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2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, 

ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА А) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013) 

 

2.1. Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за 

съответната година, включително и относно финансовите инструменти във връзка с 

финансовите данни и данните за показателите. 

Към 31.12.2021 г. по програмата са обявени общо 143 процедури (19 процедури чрез  

конкурентен подбор, 92 процедури по подхода ВОМР, 22 процедури чрез директно 

предоставяне и 10 процедури по бюджетни линии). Договорените средства са 3.202 млн. лв. 

БФП по 33 646 сключени договора (от тях 8 062 бр. са сключени през 2021 г.) и 559 620 050 

лв. по финансово споразумение с Фонд мениджър на финансовите инструменти в България 

ЕАД (ФМФИБ). 

Договорен е целият ресурс по ОПИК, съгласно Решение на ЕК С(2021)6034 от 09.08.2021 г. 

(не са включени средствата от REACT-EU за 2022 г.). Наддоговорените средства са 9.84%. 

Изплатените средства към 31.12.2021 г. възлизат на 2 239.75 млн. лв.,  в т.ч. 140 млн. лв. за 

ФИ, или 72.61 % от бюджета на ОПИК, сертифицираните средства са на стойност 1 841.56  

млн. лв., в т.ч. 140 млн. лв. за ФИ, или 59.70 % от бюджета.  

УО на ОПИК и през 2021 г. приложи мерки за справяне с негативните последици от кризата, 

предизвикана от COVID-19. Мерките бяха насочени към осигуряване на оборотни средства 

за МСП с цел поддържане на ликвидността им и недопускане на рязък срив на 

икономическата активност. Във връзка със средствата от REACT-EU (транш за 2021 г.), 

разпределени към ОПИК, в програмата е включена нова Приоритетна ос 6 „Възстановяване 

на МСП“. След изменението общият бюджет на програмата е 3 084,75 млн. лв. Общият 

размер на средствата по ОПИК, насочени към мерки за справяне с кризата, е над 991  млн. 

лв.  

 

Комитет за наблюдение  

Към 31.12.2021 г. КН на ОПИК и ОПИМСП е провел общо 15 заседания: 13 редовни 

заседания (10.12.2014, 11.06.2015, 26.11.2015, 20.05.2016, 24.11.2016, 12.05.2017, 12-

13.10.2017, 17.05.2018, 30.11.2018, 13.06.2019, 19.11.2019, 17.09.2020 и 06.12.2021) и 2 

извънредни (на 22.06.2015 и на 29.06.2018), както и 34 писмени процедури за неприсъствено 

вземане на решение от КН.  

През 2021 г. са проведени 1 он-лайн заседание (на 06.12.2021, 11-тото официално заседание 

на КН на ОПИК и ОПИМСП) и 6 писмени процедури за неприсъствено вземане на решения.  

По-важните решения на КН са свързани с: одобряване на изменение на ОПИК, годишните 

доклади за изпълнението на ОПИК и ОПИМСП за 2020 г., изменение на Плана за оценка на 

ОПИК и ОПИМСП, изменения в Методология и критерии за подбор на операции по 

процедури за директно предоставяне на БФП, изменения на Методология и критерии за 

подбор на операции на процедура чрез конкурентен подбор за подкрепа за малки 

предприятия с оборот над 500 000 лв., както и одобряване на увеличаването на бюджета на 

процедурата от 2020 г. за подкрепа за средни предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19.  

Одобрени са нови промени по ОПИК, свързани с програмиране на средства от инструмента 

REACT-EU за 2021 г., включването на нова приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ и 

реалокация на неизползваните средства между приоритетните оси и тематичните цели. 
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ИГРП 

През 2021 г. са обявени 4 на брой процедури (в рамките на сключения договор с НАП са 

обявени 3 схеми) на обща стойност 426.7 млн. лв. Процедурите са насочени към осигуряване 

на оборотен капитал на МСП чрез безвъзмездни средства за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19,  развитие на устойчива бизнес среда 

чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и 

твърдите горива и портфейлни гаранции за преодоляване на последствията от COVID-19 по 

Програма на правителството от 2021 г. „Възстановяване“. 

  

Целевите групи на предоставяната подкрепа включват: 

МСП съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, институции и агенции, работещи в подкрепа на 

бизнеса.  

 

Финансови инструменти 

 В изпълнение на Финансовото споразумение с ФМФИБ от 2016 г. относно прилагане на 

финансови инструменти по ОПИК, през отчетната 2021 г. са постигнати забележими 

резултати в предоставянето на подкрепа на предприемачеството, капацитета за растеж на 

малките и средни предприятия и запазването на икономическата им активност в условията 

на пандемията от  COVID-19.  

Чрез структурираните в предходните години 4 дялови фонда са направени инвестиции в 135 

крайни получатели. Приключили са и всички предварителни процедури за стартиране на 

инвестиционната дейност на петия и най-голям фонд – Мецанин/Растеж, за който през 

януари 2021 г. е сключено оперативно споразумение с избрания фонд мениджър.  

През лятото на 2021 г. е осъществено префокусиране на стартиралия в края на 2020 г. дългов 

инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от 

пандемията COVID-19“ в т.нар. Програма „Възстановяване“. Изпълнението на инструмента 

се ускори през втората половина на 2021 г., като към края на годината са договорени 908 

кредита със 869 крайни получатели, на обща стойност 191,5 млн. евро.  

На 10.08.2021 г. беше подписано второ финансово споразумение, с което УО възлага на 

ФМФИБ управлението на допълнителни 51 129 188 евро (100 млн. лв.) по линия на REACT-

EU, за изпълнение на гаранционен инструмент – продължение на програма 

„Възстановяване“. През октомври 2021 г. ФМФИБ обяви процедура за избор на финансови 

посредници, по която са одобрени 9 банки, със 7 от които през май 2022 г. са подписани 

гаранционни споразумения. 

 

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)  

В изпълнение на подхода ВОМР през 2021 г. са обявени 18 процедури, 12 от тях са обявени 

с недоговорени средства от предходни процедури.  

Общо са обявени 92 процедури за целия ресурс от 57 292 540 лв., сключени са 171 договора 

с БФП 43 143 337 лв., приключили са изпълнение 125 договора с БФП 31 166 233 лв. 

 

Принос към политиката за насърчаване на Северозападен район (СЗР)  

В съответствие с политиката за насърчаване на северозападен район и водещите принципи 

за избор на операции към 31.12.2021 г. са финансирани 2 710 проекта с място на изпълнение 

СЗР, с БФП на стойност 479.76 млн. лв. 
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Показатели за резултат и изпълнение 

Съгласно представените от НСИ данни по показателите за резултат е налице постигане на  

целевите стойности по индикатор SR4 още през 2014 г., по индикатор SR5 през 2015 г., а по  

SR6 през 2019 г. По показатели SR1 и SR2 данните за 2021 г. ще бъдат налични след 

30.06.2022, тъй като изследванията се извършват на две години (четна година).  

По предварителни данни на ЕК по показател SR7 се забелязва значително нарастване на 

стойността за 2021 г. (77%) спрямо данните за 2017 г. (65%). Прави впечатление също, че 

средната стойност за ЕС от 93% в базовата 2012 г. се е понижила до 89.3% през 2021 г.  

По показатели SR11 и SR13 данните ще могат да бъдат отчетени в годишния доклад за 2023 

г. 
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3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013) 

 

3.1. Преглед на изпълнението 

ID Приоритетна ос Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, 

значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми 

1 Технологично развитие и 

иновации 

През 2021 г. е извършена преоценка на проектни предложения по процедури: 

• BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ - 1 бр.;  

• BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно 

използване на ресурсите“ - 1 бр. 

В изпълнение на подхода ВОМР  през 2021 г. са обявени 5 процедури за подбор на проекти, от които 2 

процедури са обявени за първи път с бюджет на обща стойност 1 119 392,00 лева.   

 

Към 31.12.2021 г. по приоритетната ос са сключени общо 425 административни договора със стойност на 

предоставената БФП по тях 253 369 760,20 лв./ 129 547 888,43 eвро. От общия брой договори 22 са 

прекратени, а по 378 договора са верифицирани окончателни отчети/ искания за плащания. 

2 Предприемачество и капацитет за 

растеж на МСП 

През  2021 г.  са  обявени следните  процедури:    

• BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19; 

• BG16RFOP002-2.094 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 

противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите 

(НАП). В рамките на сключения АДБФП с НАП са обявени три схеми за набиране на заявления за 

подпомагане: 

- BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 

противоепидемични мерки“ 

- BG16RFOP002-2.097 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на 

подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати 

от временните противоепидемични мерки“  

- BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 

противоепидемични мерки II“  

• BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в 

областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“. 

Проведена е оценка и преоценка по следните процедури:  

• BG16RFOP002-2.073, преоценка и проверка на оценката на извадков принцип. 

• BG16RFOP002-2.089, оценка на 6089 бр. проектни предложения. 
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ID Приоритетна ос Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, 

значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми 

• BG16RFOP002-2.103, оценка на 1 бр проектно предложение с кандидат Държавна агенция за 

метрологичен и технически надзор.  

 

През 2021 година в изпълнение на подхода ВОМР са обявени 13 процедури за подбор на проекти, като 4 

от тях са обявени за първи път с обща стойност на БФП в размер на 2 975 222,00 лева. 

Към 31.12.2021 г. по оста са сключени 30 611 договора на стойност: 2 021 387 715,98лв./ 1 033 534 981,07 

евро (от които 1 договор с ФМФИБ за ФИ на стойност 459 620 050 лв./ 235 003 604,66 евро1). От общия 

брой сключени договори 167 са прекратени, 1 е развален, а по  4 857  договора са верифицирани 

окончателни отчети/искания за плащания. В допълнение предвид спецификата на процедура 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ са извършени окончателни плащания по 23 602 договора, като 

процесът по верификацията им все още продължава. 

3 Енергийна и ресурсна 

ефективност 

През 2021 г. по приоритетна ос 3 на програмата е извършена преоценка на проектни предложения по 

следната процедура за предоставяне на БФП:  

- BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване 

на ресурсите“ - 1 бр. 

