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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

Образец на годишните и окончателните доклади за изпълнението по целта 

„Инвестиции за растеж и работни места― 

ЧАСТ А 

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДАВАТ ЕЖЕГОДНО („МИНИ ДОКЛАДИ―) 

(член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

1.   ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ/ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Номер по CCI 2015BG16RFSM001 

Наименование Оперативна програма ―Инициатива за малки и 

средни предприятия" 

Версия 1.1 

Отчетна година 2016 

Дата на одобрение на доклада от 

мониторинговия комитет 

30.06.2017 

2.   ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 

50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА а) от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013)  

Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за 

съответната година, включително и относно финансовите инструменти във връзка с 

финансовите данни и данните за показателите. 

  

 За изпълнението на програмата през 2016 г. са подписани и ратифицирани  

Споразумение за финансиране с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), 

Споразумение между кредиторите относно Инициативата за МСП с Европейския съюз, 

Европейската инвестиционна банка и ЕИФ, Договор за залог върху оперативната 

сметка и Договор за залог върху трежъри сметката с ЕИФ. Двете споразумения и 

договора за залог върху оперативната сметка са ратифицирани със Закон, обнародван в 

ДВ, бр. 33 от 26.04.2016 г. Договорът за залог върху трежъри сметката е ратифициран 

със Закон, обнародван в ДВ, бр. 86 от 01.11.2016 г. 

 След ратифицирането на споразуменията и одобрението от Комитета на 

наблюдение на ОПИК и ОПИМСП на методологията и критериите за подбор на 

операции на 17.05.2016 г. ЕИФ публикува покана за заявяване на интерес за избор на 

финансови посредници с краен срок за кандидатстване - 30.11.2016 г.  

 По поканата са заявили интерес 14 финансови посредника, като са заявени 

гаранции за общо 780 млн. евро. До края на 2016 г. с 10 от финансовите посредници са 

сключени оперативни споразумения с обща стойност на кредитните портфейли 608 
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млн. евро. Гарантираната от ОПИМСП сума на кредитите е 94.86 млн. евро, което е 

100% от средствата по програмата, предвидени за гаранции.   

 Към 31.12.2016 г. съгласно Годишен доклад на ЕИФ за оперативните аспекти 

на целевия компонент за 2016 г. са осъществени 87 трансакции към МСП на обща 

стойност 6 935 853 евро. 

Акредитация 

 На 29.06.2016 г. е връчен предварителен доклад от одит за акредитация на 

органите по ОПИМСП, изготвен от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС―. 

След отразяване на коментарите по предварителни доклад, на 26.08.2016 г. е получен 

окончателният одитен доклад и положително становище относно съответствието на 

Управляващия орган и Сертифициращия орган с критериите за определяне, посочени в 

приложение XIII на Регламент (ЕС) № 1303/2013.  

 С Решение на Министерски съвет № 847 от 7 октомври 2016 г. Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката е 

определена за Управляващ орган на ОПИМСП, а дирекция „Национален фонд‖ на 

Министерството на финансите за Сертифициращ орган по програмата. 

Комитет за наблюдение 

 През 2016 г. са проведени две редовни заседания на Комитета за наблюдение на 

ОПИК и ОПИМСП и 1 писмена процедура за неприсъствено вземане на решение по 

ОПИМСП за одобряване на методология и критерии за подбор на операции по  

Инструмент за неограничени гаранции по инициативата за МСП. На двете редовни 

заседания е представен напредъкът по изпълнение на програмата. 

Показатели за резултат и изпълнение 

 Стойностите на отчетените показатели отразяват стартиралото през м. декември 

2016 г. реално изпълнение по инструмента (отдаване на кредити на МСП) и са 

посочени съгласно данните от ЕИФ, съдържащи се в Годишен доклад на ЕИФ за 

оперативните аспекти на целевия компонент за 2016 г. 

3.   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (член 50, параграф 2 от Регламент 

(ЕС) № 1303/2013) 

3.1   Преглед на изпълнението  (1)  

Идентификация: 1 

Приоритетна ос: Подобряване на достъпа до дългово финансиране за МСП в 

България 

Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на 

ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на 

тези проблеми  

През 2016 г. са подписани и ратифицирани Споразумението за финансиране с 

Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), Споразумението между кредиторите относно 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr1-L_2015038BG.01007201-E0001
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Инициативата за МСП с Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и ЕИФ, 

Договорът за залог върху оперативната сметка и Договорът за залог върху трежъри 

сметката с ЕИФ. След проведена процедура за избор на финансови посредници в 

периода ноември-декември 2016 г. са подписани оперативни споразумения с избрани 

10 финансови посредника: Обединена българска банка, Райфайзенбанк България, 

УниКредит Булбанк, Прокредит банк България, Сибанк, Сосиете Женерал 

Експресбанк, Банка ДСК, Юробанк България, Дойче Лизинг България и Банка Пиреос. 

Съгласно данни от ЕИФ, към 31.12.2016 г. четири финансови посредника (Обединена 

българска банка, Райфайзенбанк България, Прокредит банк България и Сибанк) са 

сключили 87 договора за кредит с 86 крайни получатели на помощ (МСП). 

3.2   Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013)  (2) 

Данните за общите и специфичните за програмата показатели по инвестиционен 

приоритет, предавани в таблици 1—4 по-долу.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr2-L_2015038BG.01007201-E0002


5 

 

Таблица 1  

Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за 

приоритетната ос за техническа помощ  (3) 

 

  ГОДИШНА СТОЙНОСТ   

Иде

нти

фик

ация 

Показател 

Мерн

а 

едини

ца 

Катего

рия 

регион

и 

(когато 

е 

уместн

о) 

Базов

а 

стойн

ост 

Базо

ва 

годи

на 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Забележки 

(ако е 

необходимо) 

            м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о   

SR1 

% на 

предприят

ията 

успешно 

получили 

финансира

не чрез 

банков 

заем 

проце

нт 

Слабо 

развити 

региони 

70.00 2014     73.00     
 

- 
    

 

0 
    

7

3 
                                            

SR2 

Производи

телност на 

МСП 

хил. 

лв. 

Слабо 

развити 

региони 

16.8 2012 

    

19.3     -     0     
 

0 
                                            

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr3-L_2015038BG.01007201-E0003
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Таблица 3А  

Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, 

инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР; прилага се също така и за приоритетните оси за 

техническа помощ)  (11) 

Инвестиционен приоритет: 1.1 " Подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и 

международните пазари и участие в процеса на иновации " 

  
Идент

ифик

ация 

Показател 

Мерна 

единиц

а 

Фонд 

Катего

рия 

регион

и 

(когат

о е 

уместн

о) 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Забеле

жки 

(ако е 

необхо

димо) 

            м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о   

Кумулат

ивна 

стойност 

— 

избрани 

операции 

[прогноз

ата, 

предоста

вена от 

бенефиц

иерите] 

SO01 

Общ размер 

на 

отпуснатите 

нови заеми 

от 

финансовите 

посредници 

EUR ЕФРР 

Слабо 

развит

и 

регион

и 

    

408

000

000 

    
 

- 
    0     

6 

935 

853 

                                            

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr11-L_2015038BG.01007201-E0011
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Идент

