни брошури във връзка с 
участието на българските МСП в организираните по проекта промоционални прояви. 

В рамките на дейност 8 са извършени 680 бр. излъчвания по договори с 
електронните медии. На 20 ноември 2015 г. е организирана заключителната 
пресконференция и е изработена информационно-обозначителна постоянна табела по 
проекта. 

През 2015 г. са верифицирани и платени 11 бр. междинни отчети на обща 
стойност 4 586 851,56 лв. 
 
 
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             
2015 г. 

1. Анализи на външни пазари по страни, изготвени от Службите по 

търговско икономическите въпроси за нуждите на бизнеса 
Бр. 150 102 

2. Проведени сесии на междуправителствени комисии и работни 

групи за икономическо сътрудничество 
Бр. 15 18 

3. Проведени посещения на държавно ниво в Република България Бр. 45 21 

4. Проведени посещения на държавно ниво в чужбина Бр. 40 24 
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5. Национални участия на изложения в чужбина Бр. 50 20 

6. Участвали в изложби на български фирми Бр. 1 015 304 

7. Участия на международни изложби в страната Бр. 8 - 

8. Български фирми, участвали в международни изложби в страната Бр. 320 - 

9. Организирани контактно-информационни борси в България Бр. 4 1 

10. Български фирми, участвали в контактно-информационни борси Бр. 80 40 

11. Организирани обучения Бр. 23 7 

12. Организирани бизнес – форуми и мисии в страната и в чужбина Бр. 20 86 

13. Български фирми участници в бизнес – форуми Бр. 475 752 

14. 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 1 274 

15. Разпространени в чужбина рекламни материали относно 

търговско икономическия потенциал на Република България 
Бр. 4 920 13 250 

16. Чужди организации, с които е извършен обмен на информация и 

добри практики 
Бр. 19 114 

17. Изготвени информационни материали Бр. 715 3 346 

18. Постигнати търговски договорености Бр. 5 5 

19. Изготвени позиции за провежданите от ЕК преговори за достъпа 

до пазари на трети страни 
Бр. 30 30 

20. Изработени позиции по предложения на ЕК относно мерките за 

търговска защита 
Бр. 45 32 

21. Брой потребители, ползващи услугите на интернет страницата на 

ЦПРБМ 
Бр. 57 000 102 659 

22. Брой потребители, ползващи услугите на националния експортен 

интернет портал 
Бр. 32 000 58 344 

23. Брой регистрирани потребители на Националния 

експортен интернет портал 
Бр. 3 500 2 181 

24. Брой предприятия, регистрирани в базата данни на ИАНМСП Бр. 72 400 72 400 

25. Стокови групи и пазари, за които са получени 

информационно-консултантски услуги за подпомагане на 

експертния потенциал на ИАНМСП 

Бр. 110 51 

26. 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 30 

27. Индивидуални/колективни участия на фирми в изложби в 

чужбина (ваучери) 
Бр. 50 9 

28. Изготвени рамкови или други съгласувани позиции за 

провежданите от ЕС двустранни, плурилатерални и многостранни 

търговски преговори 

Бр. 25 33 

29. Провеждане на представително проучване на състоянието на 

МСП в Р България 
Бр. 1 1 

30. Осъвременяване на националния експортен портал с цел 

подобряване на достъпа до информация за потребителите 
Бр. 1 - 

31. Брой предприятия, участвали в международни изложения прояви 

в чужбина 
Бр.  604 

32.Брой предприятия, участвали в търговски мисии, други 

промоционални прояви в страната 
Бр.  1 219 

 
� 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 

1.   Промени на съществуващите външни пазари на български стоки и услуги.  
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2. Недостатъчна заинтересованост и активност от страна на бизнеса и на 
браншовите организации. 

3. Липса на коректна информация за постигнатите резултати от фирмите – 
участнички.  

4.   Свиване на външните пазари. 
5.  Промени в намерението, интереса и готовността за конструктивен подход на 

останалите участници в двустранните, плурилатералните и многостранните преговори. 
 