 

Към 31.12.2021 г. по оста са сключени общо 611 договора с размер на БФП 533 262 252,88 лв./ 

272 656 842,66 евро2. От общия брой сключени договори по оста 33 са прекратени, а по 570 договора са 

верифицирани окончателни отчети/ искания за плащания. 

 

4 Премахване на пречките в 

областта на сигурността на 

доставките на газ 

Към 31.12.2021 г. са сключени 3 договора с БФП в размер на 93 481 170,00 лв./ 47 796 896,41 евро. 

Проектът „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране 

на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ е прекратен по искане на 

бенефициента, а проектите „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“ и 

„Завършване на подготвителни дейности, необходими за начало на строителството на 

Междусистемната газова връзка България – Сърбия“ са в процес на изпълнение. 

 

                                                 
1 Стойностите в евро по отношение на сключените договори са изчислена по курс 1,9558 в съответствие с изискванията на чл. 133 от Регламент (ЕС) № 1303. 
2 Стойностите в евро по отношение на сключените договори са изчислена по курс 1,9558 в съответствие с изискванията на чл. 133 от Регламент (ЕС) № 1303. 
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ID Приоритетна ос Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, 

значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми 

5 Техническа помощ По 3 бр. Бюджетни линии BG16RFOP002-5.005-0001, BG16RFOP002-5.005-0002 и BG16RFOP002-5.005-

0003, приключили към 31.12.2020 г., през 2021г. са изготвени и представени в ИСУН2020 финални 

искания за плащане и отчети. Отчетите са одобрени от УО на ОПИК в качеството му на звено, 

предоставящо БФП по ос 5 „Техническа помощ“ и верифицирани. Извършени са плащания на одобрените 

от УО разходи и съответно бюджетните линии са приключили успешно своето изпълнение през 2021 г. 

Постигната е основната цел, като по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОПИК е предоставена 

подкрепа на Управляващия орган за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с 

програмирането, управлението, наблюдението, оценката, контрола и публичността на ОПИК и 

ОПИМСП.  

В изпълнение са 3 бр. бюджетни линии по ос 5 „Техническа помощ“ на ОПИК за периода 01.01.2021-

31.12.2023 г.: Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0009; BG16RFOP002-5.005-0010 и BG16RFOP002-

5.005-0011. Проведени са 16 бр. процедури/ред за възлагане на обществени поръчки за осигуряване на 

идентифицираните нужди за подкрепа на УО. Извършени са ефективно и качествено управление, 

изпълнение, контрол, приемане и отчитане в ИСУН2020 на извършените дейности по 37 бр. договори с 

външни изпълнители за консултантска, техническа подкрепа и с медии за популяризиране на ОПИК, 

сключени след проведени процедури за избор на изпълнител по ЗОП и финансирани със средства по ос 5 

„Техническа помощ“. Изготвени и въведени в модула за електронно управление на ИСУН2020 -  17 бр. 

искания за плащане и междинни технически и финансови отчети за изпълнение на трите бюджетни линии. 

Изпълняват се дейности за повишаване на административния капацитет на УО и бенефициентите на 

ОПИК. 

6 Възстановяване на МСП Средствата от REACT-EU, в размер на 235 991 237 лева, се обособяват в нова приоритетна ос 6 

„Възстановяване на МСП“. Обявена е 1 процедура BG16RFOP002-6.001 Финансови инструменти по 

приоритетна ос 6 "Възстановяване на МСП" на ОП "Иновации и конкурентоспособност" с бюджет 100 

000 000,00 лева. 

 

Към 31.12.2021 г. по приоритетната ос са сключени общо 2 623 административни договора със стойност 

на предоставената БФП по тях 131 150 000,00 лв./ 67 056 958,79 eвро (включително и 1 договор с ФМФИБ 

на стойност 100 000 000,00 лв./ 51 129 972,39 евро3). Няма прекратени договори, по 2 311 договора са 

верифицирани окончателни отчети/искания за плащания. 

 

                                                 
3 Стойностите в евро по отношение на сключените договори са изчислена по курс 1,9558 в съответствие с изискванията на чл. 133 от Регламент (ЕС) № 1303. 
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Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)  

 

Приоритетни оси, различни от техническа помощ 

 
Приоритетна ос 1 - Технологично развитие и иновации 

Инвестиционен 

приоритет 

1b - Насърчаване на инвестициите на предприятията в НИД, разработване на връзки и взаимодействие между предприятията, центровете за 

научноизследователска и развойна дейност и сектора на висшето образование, по-специално насърчаване на инвестициите в разработването на продукти 

и услуги, трансфера на технологии, социалната иновация, екоиновациите и приложенията за публични услуги, стимулирането на търсенето, изграждането 

на мрежи, клъстерите и отворените иновации посредством интелигентна специализация и подпомагане на технологичните и приложните научни 

изследвания, пилотни линии, действия за одобрение на продуктите на начален етап, усъвършенствани производствени възможности и пилотно 

производство, по-специално в ключови базови технологии и в разпространението на технологии с общо предназначение, както и насърчаване на 

инвестициите, необходими за укрепване на капацитета за реагиране при кризи в областта на здравните услуги 

 

Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 

investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 1 / 1b 

 
(1) ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Целева 

стойност (2023 

г.) — общо 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

мъже 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

жени 

2021 Общо 2021 

Мъже 

2021 

Жени 

Забележки 

F CO01 Производствени инвестиции: Брой 

предприятия, получаващи подкрепа 

предприятия По-слабо 

развити 
региони 

309,00   302    

S CO01 Производствени инвестиции: Брой 

предприятия, получаващи подкрепа 

предприятия По-слабо 

развити 
региони 

309,00   367   Стойността на прогнозата представлява кумулативния брой на 

всички предприятия със сключени договори за безвъзмездна 
финансова помощ (с изключение на прекратените до 31.12.2021 

г.) по инвестиционния приоритет съответно до края на 2021  г. 

Съгласно дефиницията на ЕК за индикатора, предприятие, 
което получава подкрепа повече от веднъж, без значение от 

формата (безвъзмездна помощ, финансови инструменти, 

нефинансова подкрепа), е преброено като едно предприятие. 

F CO26 Научни изследвания, иновации: 
Брой предприятия, които си 

сътрудничат с 

научноизследователски институции 

предприятия По-слабо 
развити 

региони 

141,00   109    

S CO26 Научни изследвания, иновации: 

Брой предприятия, които си 

сътрудничат с 
научноизследователски институции 

предприятия По-слабо 

развити 

региони 

141,00   390   Голямата разлика в стойността на избраните операции спрямо 

целевата стойност се дължи на две неща:  

- при определянето на целевата стойност за един клъстер са 
заложени средно 10 предприятия, докато средният брой 

предприятия по процедура BG16RFOP002-1.016 за подкрепа на 

иновационни клъстери е 21. 
- значително по-голям интерес от страна на предприятията, 

подпомогнати за разработване на иновации (процедура 

BG16RFOP002-1.005), по която партньорството с научна 
организация носеше бонус при интензитета – 93 предприятия 

към 10 прогноза. 
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(1) ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Целева 

стойност (2023 

г.) — общо 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

мъже 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

жени 

2021 Общо 2021 

Мъже 

2021 

Жени 

Забележки 

F CO27 Научни изследвания, иновации: 

Частни инвестиции, допълващи 
публичната подкрепа за иновации 

или за научноизследователски и 

развойни проекти 

евро По-слабо 

развити 
региони 

44 695 727,00   48 849 947,40 

евро 

   

S CO27 Научни изследвания, иновации: 

Частни инвестиции, допълващи 

публичната подкрепа за иновации 
или за научноизследователски и 

развойни проекти 

евро По-слабо 

развити 

региони 

44 695 727,00   53 570 584,37 

евро 

  Стойността на прогнозата представлява кумулативната сума на 

частните инвестиции, съгласно бюджетите на всички сключени 

договори за безвъзмездна финансова помощ (с изключение на 
прекратените до 31.12.2021 г.) по инвестиционния приоритет. 

F CO28 Научни изследвания, иновации: 

Брой предприятия, подпомогнати да 

въведат нови за пазара продукти 

предприятия По-слабо 

развити 

региони 

161,00   133    

S CO28 Научни изследвания, иновации: 

Брой предприятия, подпомогнати да 
въведат нови за пазара продукти 

предприятия По-слабо 

развити 
региони 

161,00   143   Стойността на прогнозата представлява кумулативния брой на 

всички предприятия със сключени договори за безвъзмездна 
финансова помощ, които са заложили индикатора (с 

изключение на прекратените до 31.12.2021 г.) по 

инвестиционния приоритет съответно до края на 2021 г. 
 

 

F CO29 Научни изследвания, иновации: 
Брой предприятия, подпомогнати да 

въведат нови за предприятието 

продукти 

предприятия По-слабо 
развити 

региони 

177,00   128    

S CO29 Научни изследвания, иновации: 

Брой предприятия, подпомогнати да 

въведат нови за предприятието 

продукти 

предприятия По-слабо 

развити 

региони 

177,00   136   Стойността на прогнозата представлява кумулативния брой на 

всички предприятия със сключени договори за безвъзмездна 

финансова помощ, които са заложили индикатора (с 

изключение на прекратените до 31.12.2021 г.) по 
инвестиционния приоритет съответно до края на 2021 г. 