ифик

ация 

Показател 

Мерна 

единиц

а 

Фонд 

Катего

рия 

регион

и 

(когат

о е 

уместн

о) 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Забеле

жки 

(ако е 

необхо

димо) 

            м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о   

Кумулат

ивна 

стойност 

— 

изцяло 

изпълнен

и 

операции 

[действи

телно 

постижен

ие] 

    
 

- 
    

 

0 
    

 6 

935 

853 

                                            

Кумулат

ивна 

стойност 

— 

избрани 

операции 

[прогноз

ата, 

предоста

вена от 

бенефиц

иерите] 

SO01 
Минимум 

лостов ефект 

x пъти 

(принос 

от 

ЕФРР) 

ЕФРР 

Слабо 

развит

и 

регион

и 

    4     
 

- 
    

 

0 
    

6,41
1
 

                                            

                                                           
1 Лостовият ефект е изчислен съгласно новите указания и формула на ЕК (Annotated template for reporting on financial instruments according to Article 46 CPR) и се базира върху 

стойността на реално платените заеми. 
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Идент

ифик

ация 

Показател 

Мерна 

единиц

а 

Фонд 

Катего

рия 

регион

и 

(когат

о е 

уместн

о) 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Забеле

жки 

(ако е 

необхо

димо) 

            м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о   

Кумулат

ивна 

стойност 

— 

изцяло 

изпълнен

и 

операции 

[действи

телно 

постижен

ие] 

    
 

- 
    

 

0 
     0                                             

Кумулат

ивна 

стойност 

— 

избрани 

операции 

[прогноз

ата, 

предоста

вена от 

бенефиц

иерите] 

CO01 

Брой 

предприяти

я, 

получаващ

и подкрепа 

Предпр

иятия 
ЕФРР 

Слабо 

развит

и 

регион

и 

    
281

6 
    

 

- 
    

 

0 
     86                                             
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Идент

ифик

ация 

Показател 

Мерна 

единиц

а 

Фонд 

Катего

рия 

регион

и 

(когат

о е 

уместн

о) 

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Забеле

жки 

(ако е 

необхо

димо) 

            м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о м ж о   

Кумулат

ивна 

стойност 

— 

изцяло 

изпълнен

и 

операции 

[действи

телно 

постижен

ие] 

    
 

- 
    

 

0 
    86                                             
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Таблица 3Б  

За някои общи показатели за предоставяната от ЕФРР подкрепа по цел 

„Инвестиции за растеж и работни места―, свързани с производствените 

инвестиции — брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна 

подкрепа за същите предприятия на оперативната програма 

Наименование на показателя Брой предприятия, подкрепени от 

мрежата за многостранна подкрепа на 

ОП 

Брой предприятия, получаващи подкрепа (CO01) 86 

Брой предприятия, които получават безвъзмездни 

средства (CO02) 
Н/П 

Брой предприятия, които получават финансова 

подкрепа, различна от безвъзмездни средства 

(CO03) 

86 

Брой предприятия, които получават нефинансова 

подкрепа (CO04) 
Н/П 

Брой нови предприятия, които получават подкрепа 

(CO05) 
Н/П 

 

3.3.   Етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението 

(член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013), представени в годишните 

доклади за изпълнението, считано от 2017 г.  (17) Неприложимо 

Докладване относно финансовите показатели, ключовите етапи на изпълнението, 

показателите за изпълнението и резултатите, за да служат за етапни цели и целеви 

стойности на рамката на изпълнението (считано от подаването на доклада за 2017 г.). 

 

 

Таблица 5 – Неприложимо 

Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката 

на изпълнението

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr17-L_2015038BG.01007201-E0017
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3.4.   Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)  (19) 

Таблица 6  

Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма, както е посочено в таблица 1 от приложение II към Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията (20) [образец за предаване на финансови данни] (21) 

Финансови средства, отпуснати по приоритетната ос въз основа на 

оперативната програма 

[извлечение от таблица 18а на оперативната програма] 

Кумулативни данни за финансовия напредък по оперативната програма 

Приоритетн

а ос 
Фонд 

Категори

я на 

региона 

Основа за 

изчисляван

е на 

подкрепата 

от Съюза 

(Общ 

размер на 

допустимит

е разходи 

или 

публичните 

допустими 

разходи) 

Обща 

стойност на 

финансиранет

о 

 

(в евро) 

Ставка на 

съфинансиран

е 

 

(в процентно 

изражение) 

Общ размер 

на 

допустимите 

разходи за 

операциите, 

избрани за 

подкрепа (в 

евро) 

Дял от 

общия 

размер на 

отпуснатит

е средства, 

покрит с 

избраните 

операции 

(в 

процентно 

изражение) 

Допустими 

публични 

разходи за 

операциите

, избрани 

за 

подкрепа 

 

(в евро) 

Общ размер 

на 

допустимите 

разходи, 

декларирани 

от 

бенефициерит

е пред 

управляващия 

орган. 

Дял от общия 

размер на 

отпуснатите 

средства, 

покрит с 

допустимите 

разходи, 

декларирани 

от 

бенефициерит

е (в 

процентно 

изражение) 

Брой на 

избранит

е 

операции 

1 
ЕФР

Р 

Слабо 

развити 

региони 

Публични 

разходи 

102,000,000.0

0 
100% 

102,000,000.0

0 
100.00 0.00 95,334,300.00 0.00 1 

Total 
ЕФР

Р 

Слабо 

развити 

региони 

  
102,000,000.0

0 
100% 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Grand total       
102,000,000.0

0 
100%             

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr19-L_2015038BG.01007201-E0019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr20-L_2015038BG.01007201-E0020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr21-L_2015038BG.01007201-E0021
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Таблица 7 – Неприложимо 

Разпределение на кумулативните финансовите данни по комбинация от категории 

интервенции за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд (член 112, параграфи 1 и 2 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1304/2013) съгласно 

посоченото в таблица 2 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 1011/2014 на Комисията [образец за предаване на финансови данни] 

 

Таблица 8 

Използване на кръстосано финансиране  (22) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Използване 

на 

кръстосано 

финансира

не 

Приоритет

на ос 

Размерът на 

подкрепата 

от ЕС, която 

се предвижда 

да бъде 

използвана 

за 

кръстосано 

финансиране 

въз основа 

на избраните 

операции (23) 

(в евро) 

Дял на 

общия 

размер на 

отпуснатите 

от ЕС 

финансови 

средства по 

приоритетна

та ос 

(%) 

(3/общия 

размер на 

финансовите 

средства по 

приоритетна

та ос*100) 

Допустимите 

разходи, 

използвани в 

рамките на 

кръстосанот

о 

финансиране

, 

декларирани 

от 

бенефициера 

пред 

управляващ

ия орган (в 

евро) 

Дял на 

общия 

размер на 

финансовите 

средства по 

приоритетна

та ос 

(%) 

(5/общия 

размер на 

финансовите 

средства по 

приоритетна

та ос*100) 

Кръстосано 

финансиране: 

Разходи, 

допустими за 

подкрепа от 

ЕФРР, но 

подкрепени от 

ЕСФ (24) 

<type='S' 

input='S'> 

0.00 

<type='N' 

input='M''> 

0.00 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='M''> 

<type='P' 

input='G'> 

Кръстосано 

финансиране: 

