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РЕЗЮМЕ 

 НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ  

НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА  

ЗА ПОЛУГОДИЕТО НА 2018 Г. 

 

 
 

Бюджетна програма - 2000.01.01 „Облекчаване на регулации, опростяване на 

процедури по предоставяне на административни услуги”  

 

  За постигане целите на програмата през първото полугодие на 2018 г. ефикасно се 

прилагаха утвърдените процедури за предоставяне на административните услуги по 

програмата при осигурена висока информираност и прозрачност чрез своевременно 

публикуване на актуална и подробна информация на сайта на министерството и в 

специализираните страници. 

  Отчетът по програма 2000.01.01 „Облекчаване на регулации, опростяване на 

процедури по предоставяне на административни услуги” съдържа информация за 

предоставените продукти/услуги през първото полугодие на 2018 г. Изпълнението на 

предвидените дейности и мерки е отчетено чрез конкретно посочените в отчета стойности и 

показатели. 

  От предоставената в отчета информация се вижда, че през първото полугодие на 

2018 г. заложените в програмата цели сe изпълняват всички предвидени дейности в 

определените за това срокове и в съответствие с графика, като се предвижда в края на 

отчетния период планираните цели да бъдат напълно постигнати.  

 

 

 

Бюджетна програма - 2000.01.02 „Насърчаване на предприемачеството и 

иновациите” 

 

 През първото полугодие на 2018 г., мерките за изпълнение на заложените в 

програмата цели са насочени към изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация за периода 2014 – 2020 г и на Националната стратегия за насърчаване на 

МСП в България 2014 – 2020 г.   

  Обявена е нова 9-та конкурсна сесия по Националния иновационен фонд. В 

изпълнение са общо 15 договора от 8-ма сесия на НИФ, като отчетената субсидия е в размер 

на  163 305,16 лв., а одобрената – 157 170,91 лв., като съотношението одобрена 

субсидия/отчетена субсидия – 96,24 %. 

  Извършен е технически и финансов мониторинг по 5 договора в изпълнение по 

Съвместна програма Евростарс. Отчетената субсидия по договорите е в размер на 

708 440,03 лв., а одобрената – 633 081,81 лв., като съотношението одобрена 

субсидия/отчетена субсидия е 89,36% 

  За 2018 г. годишната вноска за България за членство в Европейската Космическа 

Агенция се равнява на 1 373 614, 77 евро. През януари 2018 г. МИ е превело първата 

вноска от 549 445, 87 евро, а през юни 2018 г. и втората вноска от 534 303, 65 евро към 

сметката на ЕКА. В резултат от проведените тръжни процедури на ЕКА за България, към 

момента се изпълняват общо 9 финансирани проекта.   

  В изпълнение е проект „sTARTs V” по сключен Договор № 99/23.11.2017 г. между 

Министерството на икономиката и фондация „Джуниър Ачийвмънт България” за периода 

23.11.2017 г. – 15.08.2018 г. Проектът е на стойност 34 690 лв. Обучават се са ученици от 

общо 5 училища в България – 2 училища по изкуства и 3 спортни  

училища. 

  В изпълнение са договорите на 13 бенефициента по програма „Техностарт 3”, 

финансирани през 2017 г. Общата усвоена сума на БФП за първото полугодие е 82 826,32 

лв. Приключило е изпълнението на бизнес плановете на 14 бенефициента, финансирани по 

„Техностарт 2” с общо усвоената сума на стойност 239 831,24 лв. и неусвоена на стойност 

17 538,66 лв. 
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Бюджетна програма – 2000.01.03 „Закрила на обектите на индустриална 

собственост” 

 

 През отчетния период Патентно ведомство на Република България изпълнява активно 

целите, залегнали в програма 2000.01.03 „Закрила на обектите на индустриална 

собственост”, като извършва стриктно и отговорно заложените дейности за предоставяне на 

продукти и услуги по програмата. Отчетът показва активното участие на институцията в 

съвместно финансирани международни проекти в областта на индустриалната собственост в 

резултат на продължаващото ползотворно сътрудничество с международни организации 

като Световната организация за интелектуална собственост, Службата на Европейския съюз 

за интелектуална собственост, Европейската патентна организация, институции по закрила 

на интелектуалната собственост на други държави, както и български държавни и 

неправителствени организации. Заложените в бюджетна програма „Закрила на обектите на 

индустриална собственост” дейности се изпълняват в определените за това срокове и 

параметри, като планираните целеви стойности са постигнати и се отчита преизпълнение от 

33% до 68% по различните показатели. 

