
Десето официално заседание на КН на 

ОПИК и на ОПИМСП
София, 17.09.2020 г. 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката 

Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване

на ефективен надзор в областта на контрола на 

качеството на течните и твърдите горива
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Основни параметри на процедурата (1/2)

Процеду
ра

• Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП 

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

Цел

• Основната цел на процедурата е да се предостави институционална
подкрепа на ДАМТН за ефективен надзор в областта на контрола на
качеството на течните и твърдите горива.

Бюджет
• 1 000 000 лв. (511 291,88 евро).
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•Дейностите следва да бъдат изпълнени на територията на
Република България.

Териториален 
обхват

•Процедурата се явява продължение на предоставената в
рамките на ОПИК 2014-2020 г. и ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013
г. подкрепа за подобряване на бизнес средата и националната
инфраструктура по качеството.

Демаркация

•Подобряване на ефективността на осъществяваните контролни
функции от страна на ДАМТН, укрепване на техническия
капацитет на ДАМТН и най-вече подобрена ефективност и
оптимизиране на дейността на ДАМТН в областта на контрола
на качеството на течните и твърдите горива.

Очаквани 
резултати 

Основни параметри на процедурата (2/2)
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Допустими 
дейности 

1). Разработване и придобиване на инвестиционен проект за

извършване на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на

изпитвателна лаборатория за твърди горива.

2). Извършване на СМР за изграждане и функциониране на

изпитвателна лаборатория за твърди горива с цел осигуряване на

специални условия на околната среда (температура, влага и др.) за

работа на метрологичното и изпитвателното оборудване.

3). Доставка на обзавеждане, необходимо за функционирането на

изпитвателната лаборатория за твърди горива.

4). Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване и

обзавеждане, необходимо за целите на проекта.

5). 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.

6). Организация и управление на проекта.

Критерии за подбор на операции (1/3)
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Допустими 
разходи

1. Разходи за ДМА за измервателно и изпитвателно

оборудване; IT оборудване и обзавеждане за целите на

проекта.

2. Разходи за ДНА: софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау,

необходими за целите на проекта.

3. Разходи за СМР за изграждане и функциониране на

изпитвателна лаборатория за твърди горива с цел

осигуряване на специални условия на околната среда за

работа на метрологичното и изпитвателното оборудване.

4. Разходи за материали и консумативи, необходими за

работата на придобитите по проекта ДМА за периода на

изпълнение на проекта.

5. Разходи за консултантски услуги за подготовка/разработване

на документация за обществени поръчки и осъществяване на

контрол.

6. Разходи за застраховки на придобитите по проекта ДМА.

7. Разходи за организация и управление.

Критерии за подбор на операции (2/3)
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Минимален размер 
на помощта

Н/П 

Максимален размер 
на помощта

Максимална продължителност на проекта – 24 месеца

Критерии за подбор на операции (3/3)

1 000 000 лв.

Интензитет на помощта: 100% 
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Методология за подбор на операции (1/2)

Вид на процедурата за предоставяне на БФП 

•Процедура чрез директно предоставяне на БФП 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/
05.07.2016 г.

Краен срок за кандидатстване

• Ще се прилага процедура чрез директно предоставяне с един краен за
кандидатстване.

•Минималният срок за подаване на проектното предложение е 60 дни от
датата на обявяване на процедурата.
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Критерии 
за 

техническа
и 

финансова
оценка

Методология за подбор на операции (2/2)

I. Цел на проекта, описание на дейностите и организация на

изпълнението

 Извършва се оценка от гл. т. наличие на ясна връзка между цели,

дейности и резултати, съответствие с хоризонталните принципи на ЕС,

принос за постигане на СЦ на инвестиционния приоритет.

II. Ефективност на дейностите

 Извършва се оценка от гл. т. на ясно и последователно описание на

дейностите, вкл. причините за избора на всяка една дейност и нейният

принос за постигане на очакваните резултати.

 Реалистичност на плана за изпълнение на дейностите и плана за въшно

възлагане, вкл. предвидени механизми за мониторинг и текущ контрол на

изпълнението.

 Устойчивост на резултатите и ефекта от изпълнението на проекта.

III. Бюджет и ефективност на разходите

 Оценка на включените разходи от гл. т. на ефективност, обоснованост и

допустимост съгласно Условията за кандидатстване, както и

съпоставимост на заложеното в бюджета с пазарните цени.



Методология и критерии за подбор на операции

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката 9

Предложение за Решение на КН

Одобрява предложения проект на Mетодология и критерии 

за подбор на операции по процедура „Развитие на устойчива 

бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в 

областта на контрола на качеството на течните и твърдите

горива“ в рамките на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и 

капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК



Благодаря за вниманието!

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката 

www.opic.bg

http://www.opic.bg/