F SO01 Брой предприятия, подкрепени от 

София Тех парк 

Брой По-слабо 

развити 
региони 

26,00   33    

S SO01 Брой предприятия, подкрепени от 

София Тех парк 

Брой По-слабо 

развити 

региони 

26,00   30    

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = 

кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати] 

 
(1) ID Показател 2020 Общо 2020 

Мъже 

2020 

Жени 

2019 Общо 2019 

Мъже 

2019 

Жени 

2018 Общо 2018 

Мъже 

2018 

Жени 

F CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 301,00   218,00   130,00   

S CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 359,00   344,00   339,00   

F CO26 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, които си сътрудничат с 
научноизследователски институции 

70,00   0,00   0,00   

S CO26 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, които си сътрудничат с 

научноизследователски институции 

394,00   110,00   97,00   
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(1) ID Показател 2020 Общо 2020 

Мъже 

2020 

Жени 

2019 Общо 2019 

Мъже 

2019 

Жени 

2018 Общо 2018 

Мъже 

2018 

Жени 

F CO27 Научни изследвания, иновации: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за иновации 
или за научноизследователски и развойни проекти 

43 991 790,31   33 934 654,25   27 321 205,64   

S CO27 Научни изследвания, иновации: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за иновации 

или за научноизследователски и развойни проекти 

53 964 199,80   50 133 447,07   50 775 703,75   

F CO28 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара 
продукти 

129,00   128,00   101,00   

S CO28 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара 

продукти 

182,00   179,00   130,00   

F CO29 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за 
предприятието продукти 

124,00   122,00   97,00   

S CO29 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за 

предприятието продукти 

200,00   197,00   124,00   

F SO01 Брой предприятия, подкрепени от София Тех парк 33,00   0,00   0,00   

S SO01 Брой предприятия, подкрепени от София Тех парк 30,00   30,00   30,00   

 
(1) ID Показател 2017 Общо 2017 

Мъже 

2017 

Жени 

2016 

Общо 

2016 

Мъже 

2016 

Жени 

2015 

Общо 

2015 

Мъже 

2015 

Жени 

F CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 11,00   0,00   0,00   

S CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 233,00   0,00   0,00   

F CO26 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски 
институции 

0,00   0,00   0,00   

S CO26 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски 

институции 

6,00   0,00   0,00   

F CO27 Научни изследвания, иновации: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за иновации или 

за научноизследователски и развойни проекти 

877 971,06   0,00   0,00   

S CO27 Научни изследвания, иновации: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за иновации или 

за научноизследователски и развойни проекти 

36 316 466,40   0,00   0,00   

F CO28 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара продукти 11,00   0,00   0,00   

S CO28 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара продукти 131,00   0,00   0,00   

F CO29 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за предприятието 

продукти 

11,00   0,00   0,00   

S CO29 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за предприятието 
продукти 

125,00   0,00   0,00   

F SO01 Брой предприятия, подкрепени от София Тех парк 0,00   0,00   0,00   

S SO01 Брой предприятия, подкрепени от София Тех парк 30,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени 

F CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 0,00   

S CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 0,00   

F CO26 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски институции 0,00   

S CO26 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски институции 0,00   

F CO27 Научни изследвания, иновации: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за иновации или за научноизследователски и развойни проекти 0,00   

S CO27 Научни изследвания, иновации: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за иновации или за научноизследователски и развойни проекти 0,00   

F CO28 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара продукти 0,00   

S CO28 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара продукти 0,00   

F CO29 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за предприятието продукти 0,00   

S CO29 Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за предприятието продукти 0,00   

F SO01 Брой предприятия, подкрепени от София Тех парк 0,00   
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(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени 

S SO01 Брой предприятия, подкрепени от София Тех парк 0,00   
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Приоритетна ос 1 - Технологично развитие и иновации 

Инвестиционен 

приоритет 

1b - Насърчаване на инвестициите на предприятията в НИД, разработване на връзки и взаимодействие между предприятията, центровете за 

научноизследователска и развойна дейност и сектора на висшето образование, по-специално насърчаване на инвестициите в разработването на продукти 

и услуги, трансфера на технологии, социалната иновация, екоиновациите и приложенията за публични услуги, стимулирането на търсенето, изграждането 

на мрежи, клъстерите и отворените иновации посредством интелигентна специализация и подпомагане на технологичните и приложните научни 

изследвания, пилотни линии, действия за одобрение на продуктите на начален етап, усъвършенствани производствени възможности и пилотно 

производство, по-специално в ключови базови технологии и в разпространението на технологии с общо предназначение, както и насърчаване на 

инвестициите, необходими за укрепване на капацитета за реагиране при кризи в областта на здравните услуги 

Специфична цел 1.1 - Повишаване на иновационната дейност на предприятията 

 

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 

Assistance priority axis 

 
ID Показател Мерна единица Категория 

региони 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева 

стойност 2023 

г. 

2021 

Общо 

2021 

Качествена 

Забележки 

SR1 Дял на иновативните 

предприятия 

% от общия брой 

предприятия 

По-слабо 

развити 

региони 

27,40 2012 30,40   Изследването се провежда на две години (четна година).  Данните 

за 2020 г. ще бъдат налични след 30.06.2022 г. 

SR2 Разходи за иновации, които 

не са резултат от НИРД 

% от оборота По-слабо 

развити 

региони 

0,49 2012 0,63   Изследването за иновационната дейност на предприятията се 

провежда на две години (четна година). Данните за 2020 г. ще бъдат 

налични след 30.06.2022 г. 

 
ID Показател 2020 Общо 2020 Качествена 2019 Общо 2019 Качествена 2018 Общо 2018 Качествена 2017 Общо 2017 Качествена 

SR1 Дял на иновативните предприятия     30,10    

SR2 Разходи за иновации, които не са резултат от НИРД     0,35    

 
ID Показател 2016 Общо 2016 Качествена 2015 Общо 2015 Качествена 2014 Общо 2014 Качествена 

SR1 Дял на иновативните предприятия 27,20    26,10  

SR2 Разходи за иновации, които не са резултат от НИРД 0,47    0,74  
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Приоритетна ос 2 - Предприемачество и капацитет за растеж на МСП 

Инвестиционен 

приоритет 

3a - Поощряване на предприемаческия дух, по-специално чрез улесняване на икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на 

създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори 

 

Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 

investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 2 / 3a 

 
(1) ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

общо 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

мъже 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

жени 

2021 Общо 2021 

Мъже 

2021 

Жени 

Забележки 

F CO01 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, 
получаващи подкрепа 

предприятия По-слабо 

развити 
региони 

593,00   431   Съгласно дефиницията на ЕК за индикатора, предприятие, което 

получава подкрепа повече от веднъж, без значение от формата 
(безвъзмездна помощ, финансови инструменти, нефинансова 

подкрепа), е преброено като едно предприятие. 

S CO01 Производствени инвестиции: 
Брой предприятия, 

получаващи подкрепа 

предприятия По-слабо 
развити 

региони 

593,00   749   Стойността на прогнозата представлява кумулативния брой на 
всички предприятия със сключени договори за безвъзмездна 

финансова помощ (с изключение на прекратените до 31.12.2021 г.) 

по инвестиционния приоритет съответно до края на 2021  г. плюс 
заложената цел по финансовите инструменти по инвестиционния 

приоритет. Съгласно дефиницията на ЕК за индикатора, 

предприятие, което получава подкрепа повече от веднъж, без 
значение от формата (безвъзмездна помощ, финансови инструменти, 

нефинансова подкрепа), е преброено като едно предприятие. 

F CO02 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, които 

получават безвъзмездни 

средства 

предприятия По-слабо 

развити 

региони 

172,00   297    

S CO02 Производствени инвестиции: 
Брой предприятия, които 

получават безвъзмездни 

средства 

предприятия По-слабо 
развити 

региони 

172,00   328   Целевата стойност е определена при средна стойност на помощта на 
предприятие от 200 хил. евро, докато средната стойност на 

отпуснатата помощ на предприятие е 190 хил. лева. В избраните 

операции са включени и подкрепените предприятия по процедурите 
по подхода ВОМР. 

F CO03 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, които 
получават финансова 

подкрепа, различна от 

безвъзмездни средства 

предприятия По-слабо 

развити 
региони 

421,00   135   Стойността е формирана от броя на предприятията, получили 

финансова подкрепа по инструментите за начално финансиране и 
рисков капитал.  

Съгласно дефиницията на ЕК за индикатора, предприятие, което 

получава подкрепа повече от веднъж, без значение от формата 
(безвъзмездна помощ, финансови инструменти, нефинансова 

подкрепа), е преброено като едно предприятие. 

S CO03 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, които 
получават финансова 

подкрепа, различна от 

безвъзмездни средства 

предприятия По-слабо 

развити 
региони 

421,00   421,00   Стойността представлява ангажиментите за брой инвестиции на 

финансовите посредници съгласно сключените оперативни 
споразумения по ФУНФ и ФРК. 

F CO05 Производствени инвестиции: 

Брой подпомогнати нови 

предприятия 

предприятия По-слабо 

развити 

региони 

390,00   393    
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(1) ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

общо 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

мъже 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

жени 

2021 Общо 2021 

Мъже 

2021 

Жени 

Забележки 

S CO05 Производствени инвестиции: 

Брой подпомогнати нови 
предприятия 

предприятия По-слабо 

развити 
региони 

390,00   632   Целевата стойност е определена като половината от предприятията, 

подкрепени чрез БФП (86) и 80% от предприятията, подкрепени чрез 
ФИ (304). При подписани 328 договора за подкрепа чрез БФП (без 

прекратените) и изискване по процедурите кандидатите да имат по-

малко от две приключени финансови години, всички подкрепени 
предприятия чрез БФП допринасят за стойността на избраните 

операции. 

F CO06 Производствени инвестиции 
Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за предприятията 
(безвъзмездни средства) 

евро По-слабо 
развити 

региони 

5 155 952,00   6 898 809,73 
евро 

   

S CO06 Производствени инвестиции 

Частни инвестиции, 

допълващи публичната 
подкрепа за предприятията 

(безвъзмездни средства) 

евро По-слабо 

развити 

региони 

5 155 952,00   7 593 967,86 

евро 

   

F CO07 Производствени инвестиции: 
Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за предприятията 
(различни от безвъзмездни 

средства) 

евро По-слабо 
развити 

региони 

7 140 000,00   3 313 663,43        Стойността се формира от инструмента за рисков капитал. 

S CO07 Производствени инвестиции: 
Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за предприятията 
(различни от безвъзмездни 

средства) 

евро По-слабо 
развити 

региони 

7 140 000,00   5 192 128,00   Стойността представлява ангажимента на финансовия посредник 
съгласно сключеното оперативно споразумение за ФРК. 

