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Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013” 
Процедура за безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и 
въвеждане на системи за управление в предприятията" 

Период за прием документи: От 29 Юни до 28 Септември, 2011 г. 

Цел на финансирането: 

 Основната цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на 
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне 
на подкрепа за въвеждане на системи за управление, постигане на 
съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, 
както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за 
подобряване на управлението, оптимизиране на производствения 
процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и 
създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, 
конкурентоспособни на европейския и световен пазар. 

Максимален процент на 
съфинансиране: 

 Планираният процентът на съфинансиране е до 75% от общо 
допустимите разходи 

Максимален размер на 
безвъзмездната помощ  

 Планираната максимална стойност на безвъзмездното финансиране е не 
повече от 391.166,00 лв. 

Изисквания към 
кандидатстващите организации: 

 Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани 
съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите; 

 Да имат минимум 1 приключена финансова година (2010 г); 

 Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2010 г., равни на или 
надвишаващи 150 000 лева, 

 Да са със седалище в България; 

 Кандидатът трябва да е пряко отговорен за изпълнението на дейностите 
по проекта, а не да действа в качеството на посредник и/или партньор. 

Забележка: С предимство ще се ползват кандидатите, които имат ръст 
на приходите и печалбата спрямо последните години, както и 
предприятията, които осъществяват износ. 

Видове плащания: авансово, междинни и окончателно 

Бюджет по процедурата:  48 895 750 лева 

Какво може да се прави 

Планираните допустими дейности са за: 
 Консултантски услуги - предоставяне на професионални съвети и 

консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и 
въвеждане на системи за управление, и/или консултантски услуги, 
пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с 
европейски/международни стандарти, и/или консултантски услуги, 
свързани с въвеждане на добри производствени практики; 

 Инвестиционна подкрепа - за стимулиране на инвестициите в ново 
оборудване и нови технологии (вкл. IT), които допринасят за въвеждане 
на дадена система за управление/добра производствена практика, и/или 
постигане на съответствие с изискванията на изградената/ите система/и 
за управление и/или с изискванията на европейски/международни 
стандарти, и/или добри производствени практики, и/или внедряване на 
ERP/CRM или други системи за управление; 

 Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани 
лица по сертификация на системи за управление и/или за 
удостоверяване на съответствието на продукти от съответните 
оправомощени от държавата или акредитирани лица, нотифицирани 
органи за оценяване на съответствието или производители (в случаите 
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на поставяне на маркировка за съответствие СЕ), и/или за 
удостоверяване въвеждането на добри производствени практики. 

За какво може да се 
кандидатства : 

 Покриване на стандарти: БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 
14001:2005 (EMAS), БДС EN ISO 16001:2009, БДС EN ISO 22000:2006, 
БДС EN ISO 27001, ISO 20000-1:2005, БДС EN ISO 13485, ДС ISO/TS 
16949, БДС EN 15038:2006, БДС EN 15038, SA 8000:2008; БДС EN 
15733 и др.; 

 Модели и стандарти за качество на ИТ и софтуерни продукти и 
услуги – CMMI и IT Mark, като дейностите включват: 
 Разработване и изпълнение на програма за подобряване на 

процесите за разработване на софтуерни системи и ИТ услуги (SPI - 
Software Process Improvement); 

 Оценка и сертификация по методиката на CMMI (Capability Maturity 
Model Integration) и IT Mark (Information Technology Mark). 

 Внедряване на софтуерни системи за управление на ресурсите в 
предприятията (ERP) и/или системи за управление на работа с 
клиенти (CRM), и/или системи за управление на производствените 
процеси и ресурси (MOM).; 

 Постигане на съответствието – СЕ маркировка, екомаркировка, 
продуктови стандарти IFS и BRC, оценка на съответствието; 

 Контролни системи – оборудване за оценка на съответствието; 

 Въвеждане на добри производствени практики (Good Manufacturing 
Practices - GMPs). 

Важно: Можете да закупите машини и оборудване (ДМА), пряко свързано с 
внедряваната по проекта система(и). 

Максимален срок за изпълнение 
на проект: 

12 месеца 

Структура, предоставяща 
финансирането: 

Управляващ орган: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
Договарящ орган и Междинно звено: Изпълнителна агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия 
Сертифициращ орган: Министерство на финансите 

Официална информация: http://www.opcompetitiveness.bg/ 

 
Индикативни срокове: 

 

 