 През първото полугодие на 2018 г. остава стабилна тенденцията за търсенето на 

информационни услуги в областта на индустриалната собственост, в сравнение с 

предходните отчетни периоди. Отчетено е очакваното повишено търсене на 

информационните услуги, предвид извършените от ведомството промени в Ценоразписа за 

услугите, съгласно който над 30% от услугите вече се предоставят безплатно. Промените са 

направени във връзка политиката по намаляване на административната тежест за 

гражданите и бизнеса. Запазена е възможността таксите за проучвания за изобретения да 

се намаляват с 50%, ако заявителите са микро и малки предприятия по Закона за малките и 

средни предприятия, държавни или общински училища, държавни висши училища, 

академични научноизследователски организации на бюджетна издръжка или изобретатели, 

вписани в държавния регистър на патентите или на полезните модели и продължава да е в 

сила критерият за намаляване на всички такси за административни услуги, събирани 

съгласно Ценоразписа, с още 10% при подаване на заявления онлайн. 

 Изложените данни в отчета водят до извода, че Патентно ведомство продължава да 

се справя с предизвикателствата, произтичащи от икономическата динамика и със задачите 

си, като полага значителни усилия за изпълнението на заложените показатели за 

осъществяване на политиката и конкретната програма от програмния бюджет. 

 

 

 

Бюджетна програма – 2000.01.04 „Инфраструктура по качеството в подкрепа 

развитието на икономиката” 

 

 Заложените по Програма 2000.01.04 „Инфраструктура по качеството в подкрепа 

развитието на икономиката”  цели са свързани със: създаване и поддържане на доверие в 

техническата компетентност на органи за оценяване на съответствието, изпълнение на 

показателите за проследимост, точност и достоверност на измерванията, постигане на по-

висока степен на доверие при обществените отношения, основани на измерванията, 

предоставяне на метрологични знания и опит на високо научно и техническо ниво в 

подкрепа на конкурентоспособността, ефективен контрол за спазване на законодателството, 

осигуряващо условия за свободно движение на стоки и преодоляване на техническите 

бариери пред търговията, ефективен надзор за безопасността на продуктите пуснати на 

пазара и в действие, участие в процеса на подготовка и приемане на актове и решения на 

ЕС за развитие на Общностната политика и принципите, заложени в хармонизираното 

техническо законодателство, подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието, 

осигуряване на предпоставки за признато съответствие на българските продукти и развитие 

и подобряване на националната инфраструктура по качеството. 

 Отчетът по Програма 2000.01.04 съдържа информация за предоставените продукти/ 

услуги през първото полугодие на 2018 г. Дейностите и мерките, подлежащи на изпълнение 

по програмата, осигуряват провеждането на държавната политика за осъществяване на 

надзор на пазара, технически надзор на съоръжения с повишена опасност, метрологичен 
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контрол на средства за измерване, издаване на разрешения за оценяване на 

съответствието, и са свързани със защита на интересите на държавата, повишаване на 

доверието в икономическите оператори, развитие на иновациите и 

научноизследователската и развойната дейност, пресичане на нечестната конкуренция и 

живота и здравето на хората, защита на интересите на потребителите и опазване на 

околната среда, спазване на принципите, заложени в хармонизираното законодателство, 

преодоляване на техническите пречки пред търговията, и като цяло развитие на 

инфраструктурата за подобряване на качеството в българската икономика. Изпълнението на 

предвидените дейности и мерки е отчетено чрез конкретно посочените в отчета стойности и 

показатели. 

 Видно от предоставената в отчета информация, през първата половина на 2018 г. по 

заложените в Програма 2000.01.04 цели, се изпълняват предвидените за постигането им 

дейности в съответствие с утвърдените графици. 

