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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 

• Да се повиши ефективността и ефикасността на услугите, 
предоставяни на българските предприятия в областта на 
защита на потребителите чрез осигуряване на 
институционална подкрепа на КЗП.   

Бюджет 

• Общ бюджет – 5 867 490 лв. (3 млн. евро), като 
финансирането от ЕФРР е 4 987 366.50 лв. (2,55 млн. 
евро), а националното съфинансиране се равнява на 880 
123.50 лв. (450 000 евро).  
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• Дейностите следва да бъдат изпълнени на територията на 
Република България.  

 

• Резултатите от изпълнението на проекта следва да се 
ползват на територията на Р. 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   
 

 

• В резултат от изпълнението на процедурата се очаква да се 
подобрят условията и процесите за функциониране и 
развитие на МСП, ще се гарантират  условията за честна 
конкуренция и лоялни търговски практики, както и ще се 
постигне устойчива благоприятна бизнес среда.   

 

Очаквани 
резултати  

Основни параметри на процедурата (2/2) 
 



Методология за подбор на операции (1/8) 
 

Видове допустими дейности по процедурата:    

1. Изготвяне/извършване на анализи, социологически проучвания, 

изследвания и други  с цел определяне на нуждите и ограниченията на МСП 

в областта на защита на потребителите.  

 

2. Организиране и провеждане на посещения за обмяна на опит в страни-

членки на ЕС и ЕИП с цел проучване на съществуващите практики по 

отношение на услугите, предоставяни на икономическите оператори.  

 

3. Разработване на стратегии/наръчници/ ръководства/указания и други, 

насочени към подобряване работата на МСП по въпросите на 

потребителската защита.  

 

4. Организиране и провеждане на информационни, промоционални и 

рекламни кампании за подобряване ефективността и ефикасността на 

услугите, които КЗП предлага на българските предприятия. 

 

5. Организиране и провеждане на специализирани обучения/семинари за 

българските предприятия с цел повишаване на техния капацитет в областта 

на защита на потребителите.     

  

 

 



Методология за подбор на операции (2/8) 
 

Видове допустими дейности по процедурата:    

6. Дейности, свързани със създаването и функционирането на общите и 

секторните помирителни комисии, вкл. обучения/ семинари.   

 

7. Създаване и функциониране на мобилни групи за контрол и подпомагане 

дейността на МСП в областта на защита на потребителите.  

 

8. Разработване, внедряване и поддръжка на мобилно и десктоп 

приложение  за устройства, работещи с операционни системи (Android, iOS, 

Windows) с цел предоставяне на информация и сигнали на МСП в областта 

на потребителската защита.  

 

9. Разработване, внедряване и поддръжка на Виртуален хелпдеск, 

обслужващ МСП.  

 

10. Дейности за инвестиции в ново оборудване, необходимо за 

ефективното управление на услугите, предоставяни на МСП от страна на 

КЗП.      

  

 

 



Методология за подбор на операции (3/8) 
 

Видове допустими дейности по процедурата:  

   

11. Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за 

предвидените по проекта/ите обществени поръчки и осъществяване на 

контрол по изпълнението на договорите за възлагане на обществени 

поръчки. 

 

12. Дейности, свързани с организация и управление на проекта/ите.  

 

13. Одит на проекта/ите.  

 

14. Дейности за информация и комуникация на проекта/ите.  
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Методология за подбор на операции (4/8) 
 

• Разходи за изготвяне/извършване на анализи, 
социологически проучвания, изследвания и други с цел 
определяне на нуждите и ограниченията на МСП в 
областта на защита на потребителите.    

 

• Разходи за организиране и провеждане на посещения 
за обмяна на опит в страни-членки на ЕС и ЕИП.  

 

• Разходи за разработване на стратегии/наръчници/ 
ръководства/указания и други, насочени към 
подобряване работата на МСП по въпросите на 
потребителската защита.  

 

• Разходи за организиране и провеждане на 
информационни, промоционални и рекламни кампании 
за подобряване ефективността и ефикасността на 
услугите, предлагани от КЗП.  

 

• Разходи за организиране и провеждане на 
специализирани обучения/семинари за българските 
предприятия.  

Допустими 
разходи: 
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Методология за подбор на операции (5/8) 
  

• Разходи за дейности, свързани със създаването и 
функционирането на общите и секторните помирителни 
комисии, вкл. разходи за ДМА, ограничени СМР и 
разходи за обучения/семинари за членовете на ПК.  

 

• Разходи за придобиване на специализирани МПС, 
предназначени за осъществяване на дейностите, пряко 
свързани с мобилните групи.    

 

• Разходи за разработване, внедряване и поддръжка на 
мобилно и десктоп приложение за устройства, 
работещи с операционни системи (Android, iOS, 
Windows) с цел предоставяне на информация и сигнали 
на МСП в областта на потребителската защита.   

 

• Разходи за разработване, внедряване и поддръжка на 
виртуален хелпдеск, обслужващ МСП.  

 

• Разходи за придобиване на ново оборудване, 
необходимо за ефективното управление на услугите, 
предоставяни на МСП от страна на КЗП.  

 

Допустими 
разходи: 
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Методология за подбор на операции (6/8) 
  

• Разходи за консултантски услуги за 
подготовка/разработване на документация за 
предвидените по проекта/ите обществени поръчки и 
осъществяване на контрол по изпълнението на 
договорите за възлагане на обществени поръчки.  

 

• Разходи за организация и управление на проекта/ите – 
до 10% от общите допустими разходи по проекта/ите.   

 

• Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни 
разходи и разходи за застраховки) в страната и в 
чужбина.  

 

• Разходи за одит на проекта/ите – до 10 000 лв.  

 

• Разходи за информация и комуникация – до 1% от 
общите допустими разходи по проекта/ите.   

 

• Разходи за застраховки на придобитите в резултат от 
изпълнението на дейностите по проекта/ите ДМА.  

 

Допустими 
разходи: 
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Методология за подбор на операции (7/8) 
 

Минимален размер на 
помощта 

 

Няма  
 

 

 

Максимален размер на 
помощта 

  

5 867 490 лв. 
 

 

 

Максимална продължителност на проекта: 24 месеца 
 

Интензитет на помощта: 100%  
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Методология за подбор на операции (8/8) 
 

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 няколко крайни срока за кандидатстване. 
Минимален срок за подготовка на проектното предложение 
за първия краен срок e 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 2014-2020 одобрява предложените Методология и 

критерии за подбор на операции по процедура чрез директно 

предоставяне за подкрепа на КЗП 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 

КЗП като конкретен бенефициент, който може да получи 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектните 

дейности по процедурата.  

 
 

   