Разходи, 

допустими за 

подкрепа от 

ЕСФ, но 

подкрепяни от 

ЕФРР (24) 

<type='S' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M''> 

0.00 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='M''> 

<type='P' 

input='G'> 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr22-L_2015038BG.01007201-E0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr23-L_2015038BG.01007201-E0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr24-L_2015038BG.01007201-E0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr24-L_2015038BG.01007201-E0024
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Таблица 9 

Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР и Кохезионния фонд по 

целта „Инвестиции за растеж и работни места―) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

  Приоритетн

а ос 

Размерът 

на 

подкрепата

, 

предвидена 

да бъде 

използвана 

за 

операции 

извън 

програмни

я район, 

въз основа 

на 

избраните 

операции 

(в евро) 

Дял на общия 

размер на 

финансовите 

средства по 

приоритетнат

а ос 

(%) 

(3/общия 

размер на 

финансовите 

средства по 

приоритетнат

а ос*100) 

Допустимите 

разходи, 

извършени 

при операции 

извън 

програмния 

район, 

декларирани 

от 

бенефициера 

пред 

управляващи

я орган (в 

евро) 

Дял на общия 

размер на 

финансовите 

средства по 

приоритетнат

а ос 

(%) 

(5/общия 

размер на 

финансовите 

средства по 

приоритетнат

а ос*100) 

Разходи за 

операции 

извън 

програмни

я район (25) 

<type='S' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M''> 

0.00 

<type='P' 

input='G'> 

0.00 

<type='N' 

input='M''> 

0.00 

<type='P' 

input='G'> 

0.00 

 

4.   ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013)  

Обобщение на констатациите от всички оценки на програмата, представени през 

предходната финансова година, с посочване на наименованието и референтния период 

на използваните доклади за оценка 

<type='S' maxlength=10500 input='M'> 

 

 През периода не са извършени оценки на програмата. 

5.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА 

МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ, КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО (член 19, параграфи 2 и 4 от 

Регламент (ЕС) № 1304/2013) - Неприложимо 

6.   ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И 

ПРИЕТИТЕ МЕРКИ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (28)  

 

а)  проблеми, свързани с изпълнението на програмата и приетите мерки 

максимален брой символи =7000  

В процеса на изпълнение на Оперативна програма „Инициатива за МСП― 2014-2020 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr25-L_2015038BG.01007201-E0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr28-L_2015038BG.01007201-E0028
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през 2016 г. не са идентифицирани проблеми.   

 

б)  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА МИНИ ДОКЛАДИ; в противен случай данните ще бъдат 

включени в точка 11.1 от образеца (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013):  

Оценка на това дали напредъкът в постигане на целевите стойности е достатъчен, 

за да се гарантира тяхното изпълнение, като се посочват всички предприети или 

планирани корективни действия, когато е целесъобразно. 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

7.   РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ (член 50, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 

1303/2013) (
21

)  

Резюмето за гражданите на съдържанието на годишните и окончателните доклади 

за изпълнението се публикува и качва като отделен файл под формата на приложение 

към годишния и окончателния доклади за изпълнението. 

 През м. март 2016 г. Министерство на икономиката, в качеството си на 

Управляващ орган на оперативна програма „Инициатива за МСП― подписа 

Споразумението за финансиране с Европейския инвестиционен фонд, с което на фонда 

се възлага изпълнението на инструмента за неограничени гаранции за покриване на 

кредитния риск по заеми, лизингови плащания или гаранции за МСП в размер на 102 

млн. евро. В допълнение на приноса по линия на ОП ИМСП за изпълнението на 

инструмента са привлечени финансови ресурси по линия на Европейския съюз 

(програма „Хоризонт 2020―), Европейската инвестиционна банка и Европейския 

инвестиционен фонд, за което беше подписано Споразумението между кредиторите. 

 След ратифицирането на споразуменията от Народното събрание през м. април 

2016 г. Комитетът  за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП одобри методологията и 

критериите за подбор на операции, въз основа на които на 17.05.2016 г. Европейският 

инвестиционен фонд обяви покана за избор на финансови посредници. Поканата беше 

посрещната с голям интерес от страна на потенциалните финансови посредници в 

България. ЕИФ получи 14 заявления за интерес с общ размер на заявените гаранции на 

стойност 780 млн. евро. 

 След извършване на задълбочено изследване и анализ в периода ноември - 

декември 2016 г. ЕИФ подписа оперативни споразумения с 10 финансови посредника с 

размер на гарантираните кредити на стойност 608 млн. евро. През декември 2016 г. 4 от 

избраните 10 финансови посредника започнаха отпускането на кредити, като са 

осъществени 87 трансакции и са подкрепени 86 предприятия. 

 Очаква се средствата по инструмента да бъдат усвоени до края на 2019 г. 

 

8.   ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 

(член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)   

Когато управляващият орган реши да използва финансови инструменти, той трябва 

да изпрати на Комисията специален доклад за операциите с финансови инструменти, 

като приложение към годишния доклад за изпълнението. (29) 

Приложен е доклад за финансовия инструмент по ОПИМСП.  

№ Информация, изисквана за всеки финансов инструмент   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr21-L_2015038BG.01007201-E0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr29-L_2015038BG.01007201-E0029
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I. Идентификация на програмата и приоритета или мярката, 

от които се предоставя подкрепа от ЕСИ фондовете (член 46, 

параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

  

1 

Приоритетни оси или мерки в подкрепа на финансовия 

инструмент, включително фонд или фондове, по 

програмата на ЕСИ фонд 

  

1.1 

Референции (номер и наименование) на всяка 

приоритетна ос или мярка в подкрепа на финансов 

инструмент по програмата на ЕСИ фонд 

ПО 1 „Подобряване на достъпа до 

дългово финансиране за МСП в 

България― 

2 
Наименование на ЕСИ фонда(овете), подкрепящ(и) 

финансовия инструмент по приоритетната ос или мярка 
ЕФРР 

3 

Тематична(и) цел(и), посочена(и) в член 9, първа алинея 

от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подпомагана(и) от 

финансовия инструмент 

ТЦ 3 „Повишаване 

конкурентоспособността на МСП― 

4 
Други програми на ЕСИ фонд, предоставящи принос 

към финансовия инструмент 
- 

4.1 
Номер CCI на всяка друга програма на ЕСИ фонд, 

предоставяща принос към финансовия инструмент 
- 

II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за 

изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент 

(ЕС) № 1303/2013) 

  

5 Наименование на финансовия инструмент 
Инструмент  за неограничени 

гаранции по инициативата за МСП 

6 
Официален адрес/място на стопанска дейност на 

финансовия инструмент (държава и град) 
България, София 

7 Уредба за изпълнение   

7.1 

Финансов инструмент, създаден на равнището на 

Съюза, управляван пряко или косвено от Комисията, 

както е посочено в член 38, параграф 1, буква а) от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепян с принос от 