F CO08 Производствени инвестиции: 

Ръст на заетостта в 
подпомогнатите предприятия 

еквивалент на 

пълно работно 
време 

По-слабо 

развити 
региони 

390,00   811,58    

S CO08 Производствени инвестиции: 

Ръст на заетостта в 
подпомогнатите предприятия 

еквивалент на 

пълно работно 
време 

По-слабо 

развити 
региони 

390,00   1 100,62   Целевата стойност е определена въз основа на броя на подкрепените 

нови предприятия, като едно предприятие създава минимум 1 
работно място (следва да се има предвид изискването за 

преизчисляване в FTE). По договорите за предоставяне на БФП 

целевата стойност за създадени работни места е 796,62 за 327 
договора, или 2.4 работни места на договор. 

F CV21 Подкрепа на финансови 

инструменти за МСП за 

оборотен капитал 

евро По-слабо 

развити 

региони 

9 000 000,00   14 

370 416,09      

   

S CV21 Подкрепа на финансови 

инструменти за МСП за 

оборотен капитал 

евро По-слабо 

развити 

региони 

9 000 000,00   9 000 0000   Стойността е формирана от ангажиментите на финансовите 

посредници съгласно сключените споразумения по инструментите 

за начално финансиране и рисков капитал. 

F CV23 Брой МСП с възстановими 
оборотни средства 

предприятия По-слабо 
развити 

региони 

9,00   27    
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(1) ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

общо 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

мъже 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

жени 

2021 Общо 2021 

Мъже 

2021 

Жени 

Забележки 

S CV23 Брой МСП с възстановими 

оборотни средства 

предприятия По-слабо 

развити 
региони 

9,00   34   Стойността е формирана от ангажиментите на финансовите 

посредници съгласно сключените споразумения по инструментите 
за начално финансиране и рисков капитал. 

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = 

кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати] 

 
(1) ID Показател 2020 Общо 2020 

Мъже 

2020 

Жени 

2019 Общо 2019 

Мъже 

2019 

Жени 

2018 

Общо 

2018 

Мъже 

2018 

Жени 

F CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 46,00   0,00   0,00   

S CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 633,00   655,00   0,00   

F CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 46,00   0,00   0,00   

S CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 329,00   351,00   0,00   

F CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, различна от 

безвъзмездни средства 

24,00   0,00   0,00   

S CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, различна от 
безвъзмездни средства 

414,00   0,00   0,00   

F CO05 Производствени инвестиции: Брой подпомогнати нови предприятия 46,00   0,00   0,00   

S CO05 Производствени инвестиции: Брой подпомогнати нови предприятия 633,00   655,00   0,00   

F CO06 Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 
(безвъзмездни средства) 

1 112 145,39   0,00   0,00   

S CO06 Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 

(безвъзмездни средства) 

7 945 130,11   8 541 916,08   0,00   

F CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 

(различни от безвъзмездни средства) 

1 512 795,27   0,00   0,00   

S CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 

(различни от безвъзмездни средства) 

5 192 128,00   0,00   0,00   

F CO08 Производствени инвестиции: Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия 41,75   0,00   0,00   

S CO08 Производствени инвестиции: Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия 1 104,62   1 174,12   0,00   

F CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал 1 474 270,55   0,00   0,00   

S CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал 6 720 159,00   0,00   0,00   

F CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства 2,00   0,00   0,00   

S CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства 7,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Показател 2017 

Общо 

2017 

Мъже 

2017 

Жени 

2016 

Общо 

2016 

Мъже 

2016 

Жени 

2015 

Общо 

2015 

Мъже 

2015 

Жени 

F CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 0,00   0,00   0,00   

S CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 0,00   0,00   0,00   

F CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 0,00   0,00   0,00   

S CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 0,00   0,00   0,00   

F CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, различна от 
безвъзмездни средства 

0,00   0,00   0,00   

S CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, различна от 

безвъзмездни средства 

0,00   0,00   0,00   

F CO05 Производствени инвестиции: Брой подпомогнати нови предприятия 0,00   0,00   0,00   

S CO05 Производствени инвестиции: Брой подпомогнати нови предприятия 0,00   0,00   0,00   



 

BG 18  BG 

(1) ID Показател 2017 

Общо 

2017 

Мъже 

2017 

Жени 

2016 

Общо 

2016 

Мъже 

2016 

Жени 

2015 

Общо 

2015 

Мъже 

2015 

Жени 

F CO06 Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 
(безвъзмездни средства) 

0,00   0,00   0,00   

S CO06 Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 

(безвъзмездни средства) 

0,00   0,00   0,00   

F CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 
(различни от безвъзмездни средства) 

0,00   0,00   0,00   

S CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 

(различни от безвъзмездни средства) 

0,00   0,00   0,00   

F CO08 Производствени инвестиции: Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия 0,00   0,00   0,00   

S CO08 Производствени инвестиции: Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия 0,00   0,00   0,00   

F CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал 0,00   0,00   0,00   

S CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал 0,00   0,00   0,00   

F CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства 0,00   0,00   0,00   

S CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства 0,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени 

F CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 0,00   

S CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 0,00   

F CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 0,00   

S CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 0,00   

F CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, различна от безвъзмездни средства 0,00   

S CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, различна от безвъзмездни средства 0,00   

F CO05 Производствени инвестиции: Брой подпомогнати нови предприятия 0,00   

S CO05 Производствени инвестиции: Брой подпомогнати нови предприятия 0,00   

F CO06 Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства) 0,00   

S CO06 Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства) 0,00   

F CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (различни от безвъзмездни средства) 0,00   

S CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (различни от безвъзмездни средства) 0,00   

F CO08 Производствени инвестиции: Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия 0,00   

S CO08 Производствени инвестиции: Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия 0,00   

F CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал 0,00   

S CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал 0,00   

F CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства 0,00   

S CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства 0,00   
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Приоритетна ос 2 - Предприемачество и капацитет за растеж на МСП 

Инвестиционен 

приоритет 

3a - Поощряване на предприемаческия дух, по-специално чрез улесняване на икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на 

създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори 

Специфична цел 2.1 - Подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на предприемачеството 

 

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 

Assistance priority axis 

 
ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева стойност 

2023 г. 

2021 

Общо 

2021 

Качествена 

Забележки 

SR03 Нови предприятия, същесвтуващи две 

години след създаването си 

% По-слабо развити 

региони 

74,50 2012 77,00   Данни за изпълнението на индикатора за 2020 г. ще 

бъдат налични след 30.06.2022 г. 

 
ID Показател 2020 Общо 2020 Качествена 2019 Общо 2019 Качествена 2018 Общо 2018 Качествена 2017 Общо 2017 Качествена 

SR03 Нови предприятия, същесвтуващи две години след създаването си   65.34  67,10  65,85  

 
ID Показател 2016 Общо 2016 Качествена 2015 Общо 2015 Качествена 2014 Общо 2014 Качествена 

SR03 Нови предприятия, същесвтуващи две години след създаването си 67,60  68,29  68,53  
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Приоритетна ос 2 - Предприемачество и капацитет за растеж на МСП 

Инвестиционен 

приоритет 

3d - Предоставяне на подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и за участие в 

процеса на иновации 

 

Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 

investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 2 / 3d 

 
(1) ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Целева 

стойност (2023 

г.) — общо 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

мъже 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

жени 

2021 Общо 2021 

Мъже 

2021 

Жени 

Забележки 

F CO01 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, 
получаващи подкрепа 

предприятия По-слабо 

развити 
региони 

24 791,00   27 602   Действителното постижение, отразява броя на предприятията, по 

чийто договори за безвъзмездна финансова помощ е приключен 
процеса по верификация на финални отчети и искания за плащане 

до края на 2021 г. без задължително да са извършени всички 

плащания. Съгласно дефиницията на ЕК за индикатора, 
предприятие, което получава подкрепа повече от веднъж, без 

значение от формата (безвъзмездна помощ, финансови 

инструменти, нефинансова подкрепа), е преброено като едно 
предприятие. 

S CO01 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, 
получаващи подкрепа 

предприятия По-слабо 

развити 
региони 

24 791,00   30 255    Стойността на прогнозата представлява кумулативния брой на 

всички предприятия със сключени договори за безвъзмездна 
финансова помощ (с изключение на прекратените до 31.12.2021 г.) 

по инвестиционния приоритет съответно до края на 2021 г. 

Съгласно дефиницията на ЕК за индикатора, предприятие, което 

получава подкрепа повече от веднъж, без значение от формата 

(безвъзмездна помощ, финансови инструменти, нефинансова 

подкрепа), е преброено като едно предприятие. 

F CO02 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, които 

получават безвъзмездни 
средства 

предприятия По-слабо 

развити 

региони 

23 504,00   26 565   Действителното постижение отразява броя на предприятията, по 

чийто договори за безвъзмездна финансова помощ е приключен 

процеса по верификация на финални отчети и искания за плащане, 
съответно до края на 2016 г., 2017 г.,  2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 

г. без задължително да са извършени всички плащания. Съгласно 

дефиницията на ЕК за индикатора, предприятие, което получава 
подкрепа повече от веднъж, без значение от формата (безвъзмездна 

помощ, финансови инструменти, нефинансова подкрепа), е 

преброено като едно предприятие. 

S CO02 Производствени инвестиции: 
Брой предприятия, които 

получават безвъзмездни 

средства 

предприятия По-слабо 
развити 

региони 

23 504,00   27 180   Стойността на прогнозата представлява кумулативния брой на 
всички предприятия със сключени договори за безвъзмездна 

финансова помощ (с изключение на прекратените до 31.12.2021 г.) 

по инвестиционния приоритет съответно до края на 2021 г. и 
заложената целева стойност за изпълнение на същия индикатор по 

един сключен Договор за предоставяне на ваучери. Съгласно 

дефиницията на ЕК за индикатора, предприятие, което получава 
подкрепа повече от веднъж, без значение от формата (безвъзмездна 

помощ, финансови инструменти, нефинансова подкрепа), е 
преброено като едно предприятие. 
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(1) ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Целева 

стойност (2023 

г.) — общо 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

мъже 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

жени 

2021 Общо 2021 

Мъже 

2021 

Жени 

Забележки 

F CO03 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, които 
получават финансова 

подкрепа, различна от 

безвъзмездни средства 

предприятия По-слабо 

развити 
региони 

239,00   799    

S CO03 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, които 

получават финансова 
подкрепа, различна от 

безвъзмездни средства 

предприятия По-слабо 

развити 

региони 

239,00   1 015   Стойността на прогнозата е изчислена като сумата на 

недоговорените средства по портфейла (30,8 млн. евро) е разделена 

на ср. размер на кредита (210 900 евро), събрана с общия брой на 
МСП, сключили договор за кредит (869). 

