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Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
2007BG161PO003/2.1.2-01/2007  

„Покриване на международно признати стандарти” 
 

Краен срок за кандидатстване: 15 Януари 2008 год. 

І. Цел и приоритети 

Обща цел е модернизация на управлението на предприятията, с оглед развитието на 

конкурентните им предимства на европейския и световен пазар.  

Настоящата схема за безвъзмездна помощ цели да насърчи въвеждането на системи за 

управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като 

основен фактор за тяхното конкурентноспособно развитие. 

ІІ. Размер на безвъзмездната помощ 

• Максималният размер на безвъзмездната помощ е 100 000лв., от които 25 000лв. е 

допустимата безвъзмездна помощ за консултантски и сертификационни услуги. 

• Размерът на безвъзмездната помощ не може да надвишава 50% от всички допустими 

разходи по проекта ! 

ІІІ. Елементи на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ 

Схемата има интегриран характер и включва следните елементи: 

 Консултантски услуги – за  предоставяне на консултации за предварителен анализ, 

подготовка и  въвеждане на системи за управление (СУ) съгласно международно 

признати  стандарти в предприятието;  

  Инвестиционна подкрепа – закупуване на оборудване и нови технологии, които са 

пряко свързани с въвеждането на СУ и/или международно  признати стандарти;  

 Услуги за сертифициране и/или изпитване за удостоверяване съответствието на 

продукти (CE маркировка). 

Кандидатите имат право да кандидатстват за различни комбинации от елементи като услугите 
за сертифициране или изпитване са задължителен елемент при всяка една комбинация.  

Кандидатите не могат да кандидатстват само за инвестиционна подкрепа.  

Задължителен резултат от реализацията на всички проекти, независимо от избраната 
комбинация от елементи е придобиването на сертификат по даден стандарт или 
еквивалентен документ, удостоверяващ продуктово съответствие за даден продукт.  
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ІV. Изисквания към бенефициента 

• Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон 

или Закона за кооперациите; 

• Да са регистрирани преди 31 декември 2003 год.;  

• Да имат седалище в България; 

• Да имат годишен оборот (нетни приходи от продажби) за 2006 година, не по-малко 

от 100 000 лева; 

• Да развиват своята дейност в областта на преработвателната промишленост и/или 

сектора на услугите в следните сектори от Националния Класификатор на 

Икономическите Дейности (приет със заповед No РД – 07-242/13.12.2002 на 

председателя на Националния статистически институт, публ. ДВ  бр. 1 от 

31.01.2003) – Приложение Г, а именно: 

o Сектор D „Преработвателна промишленост”; 

o Сектор H „Хотели и ресторанти” – само по код на икономически дейности 55 

„Хотели и ресторанти”;   

o Сектор I „Транспорт, складиране и съобщения” - само по код на икономически 

дейности 63.3 „Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни 

туристически дейности, некласифицирани другаде”; 

o Сектор K „Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес 

услуги”  само по код на икономически дейности 72 „Дейности в областта на 

компютърните технологии”. 

Клонове на местни или чуждестранни юридически лица  не могат да участват в процедурата за 

набиране на проектни предложения, поради липсата на самостоятелна правосубектност. 

Кандидатите участват индивидуално. В проекта не могат да бъдат включвани партньорски и 

други организации. 

ІV. Продължителност на проекта 

• Продължителността на един проект не може да надвишава 12 месеца. 

V. Краен срок за кандидатстване: 

15 Януари 2008 
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VІ. Видове модули на проектите 

1. Въвеждане на системи за управление в предприятията 

 

1.1 Консултантски услуги за внедряване на СУ съгласно следните международни 
стандарти:  

• ISO 9001:2000 – Системи за управление на качеството;   

• ISO 14001:2004  - Системи за управление на околната среда; 

• ISO 22000:2005 – Системи за управление на безопасността на хранителни продукти; 

• ISO 27001:2005 – Системи за управление на информационната сигурност;  

• ISO 20000-1:2005 - Система за управление на услугите в областта на информационните 

технологии; 

• Модели и стандарти за  качество на IT и софтуерни продукти и услуги - 

Консултантски услуги за ИТ и софтуерни компании във връзка с въвеждането на 

вътрешна организация на процесите, базирани на световни специализирани модели и 

стандарти за качество - CMMI и IT Mark. Дейностите включват: 

o Разработване и изпълнение на програма за подобряване на процесите за 

разработване на софтуерни системи и ИТ услуги  (SPI - Software Process 

Improvement) 

o Оценка и сертификация по методиката на CMMI (Capability Maturity Model 

Integration) и IT Mark (Information Technology Mark) 

Една фирма може да кандидатства за въвеждане, сертифициране и инвестиционна 
подкрепа за една или повече видове системи за управление на качеството.  

