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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 2015 

Дата на одобрение на доклада от 

мониторинговия комитет 

20.05.2016 

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. 

 Оперативна програма „Инициатива за МСП“ 2014-2020 е одобрена от 

Европейската комисия с Решение С(2015) 6948 от 12.10.2015 г.  

 В периода октомври-декември бяха проведени преговори с Европейския 

инвестиционен фонд, Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия по 

споразумението за финансиране и споразумението между кредиторите. В преговорите 

взеха участие представители на управляващия орган и Министерство на финансите, 

което отговаря за координацията по изпълнението на финансови инструменти в 

България със средства от ЕСИФ. 

 Съгласно Споразумението за финансиране и Споразумението между 

кредиторите относно инициативата за МСП, финансовият инструмент, който ще се 

прилага по ОП ИМСП, предвижда гаранциите, издавани от ЕИФ да покриват до 60% от 

загубата на всеки кредит, без лимит на покритието на ниво портфейл. Заложеният в 

Споразумението за финансиране минимален лостов ефект на средствата от ОП ИМСП е 

4.3. В допълнение на приноса по линия на ОП ИМСП в размер на 102 млн. евро за 

изпълнението на инструмента са привлечени финансови ресурси по линия на ЕС 

(програма „Хоризонт 2020“), ЕИФ и ЕИБ, с което индикативният размер на портфейла 
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от дългово финансиране, който следва да се генерира с финансовия инструмент по 

програмата, е между 400 - 600 млн. евро 

 През първата половина на 2016 г. предстои подписване на споразуменията и 

ратифицирането им от Народното събрание. 

Комитет за наблюдение 

 Считано от 30.09.2015 г., Комитетът за наблюдение на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, създаден със  Заповед на министъра на икономиката 

изпълнява също функциите на КН на ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 

2014-2020. След одобрението на програмата КН на ОП ИСМП е провел едно 

присъствено заседание, на което са представени основните елементи и характеристики 

на програмата и финансовия инструмент.  

Показатели за резултат и изпълнение 

 Отчетените показатели са с нулеви стойности, тъй като през 2015 година няма 

изпълнение по ОП ИМСП. 

 

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  

В периода октомври-декември бяха проведени преговори с Европейския инвестиционен 

фонд, Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия по споразумението 

за финансиране и споразумението между кредиторите относно изпълнението на 

приложимия по програмата финансов инструмент - неограничени гаранции за 

предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за нови портфейли 

за дългово финансиране на допустими МСП. В преговорите взеха участие 

представители на управляващия орган и Министерство на финансите, което отговаря за 

координацията по изпълнението на финансови инструменти в България със средства от 

ЕСИФ. 

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#ntr1-L_2015038BG.01007201-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr2-L_2015038BG.01007201-E0002
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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 
                                                  

SR2 

Производи

телност на 

МСП 

хил. 

лв. 

Слабо 

развити 

региони 

16.8 2012 

    

19.3     -     0                                                   

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


5 

 

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 "Технологично развитие и 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                                                   

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 
                                                  

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 
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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 
                                                  

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 
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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 
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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) 0 

Брой предприятия, които получават безвъзмездни 

средства (CO02) 
Н/П 

Брой предприятия, които получават финансова 

подкрепа, различна от безвъзмездни средства 

(CO03) 

Н/П 

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 

изчисляване 

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 

допустимит

е 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 
102,000,000.00 100% 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 
ЕФР

Р 

Слабо 

развити 

региони 

  102,000,000.00 100% 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Grand total       102,000,000.00 100%             

 

 

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'> 

<type='N' 

input='M''> 

<type='P' 

input='G'> 

 

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-

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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2020 през 2015 г. не са идентифицирани съществени 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 юни 2015 г. Съветът за координация и управление на средствата от ЕС взе 

решение за включване на България в Инициативата за МСП, а с Решение № 422 на 

Министерския съвет от 09.06.2015 г., Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ към МИ е определена за Управляващ орган. Проектът на 

програма е разработен и изпратен официално на Европейската комисия на 31.07.2015 г. 

С Решение С(2015) 6948 от 12.10.2015 г., оперативната програма е одобрена от ЕК.  

 Инициативата за МСП е съвместна инициатива на Европейската комисия и 

Европейската инвестиционна банка за финансови инструменти за малки и средни 

предприятия през програмен период 2014-2020, чиято основна цел е бързо увеличение 

на кредитирането на МСП на ниво Европейски съюз за постигане на значително 

въздействие върху стимулирането на финансирането за МСП, икономическия растеж и 

създаването на работни места и засилване на приноса на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ) към инструментите на ниво ЕС. 

  Финансирането по програмата е в размер на 102 000 000 евро от Европейския 

фонд за регионално развитие, като не се изисква национално съфинансиране и такова 

не е предвидено. 

 В рамките на ОП ИМСП е предвидено изпълнението на една операция: 

финансов инструмент за неограничени гаранции за покриване на кредитния риск по 

заеми, лизингови плащания или гаранции за МСП. Загубите в създадения портфейл от 

ново финансиране ще бъдат покривани от издаваните от ЕИФ гаранции, до 60 % от 

всеки кредит, без лимит на покритие в портфейла. Загубите ще бъдат гарантирани със 

средства по ОП ИМСП, Европейския съюз чрез програма „Хоризонт 2020“, и ресурсите 

на групата на ЕИБ. Очаква се индикативният размер на портфейла от дългово 

финансиране, който следва да се генерира по този финансов инструмент, да достигне 

600 млн. евро. 

 В периода октомври-декември бяха проведени преговори с Европейския 

инвестиционен фонд, Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия по 

споразумението за финансиране и споразумението между кредиторите относно 

изпълнението на приложимия по програмата финансов инструмент.  

 През 2016 г. след подписване на двете споразумения и ратифицирането им от 

Народното събрание, предстои структурирането на финансовия инструмент, стартиране 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr21-L_2015038BG.01007201-E0021
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избора на финансови посредници и начало на предлагането на кредити на МСП през 

третото тримесечие на годината. 

 

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 ОП ИМСП. 

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

)  

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 

са изпълнени. 

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 

 

(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. 

(8)  Прогноза за годината въз основа на представителна извадка. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr29-L_2015038BG.01007201-E0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr30-L_2015038BG.01007201-E0030
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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc8-L_2015038BG.01007201-E0008
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(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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc9-L_2015038BG.01007201-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc10-L_2015038BG.01007201-E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc11-L_2015038BG.01007201-E0011
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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc21-L_2015038BG.01007201-E0021
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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може да включва до 20 % разходи по линия на ЕСФ, докладването следва да се основава на предположението, 

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). 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc24-L_2015038BG.01007201-E0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc25-L_2015038BG.01007201-E0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc26-L_2015038BG.01007201-E0026
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc27-L_2015038BG.01007201-E0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc28-L_2015038BG.01007201-E0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc29-L_2015038BG.01007201-E0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc30-L_2015038BG.01007201-E0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntc31-L_2015038BG.01007201-E0031