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и 
администрирани (Приложение № 6) 
 
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 

№ 

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

Закон Уточнен план 
Отчет              
2015 г.  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 14 920 000 16 542 506 16 082 428 

     Персонал 2 885 600 2 758 106 2 666 307 

     Издръжка 12 034 400 13 514 400 13 154 601 

     Капиталови разходи 0 270 000 261 520 

     Лихви по изпълнителни листа       

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 10 920 000 12 466 116 11 384 362 

     Персонал 2 885 600 2 681 716 2 558 194 

     Издръжка 8 034 400 9 514 400 8 564 648 

     Капиталови разходи   270 000 261 520 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства 

4 000 000 4 076 390 4 698 066 

     Персонал   76 390 108 113 

     Издръжка 4 000 000 4 000 000 4 589 953 

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

2,1 1. ОП Конкурентоспособност 4 000 000 4 000 000 4 262 901 

2,2 2. ОПАК     358 775 

2,3 

3. Оперативна програма за транснационалното сътрудничество 

„Югоизточна Европа“ 2007-2013 г., проект Smarter Cluster Policies for 
South East Europe  

  76 390 76 390 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 
средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

  1. ОП Конкурентоспособност       

  2. ОП Конкурентоспособност и иновации       

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

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 10 920 000 12 466 116 11 384 362 
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  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 14 920 000 16 542 506 16 082 428 

  Численост на щатния персонал 162 161 146 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите 

 
 
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 12 „АДМИНИСТРАЦИЯ” 

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 
1. Основна цел на програмата е подобряване на държавното управление в 
областта на икономиката и повишаване готовността на страната за превенция, 
работа при кризисни ситуации и военно време, постигане на по-високи нива на 
сигурност; повишаване професионалните умения на администрацията на 
министерството и на служителите в ТД за работа при кризисни ситуации и във 
военно време. 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 2015 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.Отчет на изпълнението на бюджета и на сметки за средства от Европейския 
съюз; 
5.Разпределение на бюджета в системата на МИ; 
6.Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен 
баланс; 
7.Деловодно обслужване и опазване на класифицираната информация; 
8.Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МИ; 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

8.1. Взето е участие в разработването на прогнозите и проектобюджета на 
министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на 
министерството в частта му относно информационното и комуникационното 
обезпечаване на дейността. Изготвен е актуален риск регистъра на дирекцията; 
 8.2. Осигурена е техническата поддръжка на информационната и 
комуникационната инфраструктура на министерството, в т.ч. на хардуера и системния 
софтуер на компютърната техника на министерството и на търговските 
представителства в чужбина, на компютърната техника на министерството, съдържаща 
класифицираната информация в електронен вид и на компютърната техника, 
обезпечаваща охранителния и пропускателния режим в сградите на министерството; 
 8.3. Осигурено е поддържането и функционирането на системите за човешки 
ресурси, контрол на достъпа, документооборот, видеонаблюдение, счетоводни продукти 
и др. 
 8.4. Поддържани са служебните регистри на компютърната и периферната 
техника, на комуникационното оборудване на министерството и на използваните 
софтуерни продукти и системи; организирано е управлението на удостоверенията за 
електронни подписи в министерството;  
 8.5. Осигурена е защитата на интелектуалната собственост и материалните 
активи на министерството в областта на информационните и комуникационните 
технологии; Извършен е специализиран тест от външна фирма за проверка на текущото 
състояние на информационната сигурност. Отстранени са всички пропуски, криещи по-
висок риск за информационната сигурност. Изготвени са два доклада за: необходимост 
от предприемане на превантивни мерки в областта на  мрежовата и информационната 
сигурност (февруари 2015 г.); състояние на информационната сигурност в 
Министерството на икономиката през 2015 г. (декември 2015 г.);  
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 8.6. Проведени са обществени поръчки с предмет:  
� „Техническа поддръжка, хостинг и системно администриране на сайта на МИ” 

за 1 година; 
� Ползване на информационни продукти „Компас” за 1 година; 
� Доставка на Интернет за нуждите на МИ (публичен и вътрешен); 
� „Анализ на информационната и комуникационната среда на Министерството 
на икономиката, изготвяне на предложение за оптимизация, оразмеряване на 
необходимия софтуер и хардуер и изготвяне на задание за реализация”; 
� Доставка на компютърна, периферна техника (принтери, скенери, 
мултимедийни проектори) и софтуер за нуждите на Министерството на 
икономиката, по 5 обособени позиции; 
� „Продължаване правото на ползване и поддръжка на специализирани 
софтуерни продукти за нуждите на Министерството на икономиката" по три 
обособени позиции”. 