F CO04 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, които 

получават нефинансова 

подкрепа 

предприятия По-слабо 

развити 

региони 

1 600,00   686    

S CO04 Производствени инвестиции: 
Брой предприятия, които 

получават нефинансова 

подкрепа 

предприятия По-слабо 
развити 

региони 

1 600,00   2 060    

F CO06 Производствени инвестиции 
Частни инвестиции, 

допълващи публичната 
подкрепа за предприятията 

(безвъзмездни средства) 

евро По-слабо 
развити 

региони 

177 163 508,00   184 560 865,10 
евро 

   

S CO06 Производствени инвестиции 

Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за предприятията 

(безвъзмездни средства) 

евро По-слабо 

развити 

региони 

177 163 508,00   202 337 998,83 

евро 

  Стойността на прогнозата представлява кумулативната сума на 

частните инвестиции, съгласно бюджетите на всички сключени 

договори за безвъзмездна финансова помощ (с изключение на 

прекратените до 31.12.2021 г.) по инвестиционния приоритет 

съответно до края 2021 г. 

F CO07 Производствени инвестиции: 

Частни инвестиции, 

допълващи публичната 
подкрепа за предприятията 

(различни от безвъзмездни 

средства) 

евро По-слабо 

развити 

региони 

132 940 000,00   146 796 670,92    

S CO07 Производствени инвестиции: 
Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за предприятията 
(различни от безвъзмездни 

средства) 

евро По-слабо 
развити 

региони 

132 940 000,00   222 284 354,85   Стойността е определена като сбор от целевите размери на 
кредитните портфейли на банките-партньори, с които са сключени 

споразумения към края на 2021 г. 

F CV20 Безвъзмездна помощ за МСП 
за оборотен капитал 

(безвъзмездни средства) 

евро По-слабо 
развити 

региони 

221 232 176,00   212 200 652.26 
евро 

   

S CV20 Безвъзмездна помощ за МСП 

за оборотен капитал 
(безвъзмездни средства) 

евро По-слабо 

развити 
региони 

221 232 176,00   250 518 201,45 

евро 

   

F CV21 Подкрепа на финансови 

инструменти за МСП за 
оборотен капитал 

евро По-слабо 

развити 
региони 

25 500 000,00   43 849 581,18   Стойността е изчислена като от общата сума на реално изплатените 

кредити за оборотен капитал е калкулирана сумата на гаранцията 
по ОПИК. 
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(1) ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Целева 

стойност (2023 

г.) — общо 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

мъже 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

жени 

2021 Общо 2021 

Мъже 

2021 

Жени 

Забележки 

S CV21 Подкрепа на финансови 

инструменти за МСП за 
оборотен капитал 

евро По-слабо 

развити 
региони 

25 500 000,00   62 000 000,00   Стойността на прогнозата е изчислена като делът на оборотните 

кредити в портфейла (78%) е умножен по общо договорения 
принос от програмата (79,7 млн. евро). 

F CV22 Брой МСП с безвъзмездни 

средства за оборотен капитал 

предприятия По-слабо 

развити 
региони 

27 215,00   25 699    

S CV22 Брой МСП с безвъзмездни 

средства за оборотен капитал 

предприятия По-слабо 

развити 

региони 

27 215,00   26 266    

F CV23 Брой МСП с възстановими 

оборотни средства 

предприятия По-слабо 

развити 

региони 

186,00   625    

S CV23 Брой МСП с възстановими 
оборотни средства 

предприятия По-слабо 
развити 

региони 

186,00   735   Стойността е изчислена като прогнозната стойност на индикатор 
Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал 

е разделена на средния размер на кредита - принос от програмата. 

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = 

кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати] 

 
(1) ID Показател 2020 Общо 2020 

Мъже 

2020 

Жени 

2019 Общо 2019 

Мъже 

2019 

Жени 

2018 Общо 2018 

Мъже 

2018 

Жени 

F CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 22 655,00   1 599,00   833,00   

S CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 23 399,00   3 056,00   918,00   

F CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 21 973,00   913,00   833,00   

S CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 23 170,00   1 456,00   1 398,00   

F CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, 
различна от безвъзмездни средства 

8,00   0,00   0,00   

S CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, 

различна от безвъзмездни средства 

2 474,00   0,00   0,00   

F CO04 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават нефинансова подкрепа 686,00   686,00   0,00   

S CO04 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават нефинансова подкрепа 1 600,00   1 600,00   560,00   

F CO06 Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 

предприятията (безвъзмездни средства) 

147 319 941,89   142 056 125,66   135 788 825,86   

S CO06 Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 
предприятията (безвъзмездни средства) 

201 998 796,75   146 475 889,52   144 820 416,06   

F CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 

предприятията (различни от безвъзмездни средства) 

2 161 431,77   0,00   0,00   

S CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 

предприятията (различни от безвъзмездни средства) 

240 792 200,12   0,00   0,00   

F CV20 Безвъзмездна помощ за МСП за оборотен капитал (безвъзмездни средства) 88 267 687,53   0,00   0,00   

S CV20 Безвъзмездна помощ за МСП за оборотен капитал (безвъзмездни средства) 100 534 731,25   0,00   0,00   

F CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал 353 285,14   0,00   0,00   

S CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал 16 853 847,23   0,00   0,00   

F CV22 Брой МСП с безвъзмездни средства за оборотен капитал 21 169,00   0,00   0,00   

S CV22 Брой МСП с безвъзмездни средства за оборотен капитал 21 624,00   0,00   0,00   

F CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства 7,00   0,00   0,00   

S CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства 66,00   0,00   0,00   
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(1) ID Показател 2017 Общо 2017 

Мъже 

2017 

Жени 

2016 Общо 2016 

Мъже 

2016 

Жени 

2015 Общо 2015 

Мъже 

2015 

Жени 

F CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 647,00   117,00   0,00   

S CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 906,00   740,00   188,00   

F CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 647,00   117,00   0,00   

S CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 906,00   740,00   188,00   

F CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, 

различна от безвъзмездни средства 

0,00   0,00   0,00   

S CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, 

различна от безвъзмездни средства 

0,00   0,00   0,00   

F CO04 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават нефинансова подкрепа 0,00   0,00   0,00   

S CO04 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават нефинансова подкрепа 960,00   960,00   0,00   

F CO06 Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 
предприятията (безвъзмездни средства) 

113 195 610,56   20 863 035,19   0,00   

S CO06 Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 

предприятията (безвъзмездни средства) 

144 704 705,60   134 348 670,57   36 087 053,32   

F CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 
предприятията (различни от безвъзмездни средства) 

0,00   0,00   0,00   

S CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 

предприятията (различни от безвъзмездни средства) 

0,00   0,00   0,00   

F CV20 Безвъзмездна помощ за МСП за оборотен капитал (безвъзмездни средства) 0,00   0,00   0,00   

S CV20 Безвъзмездна помощ за МСП за оборотен капитал (безвъзмездни средства) 0,00   0,00   0,00   

F CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал 0,00   0,00   0,00   

S CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал 0,00   0,00   0,00   

F CV22 Брой МСП с безвъзмездни средства за оборотен капитал 0,00   0,00   0,00   

S CV22 Брой МСП с безвъзмездни средства за оборотен капитал 0,00   0,00   0,00   

F CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства 0,00   0,00   0,00   

S CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства 0,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени 

F CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 0,00   

S CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 0,00   

F CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 0,00   

S CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 0,00   

F CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, различна от безвъзмездни средства 0,00   

S CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, различна от безвъзмездни средства 0,00   

F CO04 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават нефинансова подкрепа 0,00   

S CO04 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават нефинансова подкрепа 0,00   

F CO06 Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства) 0,00   

S CO06 Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства) 0,00   

F CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (различни от безвъзмездни средства) 0,00   

S CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (различни от безвъзмездни средства) 0,00   

F CV20 Безвъзмездна помощ за МСП за оборотен капитал (безвъзмездни средства) 0,00   

S CV20 Безвъзмездна помощ за МСП за оборотен капитал (безвъзмездни средства) 0,00   

F CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал 0,00   

S CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал 0,00   

F CV22 Брой МСП с безвъзмездни средства за оборотен капитал 0,00   

S CV22 Брой МСП с безвъзмездни средства за оборотен капитал 0,00   

F CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства 0,00   
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(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени 

S CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства 0,00   
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Приоритетна ос 2 - Предприемачество и капацитет за растеж на МСП 

Инвестиционен 

приоритет 

3d - Предоставяне на подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и за участие в 

процеса на иновации 

Специфична цел 2.2 - Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП 

 

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 

Assistance priority axis 

 
ID Показател Мерна единица Категория 

региони 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева 

стойност 
2023 г. 

2021 

Общо 

2021 

Качествена 

Забележки 

SR04 Обем на износа на 

стоки и услуги, 

реализиран от МСП 

млрд. евро По-слабо 

развити 

региони 

8,10 2012 8,99   Основен принос в преизпълнението на целевата стойност по индикатора има 

кумулативният растеж на износа на стоки и услуги в страната в периода 2014-2019 г. 

Съгласно данни от икономическия преглед на БНБ реалният износ и внос на стоки 
нараства на годишна база, като растежът на износа изпреварва този на вноса. 

Последното е резултат от нарастващото външно търсене и подобряване на 

икономическата активност в ЕС, което оказва благоприятно влияние и върху 
България.  

Данните за изпълнението на индикатора за 2020 г. ще бъдат налични както следва:  
- Предварителни данни – след 31.08.2021 г.;  

- Окончателни данни – след 29.11.2021 г. 

От 2014 г. е надмината целевата стойност (2023) 

SR05 Производителност на 
МСП 

добавена 
стойност по 

факторни 

разходи (хил. 
лв.)/заето лице 

По-слабо 
развити 

региони 

16,80 2012 19,30   Като най-висок принос за регистрирания растеж в постигането на целевата стойност 
на индикатора може да бъде посочено продължаващото и през 2017 г., 2018 г. и  2019 

г. нарастване на производителността на труда общо за икономиката на страната. 