 

 

 

Бюджетна програма – 2000.01.05 „Подобряване възможностите за участие в 

единния европейски пазар” 

 

  Заложените по програма 2000.01.05 „Подобряване на възможностите за участие в 

ЕЕП” цели са свързани с: хармонизиране на българското законодателство, попадащо в 

обхвата на раздели „Свободно движение на стоки” и „Право на установяване и свободно 

предоставяне на услуги” по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. 

Продуктовите групи, попадащи в обхвата на компетентност, са продукти, за които има 

нормативно определени изисквания за безопасност. От нехармонизираната област и 

хоризонталните въпроси компетентността на Дирекцията обхваща обществени поръчки, 

енергийна ефективност на енергопотребяващи продукти, шум от машини и битови уреди, 

законова метрология и предварително опаковани продукти, акредитация и стандартизация. 

Изпълняват се задълженията на звено за контакт относно продукти по смисъла на чл. 9 от 

Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на Национален 

информационен център за обмен на информация за проекти на технически регламенти с 

Европейската комисия. Координират се дейностите във връзка с правилното прилагане от 

националните компетентни органи на изискванията и разпоредбите на Директива 

2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар, 

свързани с установяването и трансграничното предоставяне на услуги, функционирането на 

Единното звено за контакт относно доставчиците на услуги, координира се участието на 

Република България в информационната система на вътрешния пазар на ЕС в частта 

относно доставчиците на услуги. 

  Отчетът по програма 2000.01.05 съдържа информация за предоставените 

продукти/услуги през първото полугодие на 2017 г. Дейностите и мерките, подлежащи на 

изпълнение по програмата, осигуряват провеждането на държавната политика в обхвата на 

раздели „Свободно движение на стоки” и „Право на установяване и свободно предоставяне 

на услуги” по ПМС № 85/2007 г. Изпълнението на предвидените дейности и мерки е 

отчетено чрез конкретно посочените в отчета стойности и показатели. 

От предоставената в отчета информация се вижда, че през първото полугодие на 2018 г. 

заложените в програма 2000.01.05 „Подобряване на възможностите за участие в ЕЕП” цели 

сe изпълняват всички предвидени дейности в определените за това срокове и в 

съответствие с графика, като се предвижда в края на отчетния период планираните цели да 

бъдат напълно постигнати. 

 

 

 

Бюджетна програма – 2000.01.06  „Управление на програми и проекти, 

съфинансирани от ЕС” 

 

През отчетния период 01.01.2018 - 30.06.2018 г. по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 са: 

1) Разработени проекти на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по 

следната процедура: „Насърчаване на предприемачеството” - Приоритетна ос 2. 
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2) Обявени процедури за предоставяне на БФП/процедури за избор на финансови 

посредници по ОПИК: 

 BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните 

дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка 

България – Сърбия” – 16.01.2018 г.; 

 BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството” с индикативен бюджет 

34.37 млн. евро; 

 В рамките на подхода Водено от общностите местно развитие са обявени 9 

процедури с БФП на обща стойност 12 705 830 лв.; 

 Обявена е процедура за избор на фонд мениджъри по инструмент „Фонд за рисков 

капитал” с индикативен размер на фонда, вкл. такса за управление 24.1 млн. евро. 

  3) Към края на отчетния период са договорени общо 1,703 млн. лв., което 

представлява 68.55% от средствата по програмата. 

4) През отчетния период са извършени плащания на стойност 162 993 312.57 лв., 

като  39 979 164.69 лв. са по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации”,  44 

856 480.46 лв. по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, 70 

968 471.51 лв. по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност” и 7 189 195.91 лв. 

по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. 

 В процес на изпълнение е и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни 

предприятия” 2014-2020.  

По данни на ЕИФ, за периода от стартирането (края на 2016 г.) до 30.09.2017 г. са 

осъществени общо 1930 трансакции към МСП за приблизително 230 млн. евро. Съгласно 

данните от докладите на ЕИФ, в края на първото тримесечие на 2018 г. усвояването на 

средствата по програмата е 50,2%, като са осъществени общо 2378  трансакции към МСП на 

обща стойност приблизително 305 млн. евро.  