9.Материално-техническо снабдяване и транспортно обслужване; 
10.Административно обслужване на юридически и физически лица на „едно 
гише”; 
11.Протоколната дейност на министерството и организиране на дейности; 
12.Управление и организационно развитие на човешките ресурси; 
13.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: 

13.1. Организирано е оперативното дежурство на министерството при кризисни 
ситуации и е изградена автоматизирана система за оповестяване; 

13.2. 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; 

13.3. Изпълняват се нормативно възложените задължения на министерството по 
защитата при бедствия и аварии; 

13.4. Реализират се задачите на министерството по защитата на националната 
сигурност и на критичните инфраструктури; 

13.5. Осигурява се изпълнението на специфичните административни дейности, 
свързани с управлението при кризисни ситуации; 

13.6. Участва се в дейности на ведомствено и междуведомствено ниво по 
създаването и актуализирането на националната нормативната уредба и 
стратегическите документи за отбранително-мобилизационната подготовка, защитата 
при бедствия и аварии, защитата на критичните инфраструктури и други; 

13.7. Планират и изпълняват се дейностите по изграждане, поддържане и 
модернизация на автоматизираните информационни и комуникационни системи за 
нуждите на управлението при кризисни ситуации.   
14. Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната 
информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на 
класифицираната информация; 
15. Изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или 
консултиране. 

През 2015 г. са стартирали 8 одитни ангажимента. Към края на отчетния период 
са приключени 5 одитни ангажименти за даване на увереност и 2 одитни ангажименти 
за консултиране, а един одит за даване на увереност е на етап изпълнение. Във връзка 
с констатираните слабости и пропуски са дадени конкретни препоръки за подобряване 
на системите за вътрешен контрол. В резултат на установени нарушения на бюджетната 
и финансово-стопанската дейност при един от извършените одитни ангажименти, 
министърът е уведомил съответния компетентен орган за извършване на финансова 
инспекция. 

При проследяване изпълнението на дадените препоръки от одитните 
ангажименти е извършен анализ и оценка на адекватността, ефективността и 
своевременността на предприетите действия за минимизиране на риска от допускане на 
нередности, слабости и нарушения. 
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В)Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. 
проектите по програмата. 
 
Г) Отчет на показателите за изпълнението на програмата (количествени, 
качествени, времеви) (Приложение № 5) 
 

� Кратко описание на показателите за изпълнение 
 

� Източници на информация за данните по показателите за изпълнение 
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              
2015 г.  (в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 500 000 6 880 116 6 532 544 

     Персонал 0 4 081 439 4 026 865 

     Издръжка 500 000 2 636 777 2 435 211 

     Капиталови разходи 0 155 900 65 324 

     Лихви по изпълнителни листа   6 000 5 144 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 500 000 6 880 116 6 075 978 

     Персонал   4 081 439 3 987 678 

     Издръжка 500 000 2 636 777 2 017 832 

     Капиталови разходи   155 900 65 324 

     Лихви по изпълнителни листа    6 000 5 144 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и 
чужди средства 

0 0 456 566 

     Персонал     39 187 

     Издръжка     417 379 

     Капиталови разходи       

  От тях за: *        

2,1 1. ОП Техническа помощ     456 566 

          

  Администрирани разходни показатели **       

ІІ. Администрирани разходни показатели по бюджета  0 156 466 156 466 

  1.Лихви по ДИЗ   156 466 156 466 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за 
средства от ЕС и чужди средства 

0 0 0 

  1. ОП Конкурентоспособност       

  2. ОП Конкурентоспособност и иновации       

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 156 466 156 466 
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  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 500 000 7 036 582 6 232 444 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 500 000 7 036 582 6 689 010 

  Численост на щатния персонал 139 139 135 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по 

програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите 

 
 
Ж) Отговорност за изпълнението на програмата 

Дирекциите от общата администрация, звената и длъжностите на пряко подчинение на 
министъра.   