Данните за изпълнението на индикатора за 2020 г. ще бъдат налични както следва:  
- Предварителни данни – след 31.08.2021 г.;  

- Окончателни данни – след 29.11.2021 г. 

От 2015 г. е надмината целевата стойност (2023) 

 
ID Показател 2020 Общо 2020 Качествена 2019 Общо 2019 Качествена 2018 Общо 2018 Качествена 2017 Общо 2017 Качествена 

SR04 Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП 25,3  25,10  22,40  18,90  

SR05 Производителност на МСП 30,9  28,30  25,90  23,80  

 
ID Показател 2016 Общо 2016 Качествена 2015 Общо 2015 Качествена 2014 Общо 2014 Качествена 

SR04 Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП 17,20  12,80  10,10  

SR05 Производителност на МСП 21,80  21,09  18,98  
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Приоритетна ос 2 - Предприемачество и капацитет за растеж на МСП 

Инвестиционен 

приоритет 

3d - Предоставяне на подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и за участие в 

процеса на иновации 

Специфична цел 2.3 - Смекчаване на последиците от епидемичния взрив от COVID-19 върху българските МСП 

 

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 

Assistance priority axis 

 
ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева 

стойност 
2023 г. 

2021 

Общо 

2021 

Качествена 

Забележки 

SR15 Предприятия, които не са в 

ликвидация за период от 3 

месеца след приключване на 
проекта 

предприятия По-слабо 

развити 

региони 

0,00 2019 21 772,00   Данни за показателя могат да бъдат предоставени след извършена верификация 

на подадени финални отчети и след изтичане на 3 месеца от края на проекта. 

Към настоящия момент УО е в сравнително ранен етап от процеса на 
верификация, поради което данни за изпълнението ще могат да бъдат 

предоставени в следващи годишни доклади. 

 
ID Показател 2020 

Общо 

2020 

Качествена 

2019 

Общо 

2019 

Качествена 

2018 

Общо 

2018 

Качествена 

2017 

Общо 

2017 

Качествена 

SR15 Предприятия, които не са в ликвидация за период от 3 месеца след приключване 

на проекта 

        

 
ID Показател 2016 Общо 2016 Качествена 2015 Общо 2015 Качествена 2014 Общо 2014 Качествена 

SR15 Предприятия, които не са в ликвидация за период от 3 месеца след приключване на проекта       
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Приоритетна ос 3 - Енергийна и ресурсна ефективност 

Инвестиционен приоритет 4b - Насърчаване на енергийната ефективност и на използването на енергия от възобновяеми източници в предприятията 

 

Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 

investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 3 / 4b 

 
(1) ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

общо 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

мъже 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

жени 

2021 Общо 2021 

Мъже 

2021 

Жени 

Забележки 

F CO01 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, получаващи 

подкрепа 

предприятия По-слабо 

развити 

региони 

488,00   486    

S CO01 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, получаващи 

подкрепа 

предприятия По-слабо 

развити 

региони 

488,00   489   Стойността на прогнозата представлява кумулативния брой на 

всички предприятия със сключени договори за безвъзмездна 

финансова помощ (с изключение на прекратените до 31.12.2021 
г.) по инвестиционния приоритет съответно до края на 2021 г. 

F CO02 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, които 
получават безвъзмездни средства 

предприятия По-слабо 

развити 
региони 

488,00   486    

S CO02 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, които 
получават безвъзмездни средства 

предприятия По-слабо 

развити 
региони 

488,00   489   Стойността на прогнозата представлява кумулативния брой на 

всички предприятия със сключени договори за безвъзмездна 
финансова помощ (с изключение на прекратените до 31.12.2021 

г.) по инвестиционния приоритет съответно до края на 2021 г. 

F CO34 Намаляване на емисиите на 

парникови газове: Очаквано 
годишно намаляване на емисиите 

на парникови газове 

тонове CO2 

екв. 

По-слабо 

развити 
региони 

684 885,00   679 519,88   Реалното постижение представлява общия сбор от отчетеното от 

бенефициентите в края на изпълнението на отделните проекти. 

S CO34 Намаляване на емисиите на 
парникови газове: Очаквано 

годишно намаляване на емисиите 

на парникови газове 

тонове CO2 
екв. 

По-слабо 
развити 

региони 

684 885,00   679 770,17   Стойността на прогнозата представлява кумулативната сума на 
намаляване на емисиите на парникови газове, съгласно 

сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, които 

са заложили индикатора (с изключение на прекратените до 
31.12.2021 г.) по инвестиционния приоритет. 

F SO03 Извършени обследвания за 

енергийна ефективност 

предприятия По-слабо 

развити 

региони 

488,00   486    

S SO03 Извършени обследвания за 

енергийна ефективност 

предприятия По-слабо 

развити 

региони 

488,00   489   Стойността на прогнозата представлява кумулативния брой на 

всички предприятия със сключени договори за безвъзмездна 

финансова помощ (с изключение на прекратените до 31.12.2021 

г.) по инвестиционния приоритет съответно до края на 2021 г. 

F SO04 Реализирани енергийни 

спестявания в предприятията в 

резултат от изпълнените проекти 

MWh/y По-слабо 

развити 

региони 

972 888,00   967 981,98   Реалното постижение представлява общия сбор от отчетеното от 

бенефициентите в края на изпълнението на отделните проекти. 

S SO04 Реализирани енергийни 

спестявания в предприятията в 

резултат от изпълнените проекти 

MWh/y По-слабо 

развити 

региони 

972 888,00   968 517,94   Стойността на прогнозата представлява кумулативната сума на 

енергийните спестявания, съгласно сключените договори за 

безвъзмездна финансова помощ, които са заложили индикатора 
(с изключение на прекратените до 31.12.2021 г.) по 

инвестиционния приоритет. 



 

BG 28  BG 

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = 

кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати] 

 
(1) ID Показател 2020 

Общо 

2020 

Мъже 

2020 

Жени 

2019 

Общо 

2019 

Мъже 

2019 

Жени 

2018 Общо 2018 

Мъже 

2018 

Жени 

F CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 483,00   442,00   170,00   

S CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 487,00   488,00   503,00   

F CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 483,00   442,00   170,00   

S CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 487,00   488,00   503,00   

F CO34 Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на 

парникови газове 

675 188,23   469 644,61   61 805,29   

S CO34 Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на 

парникови газове 

679 671,65   684 855,07   736 844,19   

F SO03 Извършени обследвания за енергийна ефективност 483,00   442,00   170,00   

S SO03 Извършени обследвания за енергийна ефективност 487,00   488,00   501,00   

F SO04 Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти 959 482,75   617 710,09   114 240,20   

S SO04 Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти 968 167,29   972 888,30   1 093 581,79   

 
(1) ID Показател 2017 

Общо 

2017 

Мъже 

2017 

Жени 

2016 

Общо 

2016 

Мъже 

2016 

Жени 

2015 

Общо 

2015 

Мъже 

2015 

Жени 

F CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 2,00   0,00   0,00   

S CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 476,00   0,00   0,00   

F CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 2,00   0,00   0,00   

S CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 476,00   0,00   0,00   

F CO34 Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на 

парникови газове 

622,03   0,00   0,00   

S CO34 Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на 

парникови газове 

583 551,43   0,00   0,00   

F SO03 Извършени обследвания за енергийна ефективност 2,00   0,00   0,00   

S SO03 Извършени обследвания за енергийна ефективност 476,00   0,00   0,00   

F SO04 Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти 759,49   0,00   0,00   

S SO04 Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти 978 827,96   0,00   0,00   

 
(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени 

F CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 0,00   

S CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 0,00   

F CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 0,00   

S CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 0,00   

F CO34 Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове 0,00   

S CO34 Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове 0,00   

F SO03 Извършени обследвания за енергийна ефективност 0,00   

S SO03 Извършени обследвания за енергийна ефективност 0,00   

F SO04 Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти 0,00   

S SO04 Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти 0,00   
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Приоритетна ос 3 - Енергийна и ресурсна ефективност 

Инвестиционен приоритет 4b - Насърчаване на енергийната ефективност и на използването на енергия от възобновяеми източници в предприятията 

Специфична цел 3.1 - Намаляване на енергийната интензивност на икономиката 

 

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 

Assistance priority axis 

 
ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева 

стойност 

2023 г. 

2021 

Общо 

2021 

Качествена 

Забележки 

SR06 Енергийна 

интензивност на 

икономиката 

т.н.е. на 

1000 евро 

БВП 

По-слабо 

развити 

региони 

0,47 2012 0,42   Енергийната интензивност на икономиката се се изчислява по променена 

методология на Евростат и представлява съотношение на брутната налична енергия 

към БВП по цени на 2010 г. Изчисленията на индикатора с данни за БВП към базова 
2010 г. се правят от Евростат. 

Данните за 2021 г. ще бъдат налични през февруари 2023 г.  

Данните за периода 2012-2019 г. са ревизирани.     

 
ID Показател 2020 Общо 2020 Качествена 2019 Общо 2019 Качествена 2018 Общо 2018 Качествена 2017 Общо 2017 Качествена 

SR06 Енергийна интензивност на икономиката 0.41  0,41  0,43  0,44  

 
ID Показател 2016 Общо 2016 Качествена 2015 Общо 2015 Качествена 2014 Общо 2014 Качествена 

SR06 Енергийна интензивност на икономиката 0,44  0,46  0,45  
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Приоритетна ос 3 - Енергийна и ресурсна ефективност 

Инвестиционен 

приоритет 

6g - Подкрепа за промишленото преминаване към икономика с ефективно използване на ресурсите, чрез насърчаване на зеления растеж, екологичните 

иновации и управлението на екологичните показатели в публичния и частния сектор 

 

Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 

investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 3 / 6g 

 
(1) ID Показател Мерна единица Категория 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

общо 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

мъже 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

жени 

2021 

Общо 

2021 

Мъже 

2021 

Жени 

Забележки 

F CO02 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, които 
получават безвъзмездни 

средства 

предприятия По-слабо 

развити 
региони 

76,00   83    

S CO02 Производствени инвестиции: 
Брой предприятия, които 

получават безвъзмездни 

средства 

предприятия По-слабо 
развити 

региони 

76,00   87   Стойността на прогнозата представлява кумулативния брой на 
всички предприятия със сключени договори за безвъзмездна 

финансова помощ (с изключение на прекратените до 31.12.2021 

г.) по инвестиционния приоритет съответно до края на 2021 г. 