програма на ЕСИ фонд 

да 

7.1.1 
Наименование на финансовия инструмент на равнището 

на Съюза 

Неограничени гаранции за 

предоставяне на капиталово 

облекчение на ФП за нови 

портфейли за дългово 

финансиране на допустими МСП 

7.2 

Финансов инструмент, създаден на национално, 

регионално, международно или трансгранично ниво, 

управляван от или на отговорността на управляващия 

орган, както е посочено в член 38, параграф 1, буква б), 

подкрепян с принос от програма на ЕСИ фонд, съгласно 

член 38, параграф 4, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013 

н/п 

8 Вид на финансовия инструмент   

8.1 
Специализирани или отговарящи на стандартните 

условия финансови инструменти 
специализиран 

8.2 
Финансов инструмент, организиран посредством фонд 

от фондове, или без фонд от фондове 
без фонд от фондове 

8.2.1 
Наименование на фонда от фондове, създаден за 

изпълнението на финансовия инструмент 
н/п 
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9 

Вид на продуктите, предоставяни от финансовия 

инструмент: заеми, микро заеми, гаранции, дялови или 

квазидялови инвестиции, друг финансов продукт или 

друга подкрепа, комбинирани в рамките на финансовия 

инструмент съгласно член 37, параграф 7 от Регламент 

(ЕС) № 1303/2013 

гаранции 

9.1 Описание на другия финансов продукт - 

9.2 

Друга подкрепа, комбинирана в рамките на финансовия 

инструмент: безвъзмездни средства, субсидиране на 

лихвите, субсидиране на гаранционната такса съгласно 

член 38, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

н/п 

10 

Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 

38, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за 

финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 

1, буква б): доверителни сметки, открити на името на 

изпълняващия орган и в полза на управляващия орган 

или отделен финансов блок в рамките на финансовата 

институция 

н/п 

III. Идентификация на органа, изпълняващ финансов 

инструмент, както е посочено в член 38, параграф 1), буква а), 

член 38, параграф 4), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 

1303/2013, и финансовите посредници, посочени в член 38, 

параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 

2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

  

11 Орган, изпълняващ финансовия инструмент   

11.1 

Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 

4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, съществуващ или 

новосъздаден правен субект, чиято функция е 

изпълнението на финансови инструменти; Европейска 

инвестиционна банка; Европейски инвестиционен фонд; 

международна финансова институция, от която дадена 

държава членка притежава дялове; финансова 

институция, установена в държава членка, целяща 

постигането на публичния интерес под контрола на 

публичен орган; публичноправен или частноправен 

орган; управляващ орган, който пряко предприема 

задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции) 

Европейски инвестиционен фонд 

11.1.1 
Наименование на органа, изпълняващ финансовия 

инструмент 
Европейски инвестиционен фонд 

11.1.2 
Официален адрес/място на стопанска дейност (държава 

и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент 

Велико херцогство Люксембург, 

Люксембург 

12 

Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия 

инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга 

процедура 

 - възлагане на ЕИБ, ЕИФ или друга 

международна финансова 

институция (в съответствие с чл. 39, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) 

1303/2013) 

12.1 
Описание на другата процедура за избор на органа, 

изпълняващ финансовия инструмент 
н/п  

13 
Дата на подписване на споразумението за финансиране 

с органа, изпълняващ финансовия инструмент 
26.04.2016 г. 



17 

 

IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или 

мярка, платен на финансовия инструмент, както и направени 

разходи за управление или платени такси за управление 

(член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 

1303/2013) 

  

14 
Общ размер на приноса от програмата, за който е поето 

задължение в споразумението за финансиране (в EUR) 
102,000,000 

14.1 от който, принос от ЕСИ фондове (в EUR) 102,000,000 

15 
Общ размер на приноса от програмата, платен на 

финансовия инструмент (в EUR) 
  

15.1 от който, от ЕСИ фондове (в EUR) 94,860,000 

15.1.1 от който, ЕФРР (в EUR) 94,860,000 

15.1.2 от който, Кохезионния фонд (в EUR) н/п 

15.1.3 от който, ЕСФ (в EUR) н/п 

15.1.4 от който, ЕЗФРСР (в EUR) н/п 

15.1.5 от който, ЕФМДР (в EUR) н/п 

15.2 
от който, общ размер национално съфинансиране (в 

EUR) 
н/п 

15.2.1 
от който, общ размер национално публично 

финансиране (в EUR) 
н/п 

15.2.2 
от който, общ размер национално частно финансиране 

(в EUR) 
н/п 

16 

Общ размер на приноса от програмата, платен на 

финансовия инструмент съгласно Инициативата за 

младежка заетост (ИМЗ) (
1
) (в EUR) 

н/п 

17 
Общ размер на разходите за управление и таксите за 

управление, платени от приноса от програмата (в EUR) 
0 

17.1 от който, за основно възнаграждение (в EUR) 0 

17.2 
от който, за възнаграждение, свързано с резултатите (в 

EUR) 
0 

18 

Капитализирани разходи за управление или такси за 

управление съгласно член 42, параграф 2 от Регламент 

(ЕС) № 1303/2013 (приложимо само за окончателния 

доклад) (в EUR) 

- 

19 

Капитализирано субсидиране на лихвата или 

субсидиране на гаранционната такса съгласно член 42, 

параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

(отнася се само за окончателен доклад) (в EUR) 

- 

20 

Размер на приноса от програмата за последващи 

инвестиции в краен получател съгласно член 42, 

параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се 

само за окончателен доклад) (в EUR) 

- 

21 

Принос за земя и/или недвижима собственост във 

финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 

от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за 

окончателен доклад) (в EUR) 

- 

V. Общ размер на подкрепата, платена на крайни 

получатели, или в полза на крайни получатели, или за която 

са поети задължения по договори за гаранция от финансовия 

инструмент за инвестиции в крайни получатели, по програма 

и приоритет или мярка на ЕСИ фондовете (член 46, параграф 

2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 
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22 
Наименование на всеки един от финансовите продукти, 

предлагани от финансовия инструмент 

Неограничени гаранции за 

предоставяне на капиталово 

облекчение на финансови 

посредници за нови портфейли за 

дългово финансиране на допустими 

МСП  

23 
Дата на подписване на споразумението за финансиране 

за финансовия продукт 
ноември - декември 2016 г. 

24 

Общ размер на приноса от програмата, разпределен в 

заеми, дялова гаранция, квазидялов или други договори 

с крайни получатели за финансов продукт (в EUR) 

1 081 993    

24.1 
от който, общ размер на приноса от програмата на ЕСИ 

фондовете (в EUR) 
1 081 993 

25 

Обща размер на приноса от програмата, платен на 

крайни получатели посредством заеми, микрозаеми, 

дялов капитал или други продукти, или, в случаите на 

гаранция, разпределен за заеми, платени на крайни 

получатели, по продукти (в EUR) 

542,860 

25.1 
от който, общ размер на приноса от програмата на ЕСИ 

фондовете (в EUR) 
542,860 

25.1.1 от който, ЕФРР (в EUR) 542,860 

25.1.2 от който, Кохезионния фонд (в EUR) н/п 

25.1.3 от който, ЕСФ (в EUR) н/п 

25.1.4 от който, ЕЗФРСР (в EUR) н/п 

25.1.5 от който, ЕФМДР (в EUR) н/п 

25.2 
от който, общ размер национално публично 

съфинансиране (в EUR) 
0 

25.3 
от който, общ размер национално частно съфинансиране 

(в EUR) 
0 

26 

Размер на заемите, действително платени на крайни 

получатели във връзка с подписани договори за 

гаранция (в EUR) 

