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МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ
1. Основни параметри
Управляващ орган

Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

Оперативна програма

Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020

Приоритетна ос

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за
растеж на МСП“

Инвестиционен
приоритет

Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на
МСП“

Наименование на
процедурата/процедурит
е

Подобряване на бизнес средата за българските
производители и създаване на условия за изпитване на
съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български
институт по метрология (БИМ)

Цел

Повишаване
качеството
и
ефективността
на
предоставяните услуги от националната инфраструктура
по качество.

Обосновка

Провеждането на високо технологични изпитвания за
целите на бизнеса в изпитвателни лаборатории е от
ключово значение за увеличаване на иновационния и
технологичен капацитет на българските производители.
Времето и финансовите разходи за оценка на
съответствието на едно съоръжение с действащите
директиви са съизмерими с тези за тяхната разработка,
като съществена част от финансовите разходи при тези
изпитвания са разходите за логистика. Поради тази
причина провеждането на изпитвания в лаборатории
извън България е скъп и продължителен процес, което
прави българските производители неконкурентоспособни
на външните пазари.
През
последните
години
беше
променено
и
хармонизираното национално законодателство (приети са
от Европейския парламент Директива
2014/32/ЕU
Средства за измерване, Директива 2014/31/ЕU Везни с
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неавтоматично
действие,
Директива
2014/30/ЕU
Електромагнитната съвместимост и Директива 2014/35/ЕU
(Съоръжения за ниско напрежение), променена е
Наредбата за средствата за измерване, които подлежат
на метрологичен контрол /НСИКПМК/ към Закона за
измерванията, както и изискванията в документи и
ръководства
на
Международната
организация
по
законова метрология (OIML) и Европейската организация
по законова метрология (WELMEC).
Налице е тенденция за увеличаване на обхвата на
изпитванията, продиктувани от развитието на техниката
и навлизането на ITE технологиите в продуктите и
средствата за измерване. Наблюдава се и развитие на
стандартите
за
електромагнитна
съвместимост
на
системите
за
функционална
безопасност,
като
изпитванията се провеждат с по-високи нива на
електромагнитните смущения.
Тези промени поставят изпитвателните лаборатории пред
нови предизвикателства и налагат необходимост от
техническо
обезпечаване
на
тяхната
дейност.
Съществуващите в страната лаборатории за безопасност
на електрически и електронни съоръжения са с
ограничени възможности и не са в състояние да
извършват изпитания в пълен обем съгласно действащите
директиви в ЕС. Вземайки предвид необходимостта от
голям финансов ресурс и високите изисквания за
квалификация на персонала, изграждането на една
такава лаборатория е обективна необходимост.
Изхождайки от посочените негативни тенденции и с оглед
създаването на необходимите условия за успешното
прилагане на интегриран подход по отношение на
политиките за малките и средните предприятия и в
съответствие с новите нормативни и регулаторни
изисквания, подкрепата за развитие на благоприятна
среда и създаване на инфраструктура за нуждите на
бизнеса трябва да бъде насочена към осигуряване на
достъп
до
високотехнологични
изпитвания
в
акредитирани изпитвателни лабораториии, осигуряващи
проследимост на резултатите от измерванията и
изпитванията, както и увереност, че може да се спази
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принципа “един продукт – едно изпитване – свободно
движение
на
продукта”,
настоящата
процедура
предвижда
предоставянето
на
допълваща
институционална подкрепа на Български Институт по
Метрология (БИМ).
Очаквани резултати

Демаркация

В резултат от изпълнението на предвидените дейности по
инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на
МСП“ и настоящата процедура се очаква да се подобрят
бизнес средата и инфраструктурата по качеството, да се
увеличи производителността на предприятията и да се
ускори
въвеждането
на
нови
технологии
в
производството,
да
се
постигнат
дългосрочни
конкурентни предимства на българските производители
при разработването, сертифицирането/оценяването на
съответствието и пускането на пазара на нови продукти.
В рамките на процедурата няма да бъдат подкрепяни
дейности, финансирани по друг проект, програма или
каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от
националния бюджет, бюджета на Общността или друга
донорска програма.
Настоящата процедура се явява продължение и
разширение на предоставената в рамките на ОП
„Развитие
конкурентоспособността
на
българската
икономика“
2007-2013
(ОПРКБИ)
подкрепа
на
институционалните бенефициенти за подобряване на
бизнес средата и националната инфраструктура по
качеството.