F SO05 Реализирани пилотни и 

демонстрационни инициативи 

брой По-слабо 

развити 

региони 

76,00   83    

S SO05 Реализирани пилотни и 
демонстрационни инициативи 

брой По-слабо 
развити 

региони 

76,00   87   Стойността на прогнозата представлява кумулативния брой на 
всички предприятия със сключени договори за безвъзмездна 

финансова помощ (с изключение на прекратените до 31.12.2021 

г.) по инвестиционния приоритет съответно до края на 2021 г. 

F SO06 Подкрепени проекти свързани с 

управление на отпадъците в 

промишлеността 

% от 

подкрепените  

проекти по ИП  3.2 

По-слабо 

развити 

региони 

57,00   100    

S SO06 Подкрепени проекти свързани с 
управление на отпадъците в 

промишлеността 

% от 
подкрепените  

проекти по ИП  3.2 

По-слабо 
развити 

региони 

57,00   100   Към 31.12.2021 г. по всички сключени договора за безвъзмездна 
финансова помощ, от инвестиционния приоритет (ИП 3.2),  е 

заложен за изпълнение индикатор "Подкрепени проекти 

свързани с управление на отпадъците в промишлеността". 

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = 

кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати] 

 
(1) ID Показател 2020 Общо 2020 Мъже 2020 Жени 2019 Общо 2019 Мъже 2019 Жени 2018 Общо 2018 Мъже 2018 Жени 

F CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 70,00   14,00   0,00   

S CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 85,00   84,00   70,00   

F SO05 Реализирани пилотни и демонстрационни инициативи 70,00   14,00   0,00   

S SO05 Реализирани пилотни и демонстрационни инициативи 85,00   84,00   70,00   

F SO06 Подкрепени проекти свързани с управление на отпадъците в промишлеността 100,00   100,00   0,00   

S SO06 Подкрепени проекти свързани с управление на отпадъците в промишлеността 100,00   100,00   100,00   
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(1) ID Показател 2017 Общо 2017 Мъже 2017 Жени 2016 Общо 2016 Мъже 2016 Жени 2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени 

F CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 0,00   0,00   0,00   

S CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 0,00   0,00   0,00   

F SO05 Реализирани пилотни и демонстрационни инициативи 0,00   0,00   0,00   

S SO05 Реализирани пилотни и демонстрационни инициативи 0,00   0,00   0,00   

F SO06 Подкрепени проекти свързани с управление на отпадъците в промишлеността 0,00   0,00   0,00   

S SO06 Подкрепени проекти свързани с управление на отпадъците в промишлеността 0,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени 

F CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 0,00   

S CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства 0,00   

F SO05 Реализирани пилотни и демонстрационни инициативи 0,00   

S SO05 Реализирани пилотни и демонстрационни инициативи 0,00   

F SO06 Подкрепени проекти свързани с управление на отпадъците в промишлеността 0,00   

S SO06 Подкрепени проекти свързани с управление на отпадъците в промишлеността 0,00   
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Приоритетна ос 3 - Енергийна и ресурсна ефективност 

Инвестиционен 

приоритет 

6g - Подкрепа за промишленото преминаване към икономика с ефективно използване на ресурсите, чрез насърчаване на зеления растеж, екологичните 

иновации и управлението на екологичните показатели в публичния и частния сектор 

Специфична цел 3.2 - Повишаване на дела на МСП с внедрени мерки за ефективно използване на ресурсите 

 

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 

Assistance priority axis 

 
ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева 

стойност 2023 
г. 

2021 

Общо 

2021 

Качествена 

Забележки 

SR07 Дял на МСП с мерки за 

ефективност на ресурсите 

% По-слабо 

развити региони 

85,00 2012 93,00 77.9  Преглед на изпълнението на Small Business Act за 2021 г. не е наличен 

към момента на изготвяне на Годишния доклад. Използвани са 

предвартители данни на ЕК.  
 

 

 
ID Показател 2020 Общо 2020 Качествена 2019 Общо 2019 Качествена 2018 Общо 2018 Качествена 2017 Общо 2017 Качествена 

SR07 Дял на МСП с мерки за ефективност на ресурсите       65,00  

 
ID Показател 2016 Общо 2016 Качествена 2015 Общо 2015 Качествена 2014 Общо 2014 Качествена 

SR07 Дял на МСП с мерки за ефективност на ресурсите   78,00    
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Приоритетна ос 4 - Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ 

Инвестиционен 

приоритет 

7e - Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за разпределение, съхранение 

и пренос на енергия и чрез интегрирането на разпределеното производство от възобновяеми източници 

 

Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 

investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 4 / 7e 

 
(1) ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Целева стойност 

(2023 г.) — общо 

Целева стойност 

(2023 г.) — мъже 

Целева стойност 

(2023 г.) — жени 

2021 

Общо 

2021 

Мъже 

2021 

Жени 

Забележки 

F SO16 Изградена междусистемна 
газова връзка Гърция – 

България 

км По-слабо 
развити региони 

29,60   0   Индикаторът ще бъде отчетен след верификация на 
окончателно ИП, което се очаква да постъпи в края 2022 

г. или началото на 2023 г. 

S SO16 Изградена междусистемна 
газова връзка Гърция – 

България 

км По-слабо 
развити региони 

29,60   29.60    

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = 

кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати] 

 
(1) ID Показател 2020 Общо 2020 Мъже 2020 Жени 2019 Общо 2019 Мъже 2019 Жени 2018 Общо 2018 Мъже 2018 Жени 

F SO16 Изградена междусистемна газова връзка Гърция – България 0,00   0,00   0,00   

S SO16 Изградена междусистемна газова връзка Гърция – България 29,60   29,60   29,60   

 
(1) ID Показател 2017 Общо 2017 Мъже 2017 Жени 2016 Общо 2016 Мъже 2016 Жени 2015 Общо 2015 Мъже 2015 Жени 

F SO16 Изградена междусистемна газова връзка Гърция – България 0,00   0,00   0,00   

S SO16 Изградена междусистемна газова връзка Гърция – България 0,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени 

F SO16 Изградена междусистемна газова връзка Гърция – България 0,00   

S SO16 Изградена междусистемна газова връзка Гърция – България 0,00   
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Приоритетна ос 4 - Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ 

Инвестиционен 

приоритет 

7e - Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за разпределение, съхранение 

и пренос на енергия и чрез интегрирането на разпределеното производство от възобновяеми източници 

Специфична цел 1 - Подобряване на свързаността със съседните газопреносни системи 

 

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 

Assistance priority axis 

 
ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева стойност 

2023 г. 

2021 

Общо 

2021 

Качествена 

Забележки 

SR08 N-1 стандарт за 

инфраструктура 

% По-слабо развити 

региони 

50,70 2017 111,18 44,83  Стойността на показателя се отчита на две години, като данните се 

предоставят от Министерството на енергетиката. 

 
ID Показател 2020 Общо 2020 Качествена 2019 Общо 2019 Качествена 2018 Общо 2018 Качествена 2017 Общо 2017 Качествена 

SR08 N-1 стандарт за инфраструктура   36,20    50,70  

 
ID Показател 2016 Общо 2016 Качествена 2015 Общо 2015 Качествена 2014 Общо 2014 Качествена 

SR08 N-1 стандарт за инфраструктура       
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Приоритетна ос 6 - Възстановяване на МСП 

Инвестиционен 

приоритет 

13i - (ЕФРР) Преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, 

цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката 

 

Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 

investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 6 / 13i 

 
(1) ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Целева 

стойност (2023 

г.) — общо 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

мъже 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

жени 

2021 Общо 2021 

Мъже 

2021 

Жени 

Забележки 

F CO01 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, 
получаващи подкрепа 

предприятия  2 590,00   2 311   Действителното постижение, отразява броя на предприятията, по 

чийто договори за безвъзмездна финансова помощ е приключен 
процеса по верификация на финални отчети и искания за плащане 

до края на 2021 г. без задължително да са извършени всички 

плащания. Съгласно дефиницията на ЕК за индикатора, 
предприятие, което получава подкрепа повече от веднъж, без 

значение от формата (безвъзмездна помощ, финансови 

инструменти, нефинансова подкрепа), е преброено като едно 
предприятие. 

S CO01 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, 
получаващи подкрепа 

предприятия  2 590,00   2 623   Стойността на прогнозата представлява кумулативния брой на 

всички предприятия със сключени договори за безвъзмездна 
финансова помощ (с изключение на прекратените до 31.12.2021 г.) 

по инвестиционния приоритет съответно до края на 2021 г. Съгласно 

дефиницията на ЕК за индикатора, предприятие, което получава 

подкрепа повече от веднъж, без значение от формата (безвъзмездна 

помощ, финансови инструменти, нефинансова подкрепа), е 

преброено като едно предприятие. 