3,479,870 

27 

Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или 

квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани 

с крайни получатели, по продукти 

87  

28 

Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или 

квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в 

крайни получатели, по продукти 

87 

29 
Брой крайни получатели, подкрепени от финансовия 

продукт 
86 

29.1 от които, големи предприятия - 

29.2 от които, МСП 86 

29.2.1 от които, микропредприятия 40 

29.3 от които, физически лица - 

29.4 
от които, други видове крайни получатели, получили 

подкрепа 
- 

29.4.1  
описание на другите видове крайни получатели, 

получили подкрепа 
- 
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VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително 

на напредъка по отношение на неговото създаване и на 

избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент 

(включително органът, изпълняващ фонда от фондове) (член 

46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

  

30 Дата на завършване на оценката ex-ante декември 2013 

31 Избор на финансови посредници   

31.1 брой на вече стартираните процедури за избор 1 

31.2 брой на вече подписани споразумения за финансиране 10 

32 
Информация дали финансовият инструмент е бил все 

още функциониращ в края на годината за докладване 
да 

32.1 
Ако финансовият инструмент не е функционирал в края 

на годината за докладване, датата на приключване 
н/п 

33 

Общ брой на отпуснатите заеми, които са в 

неизпълнение, или общ брой на предоставените и 

потърсени гаранции вследствие на неизпълнение на 

заеми 

0 

34 

Общ размер на отпуснатите заеми, които са в 

неизпълнение (в EUR), или общият размер, заделен за 

предоставените и потърсени гаранции вследствие на 

неизпълнение на заеми (в EUR) 

0 

VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от 

ЕСИ фондовете за финансовия инструмент, програмни 

ресурси, възстановени на финансовия инструмент от 

инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, и стойността 

на дяловите инвестиции спрямо предходни години (член 46, 

параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)  

  

35 
Лихви и други печалби, генерирани от плащания от 

ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в EUR) 
(78 360,42) 

36 

Суми, възстановени на финансовия инструмент, 

отнасящи се до подкрепа от ЕСИ фондове, до края на 

годината на докладване (в EUR) 

  

36.1 от които, възстановявания на главница (в EUR) 0 

36.2 от които, печалби, други приходи и доходи (в EUR) 0 

37 

Размер на повторно използваните ресурси, които са 

били възстановени на финансовия инструмент и се 

отнасят към ЕСИ фондове 

0 

37.1 

от които, платени за преференциално възнаграждение за 

частни инвеститори или публични инвеститори, 

работещи съгласно принципа на пазарната икономика, 

които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от 

ЕСИ фондовете на финансовия инструмент или които 

съинвестират на равнището на крайния получател (в 

EUR) 

0 

37.2 

от които, платени за възстановяването на направени 

разходи за управление и плащане на такси за 

управление на финансовия инструмент (в EUR) 

0 

VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на 

инвестициите, направени от финансовия инструмент, и 

стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, 

буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

  

38 Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете,   
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набран от финансовия инструмент (в EUR) 

38.1 

Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, за 

които е поет ангажимент в споразумението за 

финансиране с органа, изпълняващ финансовия 

инструмент (в EUR) 

269,986,154 

38.2 
Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, 

платен на финансовия инструмент (в EUR) 
1,824,231 

38.2.1 от които публичен принос (в EUR) 0 

38.2.2 от които частен принос (в EUR) 1,824,231 

38.3 

Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, 

мобилизиран на равнището на крайните получатели (в 

EUR) 

0 

38.3.1 от които публичен принос (в EUR)  0 

38.3.2 от които частен принос (в EUR)  0 

39 
Очакван и постигнат ефект на лоста, чрез позоваване на 

споразумението за финансиране 
  

39.1 

Очакван ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или 

квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, чрез 

позоваване на споразумението за финансиране, по 

продукти 

4 

39.2 

Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година за 

заеми/гаранции/дялови или квазидялови инвестиции/ 

друг финансов продукт, по продукти 

6.41 

40 
Размер на инвестициите и участието спрямо 

предходните години (в EUR) 
-  

IX. Принос на финансовия инструмент за постигането на 

показателите на засегнатия приоритет или мярка (член 46, 

параграф 2, буква й) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

  

41 

Показател за изпълнението (кодов номер и 

наименование) на която финансовият инструмент 

допринася 

SO1 Общ размер на отпуснатите 

нови заеми от финансовите 

посредници  

CO1 Брой предприятия, получаващи 

подкрепа  

SO2 Минимум лостов ефект  

41.1 Целева стойност на индикатора за изпълнението 

SO1 Общ размер на отпуснатите 

нови заеми от финансовите 

посредници – 408 000 000 евро 

CO1 Брой предприятия, получаващи 

подкрепа – 2 816 

SO2 Минимум лостов ефект - 4 

41.2 

Стойност, постигната от финансовия инструмент по 

отношение на целевата стойност на индикатора за 

изпълнението 

SO1 Общ размер на отпуснатите 

нови заеми от финансовите 

посредници – 6 935 853 евро 

CO1 Брой предприятия, получаващи 

подкрепа – 86 

SO2 Минимум лостов ефект – 6,41 

(
1
) Това включва средствата, отпуснати конкретно на ИМЗ и 

съответното подпомагане по ЕСФ. 
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Трябва да се вземе предвид, че в т. 17 Общ размер на разходите за управление и 

таксите за управление, платени от приноса от програмата (в EUR) от приложения 

специален доклад, не са отчетени таксите за управление на Европейския инвестиционен 

фонд за 2016 г., тъй като те са фактурирани и реално постъпили по сметките на фонда 

през м. март - април 2017 г., т.е. след изтичане на отчетния период. Размерът на 

дължимите такси (административна такса и такса за управление на касовите 

наличности) е 515 732,24 евро, от които платени са 474 300 евро, а остатъка от 

41 432,24 евро ще бъде платен през 2018 г. Тези такси ще бъдат отчетени в докладите за 

следващия отчетен период. 

9.   Информация, нямаща задължителен характер, за евентуално включване в 

доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г., която не се изисква за 

други мини доклади: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013), когато приложимите предварителни условия не са били изпълнени 

при приемането на ОП: (вж. точка 13 oт образеца) (
30

)  

 Приложимите предварителни условия са изпълнени: 

− предварително тематично  условие 3.1. Извършени са специални действия в 

подкрепа на поощряването на предприемачески дух, като се отчита Small 

Business Act (SBA), и  

− общо условие 5. Наличие на уредба за ефективното прилагане на правилата на 

Съюза за държавните помощи в областта на европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

10.   НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ 

ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ (член 101, буква з) и член 

111, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) - Неприложимо 

 

ЧАСТ Б 

ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2017, 2019 Г. И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

(член 50, параграф 4 и член 111, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)  

11.   ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 

50, параграф 4 и член 111, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)  

11.1   Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

ЗА ВСЯКА ПРИОРИТЕТНА ОС — оценка на информацията, предоставена по-горе, 

както и на напредъка в постигането на целите на програмата, включително приноса на 

европейските структурни и инвестиционни фондове за промените в стойността на 

показателите за резултатите в случаите, в които е налице доказателствен материал от 

оценките. максимален брой символи=10500   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr30-L_2015038BG.01007201-E0030


22 

 

Изпълнението на програмата показва добър напредък година и 3 месеца след 

одобрението ѝ от ЕК. За този период Управляващият орган и ЕИФ предприеха бързи и 

навременни действия за стартиране на инструмента и реалното му предлагане на 

пазара, а именно подписване на Споразумението за финансиране, Споразумението 

между кредиторите и договорите за залог върху оперативната и трежъри сметките и 

ратифицирането им от парламента; одобряване на методологията и критериите за 

подбор на операциите от Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИСМП, обявяване на 

процедурата за избор на финансови посредници и подписване на оперативните 

споразумения.  