1.2. Сертификационни услуги  

Проектът следва да съдържа услуги за сертифициране на СУ съгласно гореизброените 

международни стандарти. 

1.3. Инвестиционна подкрепа  

• Закупуване на  оборудване (дълготрайни материални активи), задължително 

необходимо за въвеждане/придобиване на сертификация по исканата СУ, включително 

измервателни уреди и оборудване за оценка на съответствието; 
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• Закупуване на специализирани софтуерни приложения и компютърна техника, 

свързани с въвеждането на системите за управление.  

Резултат от дейностите: Задължителен резултат от реализацията на проектите е 

придобиването на сертификат за въведена СУ; сертификат от упълномощен от SEI 

сертификатор (Lead Appraiser , в случаите на въвеждане на CMMI; сертификат от акредитиран 

от  ESI IT Mark Appraiser – за IT Mark.  

Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен съответният сертификат за всяка 
една СУ, разходите за въвеждането, инвестициите и сертифицирането на тази СУ няма да 
бъдат възстановени.  

 

2. Дейности, свързани с постигане на съответствие на продукти 

 

Проектите свързани с постигането на продуктово съответствие от предприятията могат 

да включват:  

• Консултантски услуги за CE маркировки – подкрепа за постигане на съответствие 

съгласно директивите от Новия подход на ЕС; 

• Сертификационни услуги - Оценка на съответствието; 

• Инвестиционна подкрепа -   Контролни системи; 

Една фирма може да кандидатства за консултации и инвестиционна подкрепа (в рамките на 

допустимите дейности) за една или повече дейности, свързани с постигането на продуктово 

съответствие.  

2.1 Консултантски услуги водещи до постигане на продуктово съответствие, като: 

• извършване на оценки за съответствие, включително оценка от надлежно 

сертифициран/акредитиран орган;  

• разработване на продуктова документация и формуляри за получаване на документ, 

удостоверяващ съответствието;  

• анализ на измервателния процес в предприятията, с цел въвеждане на контролни 

системи; разработка на процедури и наръчници за действие на системите; разработка 

на план за преход и въвеждане на системата.  

2.2. Сертификационни услуги 
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• Издаване на документ за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания 

към продуктите, Закона за измерванията и приложимите регламенти за оценка на 

съответствието; 

• Издаване на сертификат от съответния компетентен орган. 

2.3. Инвестиционна подкрепа:  

• Закупуване на измервателни уреди и оборудване за оценка на съответствието – 

(дълготрайни материални активи). 

Резултат от дейностите: Задължителният резултат при проекти за постигане на продуктово 

съответствие е съобразно приложимото законодателство, свързано с удостоверяване на 

резултата от допустимите дейности, издаването на официален документ за съответствие. 

Ако не бъде получен съответният документ за съответствие (сертификат) за описаните в  
проекта продукти, разходите за въвеждането, инвестициите и сертифицирането няма да 
бъдат възстановени. 

 

3. Дейности за въвеждане на добри производствени практики (ДПП) в предприятията 

 

Допустими за финансиране по настоящата Схема за безвъзмездна финансова помощ са и 

дейности за въвеждане на добри производствени практики ДПП -  (Good Manufacturing Practices 

- GMPs).  

3.1. Консултантски услуги, водещи до въвеждане на ДПП:  

• анализ на състоянието на фирмата и процесите, протичащи в нея;  

• разработване на детайлни наръчници за въвеждането на ДПП; 

• разработване на тръжна документация и формуляри за получаване на документ, 

удостоверяващ въведените ДПП; 

3.2. Услуги за удостоверяване въвеждането на ДПП  

• Издаване на документ, удостоверяващ въвеждането на добри производствени практики 

в предприятието. 
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3.3. Инвестиционна подкрепа:  

• Закупуване на оборудване (дълготрайни материални активи), необходими за въвеждане 

на ДПП в предприятието;  

• Закупуване на специализирани софтуерни приложения и компютърна техника за 

въвеждането на ДПП в предприятието.  

Резултат от дейностите: Задължителен резултат от дейностите е документ удостоверяващ  

въвеждането на ДПП в предприятието. 

Ако не бъде получен съответният документ, удостоверяващ въвеждането на добри 
производствени практики в предприятието, разходите за въвеждането, инвестициите и 
сертифицирането няма да бъдат възстановени. 

ПО ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА, СА 
НЕДОПУСТИМИ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:  

• Закупуване на оборудване/машини, които не са пряко свързани с въвеждането на 
СУ и/или международно признати стандарти; 

• Закупуване на общо  компютърно оборудване и софтуер – за административни 
нужди на фирмата. В случаите на закупуване на компютърни настолни 
конфигурации, те трябва да са необходими за работата със специализираните 
компютърни приложения;  

• Закупуване  и/или доставката на входящи ресурси за производствения процес 
(суровини  и/или полуобработени компоненти). 
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