Продължителност

2017-2020

Териториален обхват

Дейностите по настоящата процедура следва да бъдат
изпълнени на територията на Р. България.
Резултатите от изпълнението на проекта следва да се
ползват на територията на Република България.

Бюджет (ЕФРР и
национален)

Общ бюджет по процедурата, по която допустим кандидат
е БИМ:
4

000

000

лева

(2

045

167.524

евро),

като

НАРЪЧНИК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 - 2020 (ОПИК)
Министерство на
икономиката
Главна дирекция
“Европейски фондове за
конкурентоспособност” –
Управляващ орган на ОПИК

Глава 4
Приложение
4.I.2.

Вариант 3

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Образец на Методология и критерии за
подбор на операции

Одобрен от: Ръководител на Управляващия орган

страница: 4/10

Дата:
.
февруари 2017 г.

финансирането от ЕФРР е 3 400 000 лв. (1 738 392.396
евро), а националното съфинансиране се равнява на 600
000 лв. (306 775.128 евро).
Режим на
държавна/минимална
помощ

Неприложимо по отношение на конкретния бенефициент
по настоящата процедура.
Български институт по метрология (БИМ) не действа в
качеството си на предприятие по смисъла на чл.107, § 1
от ДФЕС, тъй като осъществява функции, присъщи на
държавата и не представлява предприятие, извършващо
икономическа дейност.
Поради
тази
причина,
при
предоставянето
на
финансовите средства и извършването на оценката на
държавната
помощ
не
са
налице
елементите
„икономическо предимство” и „въздействие върху
конкуренцията и търговията“, тъй като БИМ не
осъществява дейност на пазар, на който се осъществява
търговия между държави-членки.

2. Методология и критерии за подбор на операции
Вид процедура за
предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ

Ще се прилага процедура за безвъзмездна финансова
помощ чрез директно предоставяне на конкретен
бенефициент съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове и чл. 2, т. 2 от ПМС 162/
05.07.2016г.
Процедура чрез директно предоставяне е тази, при която
безвъзмездната финансова помощ се предоставя само на
кандидат, посочен в съответната програма или в
документ, одобрен от Комитета за наблюдение на
програмата като конкретен бенефициент за съответната
дейност.
Процедурата чрез директно предоставяне се осъществява
по следния начин (съгл. чл. 43 и чл. 45 от ЗУСЕСИФ и чл.
23 от ПМС 162/05.07.2016г.):
-

Ръководителят на управляващия орган на програмата
утвърждава за всяка процедура насоки и/или друг
документ, определящи условията за кандидатстване и
условията за изпълнение на одобрените проекти.

-

Управляващият
орган
на
програмата
изпраща
проектите на документи на конкретния бенефициент
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за предложения и възражения в разумен срок, който
не може да бъде по-кратък от една седмица.
-

Утвърдените документи се изпращат на конкретния
бенефициент заедно с поканата за участие в
процедурата чрез директно предоставяне и се
публикуват на страницата на съответната програма и
в ИСУН 2020.

-

Конкретният
бенефициент
подава
проектно
предложение по съответния образец за оценяване в
компетентния управляващ орган.

При наличие на положителен резултат от оценката,
Решението на Ръководителя на Управляващия орган да
предостави
безвъзмездна
финансова
помощ
се
обективира в административен договор с бенефициента.
Краен срок за
кандидатстване

Минимум 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Допустими кандидати

Допустим
кандидат
по
настоящата
процедура
е
Български
Институт
по
Метрология
(БИМ),
с
ЕИК/Булстат:175092070 който е одобрен от Комитета за
наблюдение на ОПИК 2014-2020 като конкретен
бенефициент, който може да получи безвъзмездна
финансова помощ за изпълнение на проектните
дейности.
Конкретният бенефициент следва да разполага с
необходимия административен, финансов и оперативен
капацитет, който гарантира успешното изпълнение на
дейностите по проекта.