През декември 2016 г. 4 от избраните 10 финансови посредници започнаха отпускането 

на кредити, гарантирани по ИНГИМСП, като има осъществени 87 трансакции и са 

подкрепени 86 предприятия. 

По показател SR1 стойността за 2016 г. е 73% съгласно резултатите за 2016 г., 

публикувани от ЕК на интернет страницата за Вътрешен пазар, Индустрия, 

Предприемачество и МСП. Целевата стойност по показателя реално е достигната, но тя 

е повлияна от изпълнението на инициативата JEREMIE от периода 2007-2013, както и 

на други финансови инструменти в България по програми на ЕК, като InnovFin и 

COSME. Очаква се ОП ИМСП да задържи процента по показателя близо до средното за 

ЕС-28 ниво. 

Данните по показател за резултат SR2 са с източник статистически изследвания, 

провеждани от Националния статистически институт. Към момента на изготвянето на 

доклада не са налични отчетни данни за 2016 г. 

Предвид етапа на изпълнение на програмата само един от показателите е постигнал 

целевата стойност SO01 - 6.47%, а по другите два е отбелязан слаб напредък, SO02 - 

0.04% и CO01 - 3%, като се очаква процентът да се покачи значително през 2017 г.      

11.2.   Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между 

мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално 

насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, 

за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в 

оперативната програма и в операциите (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 

4, втора алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) - Неприложимо 

Оценка на изпълнението на специфичните действия за съобразяване с принципите, 

определени в член 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, за насърчаване на равенството 

между мъжете и жените и недискриминацията, включително, в зависимост от 

съдържанието и целите на оперативната програма, конкретните действия, предприети 

за насърчаване на равенството между мъжете и жените и за предотвратяване на 

дискриминацията, по-специално достъпност за хора с увреждания, и разпоредбите, 

въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в 

оперативната програма и в операциите. 

максимален брой символи=3500   

11.3.   Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора 

алинея, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) - Неприложимо 

Оценка на изпълнението на специфичните действия за съобразяване с принципите, 

определени в член 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, относно устойчивото развитие, 

включително, в зависимост от съдържанието и целите на оперативната програма, 
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преглед на действията, предприети за насърчаване на устойчивото развитие в 

съответствие с този член. 

максимален брой символи=3500   

11.4.   Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с 

изменението на климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) - 

Неприложимо 

Стойностите са изчислени автоматично от SFC 2014 въз основа на данни за 

категоризация. Незадължително: пояснения относно дадените стойности. 

максимален брой символи=3500   

11.5   Роля на партньорите в изпълнението на програмата (член 50, параграф 4 и 

член 111, параграф 4, първа алинея, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) -  

Оценка на изпълнението на действията, при която се взема предвид ролята на 

партньорите, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, включително 

участието на партньорите в изпълнението, мониторинга и оценката на оперативната 

програма. 

максимален брой символи=3500   

Участието на партньорите и заинтересованите страни в процеса на вземане на решения, 

по изпълнението на оперативната програма е осигурено чрез Комитета за наблюдение 

на ОПИК и ОПИМСП, Комитета на поемателите на риска по ИНГИМСП (SIUGI Risk 

Takers Committee) съгласно чл. 12 от Споразумението между кредиторите (СК) и 

Съвета на инвеститорите (Investors’ Board) по чл. 10 от Споразумението за 

финансиране (СФ).   

Комитетът за наблюдение (КН) на ОПИК и ОПИМСП е стратегически орган, който 

следи за ефективността и качеството на изпълнение на програмата. В състава на КН са 

включени представители на всички заинтересовани страни – държавна администрация, 

бизнес организации, неправителствени организации със следните сфери на 

общественополезна дейност: 1/. Социално включване и интегриране на 

маргинализираните групи; 2/. Екология; 3/. Равенство между мъжете и жените, 

недискриминация и равни възможности и 4/. Научно-изследователска и развойна 

дейност и иновации; както и представители на юридически лица с нестопанска цел за 

общественополезна дейност от група „Организации, работещи в сферата на 

образованието, науката и културата―. В състава на комитета като членове с право на 

съвещателен глас са включени и  представители на юридически лица с нестопанска цел, 

имащи отношение към мерките, които се изпълняват по програмите   – групи със 

следната сфера на дейност: 1/. Насърчаване на икономическото развитие и 2/. Политики 

за здраве. 

През м. май 2016 г. в резултат на писмена процедура, КН на ОПИК и ОПИМСП одобри 

методологията и критериите за подбор на операции по Инструмента  за неограничени 
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гаранции по инициативата за МСП, въз основа на които от ЕИФ бяха разработени 

условията за избор на финансови посредници.  

Съветът на инвеститорите се състои от 4 членове и 3 наблюдатели, от които 3 членове 

са назначени от УО и един член от ЕИФ, един наблюдател е назначен от ЕИБ и 2 

наблюдатели от Европейската комисия. През 2016 г. са проведени 2 заседания на 

Съвета, на които са одобрени Стратегията за изпълнение на инструмента и 

Документацията на процедурата за избор на финансови посредници. 

Проведени са и множество срещи между представители на ЕИФ и Управляващия орган, 

на които са обсъдени важни въпроси по изпълнението на инструмента от гледна точка 

на структурните фондове и държавните помощи.  

В заключение може да се направи изводът, че при първия етап от изпълнението на 

инструмента по програмата се наблюдава високо ниво на сътрудничество и добра 

комуникация между партньорите.  

12.   ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, 

ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ а) и б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

№ 1303/2013 

12.1   Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във 

връзка с констатациите от извършените оценки - Неприложимо 

максимален брой символи=7000   

12.2   Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, 

провеждани в рамките на комуникационната стратегия  

максимален брой символи=7000   

Мерките за информиране и публичност са предмет на Споразумението за финансиране  

и по програмата не са предвидени средства.  

На 2 март 2016 г. бе проведена официална церемония по подписването на 

Споразумението за финансиране между Република България и Европейския 

инвестиционен фонд и на Споразумението между кредиторите (Европейския съюз, 

Република България,  Европейската инвестиционна банка и Европейския 

инвестиционен фонд) относно Инициативата за МСП. 

