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Основни параметри на процедурата (1/2) 
 

 

 Процеду
ра 

• Процедурата ще бъде обявена в рамките на 
Инвестиционен приоритет 2.2, Приоритетна ос 2 
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на 
ОПИК 2014-2020. 

 

Цел 

• Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за 
повишаване качеството и ефективността на предлаганите 
услуги в областта на надзора на пазара, метрологичния 
надзор и контрола на качеството на течните горива. 

Бюджет 

• Общ бюджет – 2 000 000 лв. (1 022 583,76 евро), като 
финансирането от ЕФРР е 1,7 млн. лв. (869 196,20 евро), 
а националното съфинансиране се равнява на 300 000 лв. 
(153 387,56 евро).  
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• Дейностите по процедурата следва да бъдат изпълнени на 
територията на Република България. 

 

• Резултатите от изпълнението на проекта следва да се 
ползват на територията на Република България. 

Териториал
ен обхват 

 

• Процедурата е продължение и разширение на 
предоставената в рамките на ОП „Развитие 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-
2013 подкрепа на институционалните бенефициенти за 
подобряване на бизнес средата и националната 
инфраструктура по качеството.  

 

Демаркация   
 

 

• Постигане на положителен ефект върху развитието на 
устойчива пазарна среда и конкурентоспособност на 
българските МСП, и подобряване на капацитета им за работа 
в интензивно конкурентни пазари чрез подобряване, 
поддържане и гарантиране на качеството на реализираните 
продукти/процеси/услуги. 

 

Очаквани 
резултати  
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Методология за подбор на операции (1/7) 
 

• Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на  
информационна база данни за надзор на пазара.   

 

• Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на 
информационна база данни в областта на 
метрологичния надзор.  

 

• Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на 
информационна база данни в областта на контрола на 
качеството на течните горива. 

 

• Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на 
електронни регистри за: 1) постъпили сигнали и 
жалби; 2) за наложени принудителни административни 
мерки; 3) за оправомощени лица за извършване на 
проверки на средства за измерване; и 4) за други 
регистри във връзка с осъществяване на надзорните и 
контролни функции на конкретния бенефициент.  

Допустими 
дейности:  
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Методология  за подбор на операции (2/7) 
 

• Подобряване на техническото обезпечаване на 
контролните и надзорни дейности посредством 
доставка на  измервателно и изпитвателно оборудване 
и специализирани моторни превозни средства.  

 
• Консултантски услуги за подготовка/разработване на 

документация за предвидените по проекта обществени 
поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението 
на дейностите по договорите за възлагане на 
обществени поръчки. 

 
• Дейности, свързани с организация и управление на 

проекта.  

 

• Одит на проекта. 

 
• Дейности, свързани с информация и комуникация на 

дейностите по проекта.  

Допустими 
дейности:  
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Методология за подбор на операции (3/7) 
 

• Разходи за разработване, внедряване, поддръжка и 
развитие на  информационна база данни за надзор на 
пазара.  

 

• Разходи за разработване, внедряване, поддръжка и 
развитие на информационна база данни в областта на 
метрологичния надзор.  

 

• Разходи за разработване, внедряване, поддръжка и 
развитие на информационна база данни в областта на 
контрола на качеството на течните горива. 

 

• Разходи за разработване, внедряване, поддръжка и 
развитие на електронни регистри във връзка с 
осъществяване на надзорните и контролни функции на 
конкретния бенефициент.  

 

• Разходи за придобиване на ДМА и ДНА, необходими за 
целите на проекта.  

 

Допустими 
разходи: 
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Методология за подбор на операции (4/7) 
 

• Разходи за придобиване на специализирани МПС, 
предназначени за осъществяване на дейностите, 
пряко свързани с контролните и надзорни функции.    

 

• Разходи за материали и консумативи, необходими за 
работата на придобитите по проекта дълготрайни 
материални активи за периода на изпълнение на 
проекта.  

 

• Разходи за консултантски услуги за 
подготовка/разработване на документация за 
предвидените по проекта обществени поръчки и 
осъществяване на контрол по изпълнението на 
дейностите по договорите за възлагане на 
обществени поръчки. 

 

• Разходи за организация и управление на проекта – до 
10% от общите допустими разходи по проекта.   

 

Допустими 
разходи: 
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Методология за подбор на операции (5/7) 
 

• Разходи за възнаграждения на лица, пряко 
ангажирани с дейности по подготовката, 
изпълнението и/или управлението на проекта, вкл. 
социални и здравни осигурителни вноски.   

 

• Разходи за командировки (пътни, дневни и 
квартирни разходи и разходи за застраховки) в 
страната и в чужбина, свързани с изпълнението на 
проекта.  

 

• Разходи за одит на проекта – до 10 000 лв.  

 

• Разходи за информация и комуникация – до 1% от 
общите допустими разходи по проекта.   

 

• Разходи за застраховки на придобитите в резултат от 
изпълнението на дейностите по проекта ДМА.  

 

Допустими 
разходи: 
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Методология за подбор на операции (6/7) 
 

Минимален размер на 
помощта 

 

Няма  
 

 

 

Максимален размер на 
помощта 

  

2 000 000 лв. 
 

 

 

Максимална продължителност на проекта: 36 месеца 
 

Интензитет на помощта: 100%  
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Методология за подбор на операции (7/7) 
 

Вид на процедурата за предоставяне на БФП  

• Процедура чрез директно предоставяне на БФП на 
конкретен бенефициент съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от 
ЗУСЕСИФ.   

 

Краен срок за кандидатстване  

• Процедура с един краен срок за кандидатстване. 
Минимален срок за подготовка на проектното предложение -  
до 60 дни от датата на обявяване на процедурата.   
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Предложение за решение на КН на ОПИК 
2014-2020: 

 

 

 

 

КН на ОПИК 2014-2020 одобрява предложените Методология и 

критерии за подбор на операции по процедура чрез директно 

предоставяне за подкрепа на ДАМТН в рамките на Инвестиционен 

приоритет 2.2, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет 

за растеж на МСП“.  

 

Във връзка с горното решение, КН на ОПИК 2014-2020 одобрява 

ДАМТН като конкретен бенефициент, който може да получи 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектните 

дейности по процедурата.  

 
 

   


