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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 
Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация“ (ИА БСА) за повишаване на ефективността 
и ефикасността на услугите, предоставяни на 
българските предприятия в областта на акредитацията. 

Бюджет 

• Общ бюджет – 3 900 000 лв. (1 994  038,34 евро), като 
финансирането от ЕФРР е 3 315 000.00 лв. (1 694 932,59  
евро), а националното съфинансиране се равнява на 585 
000.00 лв. (299 105,75  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 

 

• 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.  
 

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  

Основни параметри на процедурата (2/2)
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Методология за подбор на операции (1/7) 
 

• Организиране и провеждане на специализирани 
информационни събития за подобряване 
ефективността и ефикасността на услугите, 
които ИА БСА предлага в областта на 
акредитацията, насочени към българските 
предприятия и крайни потребители.   

 

• Популяризация и утвърждаване на значимостта 
от акредитация на българските МСП във връзка с 
подобряване на капацитета за работа в 
интензивно конкурентни пазари и ролята на ИА 
БСА в качеството и на национален орган по 
акредитация.  

 

• Оптимизиране и технологично обновление на 
информационната инфраструктура на ИА БСА, 
необходимо за ефективното управление на 
услугите, предоставени от ИА БСА на 
българските МСП. 

 

Допустими 
дейности/ 

разходи  
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Методология  за подбор на операции (2/7) 
 

• Организиране и провеждане на обучения 
/семинари и консултации на служителите на ИА 
БСА и лица, пряко ангажирани в процеса по 
акредитация с цел повишаване на техния 
капацитет в областта на акредитацията.  

 

• Провеждане на специализирани обучения на 
експерти, оценители и лица, подлежащи на 
акредитация във връзка с настъпването на 
промени или приемането на ново 
законодателство в областта на акредитацията.  

 

• Изготвяне на анализи, целящи усъвършенстване 
на дейността по акредитация за нуждите на МСП. 

 

Допустими 
дейности / 

разходи 
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Методология  за подбор на операции (3/7) 
 

 

 

• Създаване, внедряване  и поддръжка на 
интегрирана платформа за нуждите на 
българските МСП чрез предоставяне на данни на 
държавни субекти от инфраструктура по 
качество и защита на потребителя. 

 

• Междулабораторни сравнения, необходими за 
проучване и оценка на съответствието на 
предоставените от акредитираните от ИА БСА 
органи. 

 

• Участия на  служителите на ИА БСА в национални и 
международни форуми с цел хармонизиране на 
изискванията по отношение на въведените 
стандарти и регламенти, както и политиките за 
развитие на акредитацията и българските МСП. 

 

 

 

Допустими 
дейности / 

разходи 
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Методология  за подбор на операции (4/7) 
 

 

• Изготвяне на анализи, проучвания и изследвания 
във връзка с въвеждане на нова дейност по  
акредитация за целите на нотификацията. 

 

• Дейности, свързани с ограничени строително-
монтажни работи по помещения за връзки на ИА 
БСА с представители на МСП и офис 
дооборудване и  дообзавеждане. 

 
• Консултантски услуги за подготовка на 
документация за предвидените по проекта 
обществени поръчки и осъществяване на 
контрол по изпълнението на договорите за 
възлагане на обществени поръчки. 

 

Допустими 
дейности / 

разходи 
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Методология  за подбор на операции (5/7) 
 

 
• Дейности, свързани с организация и управление 
на проекта.   

 

• Одит на проекта. 

 

• Дейности, свързани с информация и комуникация 
на проекта – в съответствие с изискванията на 
Регламент (ЕС) №1303/2013, Приложение XII 
„Информация и комуникация относно подкрепата 
от фондовете“. 

 

 

Допустими 
дейности / 

разходи 
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Методология за подбор на операции (6/7) 
 

 
Максимален размер 

на помощта 

  

 
3 900 000 лв./ 1 994 038 евро 

 

 

 

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 одобрява предложените Методология и критерии 

за подбор на операции по процедура чрез директно 

предоставяне за подкрепа на ИА БСА 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 ИА БСА като конкретен бенефициент, който може да 

получи безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на 

проектните дейности по процедурата.  

 
 

   