Изисквания към
партньори (ако е
приложимо)

По настоящата процедура чрез директно предоставяне не
се допуска участието на партньори

Допустими
проекти/дейности

Допустими дейности са тези, които имат за свой основен
предмет постигането на целта на инвестиционния
приоритет и настоящата процедура чрез директно
предоставяне.
Предоставяната помощ може да обхваща следните видове
допустими дейности:
1. Модернизиране и дооборудване на изпитвателна
лаборатория за електромагнитна съвместимост за

НАРЪЧНИК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 - 2020 (ОПИК)
Министерство на
икономиката
Главна дирекция
“Европейски фондове за
конкурентоспособност” –
Управляващ орган на ОПИК

Глава 4
Приложение
4.I.2.

Вариант 3

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Образец на Методология и критерии за
подбор на операции

Одобрен от: Ръководител на Управляващия орган

страница: 6/10

Дата:
.
февруари 2017 г.

подобряване ефективността и ефикасността на
услугите, които БИМ предлага на българските
предприятия;
2. Дооборудване на изпитвателна лаборатория за
въздействия на околната среда с технически
средства
за изпитване на
съоръжения за
безопасност, които да способстват интегрирането
на български предприятия в международните
структури;
3. Дооборудване на лаборатория за изпитване на
софтуер с цел предлагане на подобрени услуги на
МСП в областта на изпитванията и валидирането
на софтуер;
4. Дейности, свързани с ограничени строителномонтажни работи на помещения на БИМ, офис
оборудване и дообзавеждане;
5. Консултантски услуги за подготовка/разработване
на документация за предвидените по проекта
обществени поръчки и осъществяване на контрол
по изпълнението на договорите за възлагане на
обществени поръчки;
6. Дейности, свързани с организация и управление
на проекта;
7. Одит на проекта;
8. Дейности
проекта.

за

Задължителна
комбинация от дейности
(ако е приложимо)

Н/П

Допустими разходи

Следните
видове
процедурата:

информация

разходи

и

са

комуникация

на

допустими

по

1. Разходи за модернизиране и закупуване на
дооборудване на изпитвателна лаборатория за
електромагнитна съвместимост;
2. Разходи

за

закупуване

на

дооборудване

на
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изпитвателна лаборатория за въздействия
околната среда с технически средства
изпитване на съоръжения за безопасност;

на
за

3. Разходи за закупуване на дооборудване
лаборатория за изпитване на софтуер;

на

4. Разходи за извършване на ограничени строителномонтажни работи по работните помещения на БИМ,
офис оборудване и дообзавеждане:
-Разходи
за
извършване
на
строително-монтажни
работи1
по
помещения на БИМ;

ограничени
работните

- Доставка на офис оборудване и дообзавеждане.
5. Разходи
за
консултантски
услуги
за
подготовка/разработване на документация за
предвидените по проекта обществени поръчки и
осъществяване на контрол по изпълнението на
договорите за възлагане на обществени поръчки;
6. Разходи за организация и управление на проекта –
до 10 % от общите допустими разходи по
проекта:
– Разходи за възнаграждения на лица, пряко
ангажирани с дейности по изпълнението и/или
управлението
на
проекта,
включително
задължителните социални и здравни осигурителни
вноски за сметка на осигурителя, съгласно
националното законодателство;
7. Разходи за одит на проекта – до 10 000 лв.
8. Разходи за информация и комуникация на
дейностите по проекта - до 1 % от общите
допустими разходи по проекта.
9. Разходи за застраховки на придобитите в резултат
от изпълнението на дейностите по проекта
дълготрайни материални активи.