Извършено е плащане към ЕИФ на стойност 13 036 976.03 лв. 

 

 

 

Бюджетна програма – 2000.01.07 „Насърчаване на инвестициите за 

повишаване на конкурентоспособността на икономиката” 

 

 Отчита се трайна тенденция за увеличаване на проектите в производството на местни 

и чуждестранни инвеститори. До началото на декември 2017 г. по Закона за насърчаване на 

инвестициите (ЗНИ) са сертифицирани 24 проекта, с общ размер на планираните 

инвестиции от 275.23 млн. лв. и предвидено разкриване на 4782 нови работни места. 

Дванадесет проекта се осъществяват във високотехнологични производства и услуги.  

 Изпълнението на високотехнологичен офсетен проект по Офсетно споразумение УД-

03-13/2006 г., свързан с въздухоплаването, е успешно физически завършено. Окончателно 

е завършена процедурата по приемане за изпълнение на нов високотехнологичен проект, 

свързан с авиостроенето, и към момента неговото изпълнение се развива успешно. За 

периода са извършени индиректни офсетни дейности на стойност 1,22 млн. лева офсетна 

полза, за които официално са признати офсетни кредити. 

 Отчетените показатели по програмата спрямо заложените годишни целеви стойности 

показват преизпълнение и способстват за постигане на заложените цели за повишаване на 

инвестиционната активност за създаване на нови предприятия или разширение на 

съществуващи с нови продукти и технологии, както и за нарастване на инвестициите в 

страната и подобряване на тяхната отраслова и регионална структура, създаване на нови 

работни места в производства и услуги с висока добавена стойност. 

 

 

 

Бюджетна програма – 2000.01.08  „Преструктуриране и ефективна 

управление на държавната собственост" 

 

Програмата обхваща кръга от дейности, свързани с упражняване правата на 

държавата като собственик на капитала на търговските дружества с държавно участие в 

капитала, в т.ч. преструктуриране и управление на тези дружества, раздържавяване на 
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държавното участие в тях, контрол върху изпълнението на поетите от купувачите по 

приватизационни сделки ангажименти и защита на държавния интерес, удовлетворяване на 

реституционни претенции, осъществяване на диалог с отрасловите работодателски и 

синдикални структури, както и на дейностите по управление на проекти за отстраняване на 

щетите, нанесени на околната среда от добива и преработката на природни ресурси. 

Като цяло може да се каже, че на настоящия междинен етап заложените цели са 

постигнати, което се илюстрира от отчетените отчетената степен на изпълнение на 

отделните дейности и от стойности по показателите, които ги характеризират.  

Фактори, които са възпрепятствали по-добро постигане на целите в дейността по 

приватизация през първото шестмесечие на 2018 г. са:  

 Отмяната на действащата до края на 2017 г. регламентация за възлагане 

извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със 

следприватизационен контрол, вкл. процесуално представителство и  приемане от 

Министерски съвет на подзаконов акт, регламентиращ тези дейности в края на отчетното 

полугодие. Същото обстоятелство може да даде и отражение върху хода на 

приватизационния процес до края на годината; 

 Липса на инвеститорски интерес към предлаганите за продажба на ЦПТ 

миноритарни пакети, останали след приключила дългата процедура по обезщетяване на 

реституционните претенции, поради влошено икономическо състояние на голяма част от 

дружествата. 

  

  

 

Бюджетна програма – 2000.01.09 „Защита на потребителите” 

 

 Отчета по програмата, съдържа информация за предоставените продукти/ услуги 

през първото полугодие на 2018 г. Дейностите и мерките, подлежащи на изпълнение по 

програмата, осигуряват провеждането на държавната политика за защита на потребителите 

и нейното интегриране при провеждане на другите секторни и хоризонтални политики. 