На 31 март 2016 г. Управляващият орган в Министерство на икономиката на Република 

България организира информационна среща по повод предстоящото стартиране на 

Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия―. Събитието бе 

посетено от над 200 предприемачи от цялата страна, банкери и председатели на големи 

браншови организации. Представителите на УО и на ЕИФ запознаха аудиторията с 

Инициативата за МСП, параметрите на новия гаранционен продукт и неговите 

предимства, обясниха начините за кандидатстване на МСП по програмата.      

Възможностите на Инициативата за МСП и новият инструмент за портфейлни 

гаранции бяха представени и по време на форума „Банки и бизнес―, проведен на 24 
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ноември  2016 г. в София.  Във форума участваха представители на първите 5 банки, с 

които ЕИФ е сключил оперативни споразумения.   

През м. ноември 2016 г. представители на Управляващия орган на ОП ИМСП взеха 

участие в Месечна среща на заместник-министър Д. Везиева с бизнеса, като 

представиха накратко възможностите на Инициативата за МСП в България. 

В изпълнение на задълженията си за информиране и публичност, предвидени в 

оперативните споразумения с ЕИФ, в края на м. декември избраните финансови 

посредници стартираха информационните си кампании за популяризиране на 

Инициативата за МСП (клипове по радио, телевизия и онлайн медии). 

13.   ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013) (информацията може да бъде включена в доклада, който трябва да 

бъде представен през 2016 г. (вж. точка 9 по-горе), но е задължително да се включи 

в доклада за 2017 г.) Вариант: доклад за напредъка  

Приложимите предварителни условия са изпълнени: 

− предварително тематично  условие 3.1. Извършени са специални действия в 

подкрепа на поощряването на предприемачески дух, като се отчита Small 

Business Act (SBA), и  

− общо условие 5. Наличие на уредба за ефективното прилагане на правилата на 

Съюза за държавните помощи в областта на европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 
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Таблица 14  

Действия, предприети за изпълнение на приложимите общи предварителни условия  

Общи 

предварителни 

условия 

Критерии, 

които не са 

изпълнени 

Предприети 

действия 

Краен 

срок 

(дата) 

Отговорни 

структури 

Приключено 

действие до 

края на 

срока 

(ДА/НЕ) 

Изпълнени 

критерии 

(ДА/НЕ) 

Очаквана 

дата за 

пълното 

изпълнение 

на 

оставащите 

действия, 

ако е 

приложимо 

Коментар (за 

всяко действие) 

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'>  

<type='S' 

maxlength=50

0 input='G'>  

<type='S' 

maxlength=1000 

input='G'>  

<type='D' 

input='G'>  

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'>  

<type='C' 

input='M'>  

<type='C' 

input='M'>  

<type='C' 

input='M'>  

<type='S' 

maxlength=2000 

input='M'>  

    Действие 1             

  Действие 2             

 

Таблица 15  

Действия, предприети за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия  

Тематични 

предварителни 

условия 

Критерии, 

които не са 

изпълнени 

Предприети 

действия 

Краен 

срок 

(дата) 

Отговорни 

структури 

Приключено 

действие до 

края на срока 

(ДА/НЕ) 

Изпълнени 

критерии 

(ДА/НЕ) 

Очаквана 

дата за 

пълното 

изпълнение 

на 

оставащите 

действия, ако 

е приложимо 

Коментар (за 

всяко 

действие) 
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<type='S' 

maxlength=500 

input='G'>  

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'>  

<type='S' 

maxlength=1000 

input='G'>  

<type='D' 

input='G'>  

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'>  

<type='C' 

input='M'>  

<type='C' 

input='M'>  

<type='C' 

input='M'>  

<type='S' 

maxlength=2000 

input='M'>  

    Действие 1             

  Действие 2             
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14.   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА 

В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА 

ПРОГРАМА (член 111, параграф 4, втора алинея, букви а), б), в), г), ж) и з) от 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)  

14.1   Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното 

развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски 

предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, 

устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно 

развитие в рамките на оперативната програма – Неприложимо 

максимален брой символи=3500 (вариант с доклад за напредъка)  

14.2   Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на 

органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и 

използване на средствата от фондовете  

максимален брой символи=3500 (вариант с доклад за напредъка) 

14.3   Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия 

– Неприложимо 

максимален брой символи=3500 (вариант с доклад за напредъка) 

14.4   По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и 

стратегиите за морските басейни – Неприложимо 

максимален брой символи=3500   

14.5   Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните 

иновации, когато е целесъобразно – Неприложимо 

максимален брой символи=3500   
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14.6   Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на 

най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, 

изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално 

изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните 

общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не 

участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, 

използваните финансови ресурси – Неприложимо 

максимален брой символи=3500  (вариант с доклад за напредъка)  

15.   ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И 

ПРОГРАМА (член 21, параграф 2 и член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013) – Неприложимо  

С цел оценяване на напредъка в постигането на етапните цели и целевите стойности, 

определени за финансовите показатели за годините 2018 и 2023 г., към таблица 6 в част 

А от настоящото приложение се добавят следните две допълнителни колони: 

13 14 

Данни за целите на прегледа на изпълнението и рамката на изпълнението 

Само за доклади, подадени през 2019 г: 

Общ размер на допустимите разходи, 

извършени и изплатени от бенефициерите 

и сертифицирани пред Комисията до 

31.12.2018 г. 

член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013 

Само за окончателния доклад за 

изпълнението: Общ размер на допустимите 

разходи, извършени и изплатени от 

бенефициерите до 31.12.2023 г. и 

сертифицирани пред Комисията 

член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013 

    

(1)  Структурираните данни, необходими за доклада за ИМЗ, който ще бъде пре дставен през април 2015 г. в 

съответствие с член 19, параграф 3 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013. Когато ИМЗ се 

изпълнява в рамките на дадена приоритетна ос, докладването следва да бъде разделено между частта, свързана 

с ИМЗ, и останалата част от приоритетната ос. 

(2)  Структурираните данни, необходими за доклада за ИМЗ, който ще бъде пре дставен през април 2015 г. в 

съответствие с член 19, параграф 3 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013. 

(3)  В таблица 1 разпределението по пол се използва в полетата за годишната стойност само ако е включено в 

таблица 12 на ОП. В противен случай се използва О = общо. 

(4)  Структурираните данни, необходими за доклада за ИМЗ, който ще бъде представен през април 2015 г. в 

съответствие с член 19, параграф 3 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013. 

(5)  Ако инвестиционният приоритет съдържа целева стойност за общ показател за резултатите по ЕСФ, трябва 

да се предоставят данни за съответния показател за резултатите по отношение на избраната целева група (т.е. 

общия показател за изпълнението, използван като референтна стойност), както и данни за цялата съвкупност 

от участници, които са постигнали съответния резултат по инвестиционния приоритет. 

(6)  Приблизителната оценка се основава на представителна извадка. Държавите членки разполагат с две 

възможности за докладване. Вариант 1: Минималното изискване е данните да се предоставят два пъти — в 

годишния доклад за изпълнението за 2019 г. и в окончателния доклад за изпълнението. При този вариант 

кумулативните стойности се докладват в колоната „Кумулативна стойност― в годишния доклад за 

изпълнението за 2019 г. и в окончателния доклад за изпълнението. Вариант 2: За всяка година се предоставят 

годишни стойности. 