1

За целите на настоящата процедура ограничени СМР означава извършване на ремонтни и/или
освежителни дейности по работните помещения, което изключва извършването на цялостно изграждане
на нови помещения или сгради, извършване на преустройство или конструктивни изменения.
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Минимален размер на
помощта

Н/П

Максимален размер на
помощта

4 000 000 лева (2 045 167.524 евро)

Интензитет на помощта

100%

Продължителност на
проектите

36 месеца

Кръстосано финансиране
(ако е приложимо)

Н/П

Критерии за техническа
и финансова оценка

Критерии
I. Цел на проекта, описание на дейностите и
организация на изпълнението
1. Проектното предложение допринася за
постигане на специфичната цел на
инвестиционния приоритет и целта на
настоящата процедура.
2. Проектното предложение е в
съответствие с приложимите
хоризонтални политики на ЕС.
3. Проектното предложение демонстрира
ясна връзка между цели, дейности и
резултати.
II. Ефективност на дейностите
1. Всички дейности по проекта са ясно и
последователно описани, като са
посочени причините за избора на всяка
една дейност и нейният принос за
постигане на очакваните резултати.
2. Планът за изпълнение на дейностите е
реалистично планиран и осъществим,
като е съобразен с плана за външно
възлагане.

да

не

н/п

НАРЪЧНИК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 - 2020 (ОПИК)
Министерство на
икономиката
Главна дирекция
“Европейски фондове за
конкурентоспособност” –
Управляващ орган на ОПИК

Глава 4
Приложение
4.I.2.

Вариант 3

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Образец на Методология и критерии за
подбор на операции

Одобрен от: Ръководител на Управляващия орган

страница: 9/10

Дата:
.
февруари 2017 г.

3. Планът за външно възлагане е в
съответствие с предвидените дейности,
като кандидатът е предвидил механизми,
позволяващи мониторинг и текущ
контрол на изпълнението на
предвидените поръчки и своевременното
предприемане на корективни мерки.
4. В проектното предложение са описани
начините, чрез които се планира да бъде
осигурена устойчивостта на резултатите
и ефекта от изпълнението на проекта.
5. Конкретният бенефициент е
предложил екип с подходяща
квалификация и опит за изпълнението на
дейностите по проекта. Предложено е
ясно разделение на отговорностите и
функциите между отделните членове на
екипа.
III. Бюджет и ефективност на разходите
1. Кандидатът не е получил финансиране
от източник с публичен характер (друг
проект/програма/бюджетна линия или
друга финансова схема с източник
националния бюджет, бюджета на ЕС или
друга донорска програма) за същите
разходи, за финансирането на които
кандидатства по настоящата процедура.
2. Всички разходи, включени в бюджета
на проектното предложение съответстват
изцяло на дейностите, предвидени за
изпълнение.
3. Съотношението между предвидените
разходи и планираните резултати е
оптимално, като е съобразено с реалните
пазарни цени, съгласно Условията за
кандидатстване.
4. Размерът на исканата безвъзмездна
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финансова помощ е в съответствие с
максималния размер, указан в Условията
за кандидатстване.
5. Общата стойност на разходите за
организация и управление на проекта не
надхвърля 10 % от стойността на общите
допустими разходи по проекта.
6. Кандидатът е предвидил разходи за
извършване на независим одит на
проекта, като общата стойност на
разходите за одит не надхвърля 10 000
лв.
7. Предвидени са разходи за информация
и комуникация, в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС) №
1303/2013, Приложение XII „Информация
и комуникация относно подкрепата от
фондовете“.
8. Общата стойност на разходите за
информация и комуникация не
надхвърля 1% от стойността на общата
стойност на допустимите разходи по
проекта.
Индикатори

Индикатори на ОПИК:
За доказване ефективността на дейностите конкретния
бенефициент следва да посочи обективно измерими
индикатори, извън заложените в ОПИК 2014-2020.
Конкретният бенефициент по настоящата процедура
следва да прилага и спазва методологическите насоки за
отчитане на индикаторите за резултат и изпълнение по
ОПИК 2014-2020, разработени от Управляващия орган и
НСИ