През първото полугодие на 2018 г. в изпълнение на заложените по Програма 9 

„Защита на потребителите” цели, съгласно предвидените по програмата продукти/услуги в 

определените за това срокове са осъществени всички дейности по ръководство на 

работните групи на Съвета на Европейския съюз, с оглед постигане на целите на 

Българското Председателство на ЕС. Заложените цели по отношение на напредъка в 

преговорите по законодателните предложения в областта на защитата на потребителите са 

постигнати. В средата на периода по време на Председателството бе представен нов 

законодателен пакет от 2 нови законодателни предложения за изменение на 

основополагащи директиви в областта на защитата на потребителите, като експертите от 

екипа поеха ръководството и представянето на новите предложения в допълнение към 

водените вече две законодателни досиета и започнаха тяхното интензивно обсъждане в 

работната група на Съвета. Проведена е европейска Конференция на тема "Потребителското 

право и политика за защита на потребителите днес. Можем ли да се справим по-добре?“, 

част от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. 

Едновременно с това успешно са реализирани всички останали дейности, 

продукти/услуги заложени в програмния и ориентиран към резултатите бюджет на МИ по 

Програма 9 „Защита на потребителите”.  Активно е осъществено представителство на 

интересите на потребителите при участие в работните групи и комитети към Европейската 

комисия, изготвени са съгласувателни становища по проекти на нови законодателни актове, 

отговори по запитвания чрез системата EU Pilot, изпратени са информации и са извършени 

нотификации пред ЕК. 

 Реализирани са дейностите по всички цели, предвиждащи осъществяване надзор на 

пазара, защита на икономическите интереси на потребителите и предоставянето на 

информация за техните права. Изпълнението на предвидените дейности и мерки е отчетено 

чрез конкретно посочените в отчета стойности и показатели. 

 Заложените в програма „Защита на потребителите” дейности се изпълняват в 

определените за това срокове и параметри, като се очаква планираните целеви стойности 

да бъдат достигнати до края на 2018 г. 
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Бюджетна програма – 2000.02.01 „Реализация на експортния потенциал и 

участие в търговската политика на Европейския съюз” 

 

За периода м. януари – м. юни 2018 г. са осъществени мероприятия за разширяване 

на международното търговско–икономическо сътрудничество, подписани са и са 

съгласувани споразумения, меморандуми и други договори за търговско-икономическо 

сътрудничество. 

Организирани са и информационни и промоционални кампании в Република България 

и в чужбина, както и са насърчавани контактите на бизнес ниво и е предоставяна богата 

информация на интернет страницата на министерството. 

Реализирани са и редица дейности, насочени към повишаване 

конкурентоспособността на българските фирми и насърчаване на техния експортен 

потенциал. 

През отчетния период продължиха действията за по-доброто интегриране на 

българската икономика в международната търговска система, чрез прилагане на Общата 

търговска политика на Европейския съюз (ЕС) и координиране на изпълнението на 

задълженията на страната по сключените от ЕС международни споразумения и 

договорености.  

Българското председателство на Съвета на ЕС в периода м. януари – м. юни 2018 г. 

положи усилия за постигане на напредък и където е възможно за финализиране на работата 

по досиетата от дневния ред на ЕС в областта на търговската политика. 

Република България участва в дейността на Световната търговска организация (СТО) 

и формирането на позицията на ЕС във връзка с провежданите в СТО многостранни 

търговски преговори. 

Разработени са анализи и оценки за прилагане на инструментите на търговската 

защита в Европейския съюз. 

На национално ниво са реализирани и редица дейности, свързани с повишаване 

конкурентоспособността на българските фирми и насърчаване на техния експортен 

потенциал. 
 

 

Бюджетна програма – 2000.03.00 „Администрация” 

 

Програмата се изпълнява от дирекциите от общата администрация. 

Поставената цел за своевременното осигуряване дейностите по управление на 

човешките ресурси, управление при кризисни ситуации и правното, административното, 

информационно, финансово и материално-техническо обслужване на структурните звена на 

МИ и на служителите е изпълнена. Стриктното изпълнение на дейностите възложени на 

служителите от общата администрация подпомага изпълнението на останалите програми и 

допринася за постигане на стратегическите цели на МИ във всички области на политики. 

  

 