(7)  Структурираните данни, необходими за доклада за ИМЗ, който ще бъде пре дставен през април 2015 г. в 

съответствие с член 19, параграф 3 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc1-L_2015038BG.01007201-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc2-L_2015038BG.01007201-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc3-L_2015038BG.01007201-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc4-L_2015038BG.01007201-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc5-L_2015038BG.01007201-E0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc6-L_2015038BG.01007201-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc7-L_2015038BG.01007201-E0007
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(8)  Прогноза за годината въз основа на представителна извадка. 

(9)  Прогноза за годината въз основа на представителна извадка. Държавите членки разполагат с две 

възможности за докладване. Вариант 1: Минималното изискване е данните да се предоставят два пъти — в 

годишния доклад за изпълнението за 2019 г. и в окончателния доклад за изпълнението. При този вариант 

кумулативните стойности се докладват в колоната „Кумулативна стойност― в годишния доклад за 

изпълнението за 2019 г. и в окончателния доклад за изпълнението. Вариант 2: За всяка година се предоставят 

годишни стойности. 

(10)  Структурираните данни, необходими за доклада за ИМЗ, който ще бъде представен през април 2015 г. в 

съответствие с член 19, параграф 3 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013. 

Годишната и кумулативната стойности са задължителни. В случай че годишната стойност не може да бъде 

предоставена (например тъй като се докладват процентни стойности и числителят би трябвало да бъде нула), 

тя не се прилага. Кумулативните стойности за показателите, изразени в абсолютен брой и процент спрямо 

референтните показатели на изпълнението, се изчисляват автоматично. 

(11)  В таблица 3А, разпределение по пол се използва в съответните области, само ако то е включено в таблица 

5 или 13 на ОП. В противен случай се използва обозначението О = общо. 

(12)  Целевите стойности не са задължителни за приоритетните оси за техническа помощ. 

(13)  Приблизителната оценка се основава на представителна извадка. Държавите членки разполагат с две 

възможности за докладване. Вариант 1: Минималното изискване е за еднократно предоставяне на данни в 

годишния доклад за изпълнението за 2017 г. При този вариант кумулативната стойност се отчита в колоната 

„Кумулативна стойност― в годишния доклад за изпълнението за 2017 г. Вариант 2: За всяка година се 

предоставят годишни стойности. 

(14)  Приблизителната оценка се основава на представителна извадка. Държавите членки разполагат с две 

възможности за докладване. Вариант 1: Минималното изискване е за еднократно предоставяне на данни в 

годишния доклад за изпълнението за 2017 г. При този вариант кумулативната стойност се отчита в колоната 

„Кумулативна стойност― в годишния доклад за изпълнението за 2017 г. Вариант 2: За всяка година се 

предоставят годишни стойности. 

(15)  Общият брой на участниците включва тези с пълни досиета (лични данни с нечувствителен характер), 

както и участниците с непълни досиета (лични данни с нечувствителен характер.). Общият брой на 

участниците се изчислява в системата SFC 2014 въз основа на следните три общи показатели за изпълнението: 

„безработни, включително трайно безработни―, „неактивни― и „заети, включително самостоятелно заети―. 

Този брой обхваща само участници с пълни досиета, включващи всички лични данни с нечувствителен 

характер. В общият брой на участниците, от държавите членки се изисква да докладват относно всички 

участници по ЕСФ, включително тези, с непълни досиета с лични данни с нечувствителен характер. 

(16)  Структурираните данни, необходими за доклада за ИМЗ, който ще бъде представен през април 2015 г. в 

съответствие с член 19, параграф 3 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013. 

(17)  В таблица 6 разпределението по пол се използва в съответните полета за годишната стойност само ако е 

включена в таблица 6 на ОП. В противен случай се използва обозначението О = общо. 

(18)  За ЕФРР или Кохезионния фонд държавите членки представят кумулативни стойности за показателите за 

изпълнението. За ЕСФ кумулативните стойности се изчисляват автоматично чрез основани на SFC 2014 

годишни стойности въз основа на годишни стойности, представени от държавите членки. Стойностите на 

финансовите показатели са кумулативни за всички фондове. Стойностите за ключовите етапи на изпълнението 

са кумулативни за всички фондове, ако ключовите етапи на изпълнението са дадени в числово или процентно 

изражение. Ако постигнатото се определя само въз основа на качествени характеристики, в таблицата следва 

да се посочи дали етапите са завършени или не. * В таблицата к = кумулативна стойност, г = годишна 

стойност. 

(19)  Структурираните данни, необходими за доклада за ИМЗ, който ще бъде представен през април 2015 г. в 

съответствие с член 19, параграф 3 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013. 

(20)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията от 22 септември 2014 г. за определяне на 

подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на образците за предоставяне на определена информация на Комисията и подробни правила за 

обмен на информация между бенефициерите и управляващите органи, сертифициращите органи, одитните 

органи и междинните звена (ОВ L 286, 30.9.2014 г., стр. 1). 

(21)  Структурираните данни, необходими за доклада за ИМЗ, който ще бъде представен през април 2015 г. в 

съответствие с член 19, параграф 3 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013. 

(22)  Прилага се само за оперативните програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места―, които 

включват ЕСФ и/или от ЕФРР. 

(23)  Когато не е възможно да се определят точните суми предварително, преди осъществяването на операцията, 

докладването следва да се основава на таваните, приложими към операцията, т.е. ако една операция по ЕФРР 

може да включва до 20 % разходи по линия на ЕСФ, докладването следва да се основава на предположението, 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc12-L_2015038BG.01007201-E0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc13-L_2015038BG.01007201-E0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc14-L_2015038BG.01007201-E0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc15-L_2015038BG.01007201-E0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc16-L_2015038BG.01007201-E0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc17-L_2015038BG.01007201-E0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc18-L_2015038BG.01007201-E0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc19-L_2015038BG.01007201-E0019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc20-L_2015038BG.01007201-E0020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=OJ:L:2014:286:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc22-L_2015038BG.01007201-E0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc23-L_2015038BG.01007201-E0023
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че всичките 20 % биха могли да бъдат използвани за тази цел. Когато дадена операция е приключила, данните, 

използвани за тази колона, следва да се основават на извършените действителни разходи. 

(24)  Член 98, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

(25)  В съответствие със и при спазване на таваните, предвидени в член 70, параграф 2 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013 или в член 20 от Регламент (ЕС) № 1299/2013. 

(26)  В съответствие със и при спазване на таваните, предвидени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1304/2013. 

(27)  Структурираните данни, необходими за доклада за ИМЗ, който ще бъде представен през април 2015 г. в 

съответствие с член 19, параграф 3 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013. 

(28)  Структурираните данни, необходими за доклада за ИМЗ, който ще бъде представен през април 2015 г. в 

съответствие с член 19, параграф 3 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013. 

(29)  Вж. приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията. 

(30)  Това е незадължително за доклада за ИМЗ, който ще бъде представен през април 2015 г. в съответствие с 

член 19, параграф 3 и приложение II към Регламент (ЕС) № 1304/2013. 

(31)  В случаите на дейности, извършвани в рамките на структури за ПЧП — датата на подписването на 

споразумението за ПЧП между публичната организация и организацията от частния сектор (член 102, 

параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013). 
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