F CO02 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, които 

получават безвъзмездни 
средства 

предприятия  2 719,00   2 311    

S CO02 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, които 

получават безвъзмездни 
средства 

предприятия  2 719,00   2 623    

F CO03 Производствени инвестиции: 

Брой предприятия, които 
получават финансова 

подкрепа, различна от 

безвъзмездни средства 

предприятия  159,00       

S CO03 Производствени инвестиции: 
Брой предприятия, които 

получават финансова 

подкрепа, различна от 
безвъзмездни средства 

предприятия  159,00       

F CO07 Производствени инвестиции: 

Частни инвестиции, 

евро  121 431 822,00       
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(1) ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Целева 

стойност (2023 

г.) — общо 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

мъже 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

жени 

2021 Общо 2021 

Мъже 

2021 

Жени 

Забележки 

допълващи публичната 

подкрепа за предприятията 
(различни от безвъзмездни 

средства) 

S CO07 Производствени инвестиции: 
Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за предприятията 
(различни от безвъзмездни 

средства) 

евро  121 431 822,00       

F CV20 Безвъзмездна помощ за МСП 

за оборотен капитал 

(безвъзмездни средства) 

евро  69 531 215,00   49 723 898,15 

евро 

   

S CV20 Безвъзмездна помощ за МСП 

за оборотен капитал 
(безвъзмездни средства) 

евро  69 531 215,00   67 056 958.79 

евро 

   

F CV21 Подкрепа на финансови 

инструменти за МСП за 

оборотен капитал 

евро  25 564 594,00       

S CV21 Подкрепа на финансови 

инструменти за МСП за 

оборотен капитал 

евро  25 564 594,00       

F CV22 Брой МСП с безвъзмездни 

средства за оборотен капитал 

предприятия  2 719,00   2 311    

S CV22 Брой МСП с безвъзмездни 

средства за оборотен капитал 

предприятия  2 719,00   2 623    

F CV23 Брой МСП с възстановими 

оборотни средства 

предприятия  119,00       

S CV23 Брой МСП с възстановими 

оборотни средства 

предприятия  119,00       

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = 

кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати] 

 
(1) ID Показател 2020 

Общо 

2020 

Мъже 

2020 

Жени 

2019 

Общо 

2019 

Мъже 

2019 

Жени 

2018 

Общо 

2018 

Мъже 

2018 

Жени 

F CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа          

S CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа          

F CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства          

S CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства          

F CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, различна от 

безвъзмездни средства 

         

S CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, различна от 

безвъзмездни средства 

         

F CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 

(различни от безвъзмездни средства) 

         

S CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 
(различни от безвъзмездни средства) 
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(1) ID Показател 2020 

Общо 

2020 

Мъже 

2020 

Жени 

2019 

Общо 

2019 

Мъже 

2019 

Жени 

2018 

Общо 

2018 

Мъже 

2018 

Жени 

F CV20 Безвъзмездна помощ за МСП за оборотен капитал (безвъзмездни средства)          

S CV20 Безвъзмездна помощ за МСП за оборотен капитал (безвъзмездни средства)          

F CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал          

S CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал          

F CV22 Брой МСП с безвъзмездни средства за оборотен капитал          

S CV22 Брой МСП с безвъзмездни средства за оборотен капитал          

F CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства          

S CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства          

 
(1) ID Показател 2017 

Общо 

2017 

Мъже 

2017 

Жени 

2016 

Общо 

2016 

Мъже 

2016 

Жени 

2015 

Общо 

2015 

Мъже 

2015 

Жени 

F CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа          

S CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа          

F CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства          

S CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства          

F CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, различна от 

безвъзмездни средства 

         

S CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, различна от 
безвъзмездни средства 

         

F CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 

(различни от безвъзмездни средства) 

         

S CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 
(различни от безвъзмездни средства) 

         

F CV20 Безвъзмездна помощ за МСП за оборотен капитал (безвъзмездни средства)          

S CV20 Безвъзмездна помощ за МСП за оборотен капитал (безвъзмездни средства)          

F CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал          

S CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал          

F CV22 Брой МСП с безвъзмездни средства за оборотен капитал          

S CV22 Брой МСП с безвъзмездни средства за оборотен капитал          

F CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства          

S CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства          

 
(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени 

F CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа    

S CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа    

F CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства    

S CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства    

F CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, различна от безвъзмездни средства    

S CO03 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, различна от безвъзмездни средства    

F CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (различни от безвъзмездни средства)    

S CO07 Производствени инвестиции: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (различни от безвъзмездни средства)    

F CV20 Безвъзмездна помощ за МСП за оборотен капитал (безвъзмездни средства)    

S CV20 Безвъзмездна помощ за МСП за оборотен капитал (безвъзмездни средства)    

F CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал    

S CV21 Подкрепа на финансови инструменти за МСП за оборотен капитал    

F CV22 Брой МСП с безвъзмездни средства за оборотен капитал    

S CV22 Брой МСП с безвъзмездни средства за оборотен капитал    

F CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства    
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(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени 

S CV23 Брой МСП с възстановими оборотни средства    
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Приоритетна ос 6 - Възстановяване на МСП 

Инвестиционен 

приоритет 

13i - (ЕФРР) Преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, 

цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката 

Специфична цел 6.1 - Възобновяване и/или запазване дейността на предприятията след възстановяване на условията за работа на бизнеса 

 

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical 

Assistance priority axis 

 
ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева 

стойност 
2023 г. 

2021 

Общо 

2021 

Качествена 

Забележки 

SR16 МСП, които са възобновили или запазили 

дейността си три месеца след възстановяване на 

условията за работа на бизнеса 

Предприятия  0,00 2020 2 590,00   По индикатора не са отчетени стойности, тъй като 

ограничителните мерки, въведени във връзка с 

пандемията COVID-19, отпаднаха от 01.04.2022 г.  

 
ID Показател 2020 

Общо 
2020 

Качествена 
2019 
Общо 

2019 
Качествена 

2018 
Общо 

2018 
Качествена 

2017 
Общо 

2017 
Качествена 

SR16 МСП, които са възобновили или запазили дейността си три месеца след възстановяване 

на условията за работа на бизнеса 

        

 
ID Показател 2016 

Общо 
2016 

Качествена 
2015 

Общо 
2015 

Качествена 
2014 

Общо 
2014 

Качествена 

SR16 МСП, които са възобновили или запазили дейността си три месеца след възстановяване на условията за работа 

на бизнеса 

      

 

  



 

BG 40  BG 

Приоритетни оси за техническа помощ 

 

Таблица 3А: Common and programme specific output indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis, 

investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 5 

 
Приоритетна ос 5 - Техническа помощ 

 
(1) ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

общо 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

мъже 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

жени 

2021 

Общо 

2021 

Мъже 

2021 

Жени 

Забележки 

F SO08 Обучени служители на УО, вкл. 

регионални звена 

брой  250,00   51   През 2021 г. 51 служители от ГД ЕФК са взели участие в 20 бр. безплатни 

обучения в страната, по теми свързани с управлението на средствата от ЕСИФ 

S SO08 Обучени служители на УО, вкл. 
регионални звена 

брой  250,00   51    

F SO09 Обучени бенефициенти/кандидат 

бенефициенти 

брой  1 500,00   2178   През 2021г. не са провеждани присъствени обучения на бенефициенти с оглед 

въведените противоепидемични мерки във връзка с пандемията от COVID-19. 

S SO09 Обучени бенефициенти/кандидат 
бенефициенти 

брой  1 500,00   2178    

F SO10 Анализи, проучвания и др. 

консултантска подкрепа 

брой  50,00   61   В посочената цифра е включено изпълнение по 2 бр. договори за консултантска 

подкрепа на УО на ОПИК: 
1 бр. граждански договор за участие в междуведомствена работна група, 

определена със Заповед №  ЗМФ-746/25.08.2021 г. на министъра на финансите, 

за приключване на предварителната оценка за прилагане на финансови 
инструменти по програма „Конкурентоспособност и иновации в 

предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) и програма „Научни изследвания, иновации 

и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) 2021-2027 (с 
изключение на част „Наука“), 

 -„Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на органите на 

изпълнителната власт и техните администрации” –  
1 бр. устен превод по  Договор № 4/25.01.2021 г. „Евро-Алианс“ ООД;  

-7 бр. писмени преводи  по договор Договор №1/ 11.01.2021 от Ла Фит Транс 

ООД. 
 

S SO10 Анализи, проучвания и др. 

консултантска подкрепа 

брой  50,00       

F SO11 Проведени информационни 
кампании и публични събития 

брой  30,00   40   Провеждането на информациони кампании е отменено на основание Заповеди 
на министъра здравеопазването, както и на министъра на икономиката с оглед 

въведените противоепидемични мерки във връзка с пандемията от COVID-19, 

тъй като планираните и организирани събития от УО на ОПИК имат характер 

на  масови мероприятия, които се провеждат на закрито и в които участват хора 

от цялата страна. 

S SO11 Проведени информационни 
кампании и публични събития 

брой  30,00       

F SO12 Проведени заседания на Комитета 

за наблюдение 

брой  18,00      През 2020 г. е проведено 1 редовно присъствено заседание  на КН на ОПИК и 

ОПИМСП, поради усложнената епидемиологична обстановка в резултат от 
разпространението на COVID-19. 

S SO12 Проведени заседания на Комитета 

за наблюдение 

брой  18,00       
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(1) ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

общо 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

мъже 

Целева 

стойност 

(2023 г.) — 

жени 

2021 

Общо 

2021 

Мъже 

2021 

Жени 

Забележки 

F SO13 Извършени вътрешни и външни 

оценки 

брой  6,00   5   
Договор 68 от 13.10.2021 с „ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК“ ЕАД за „Извършване на 

стратегическа оценка на околната среда (Strategic Environmental Assessment) на 
Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията за периода 

2021-2027 г.“;  

 

S SO13 Извършени вътрешни и външни 

оценки 

брой  6,00   5    

F SO14 Брой извършени проверки на 

място 

брой  6 150,00   6 214    

S SO14 Брой извършени проверки на 

място 

брой  6 150,00   6 214    

F SO15 Брой на заетите лица /на пълно 

работно време/, чиито заплати се 
съ-финансират по техническата 

помощ 

брой  228,00   212    

S SO15 Брой на заетите лица /на пълно 
работно време/, чиито заплати се 

съ-финансират по техническата 

помощ 

брой  228,00   212    

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = 

кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати] 

 
(1) ID Показател 2020 

Общо 

2020 

Мъже 

2020 

Жени 

2019 

Общо 

2019 

Мъже 

2019 

Жени 

2018 

Общо 

2018 

Мъже 

2018 

Жени 

F SO08 Обучени служители на УО, вкл. регионални звена 229,00   141,00   186,00   

S SO08 Обучени служители на УО, вкл. регионални звена 229,00   141,00   186,00   

F SO09 Обучени бенефициенти/кандидат бенефициенти 2 178,00   2 083,00   1 651,00   

S SO09 Обучени бенефициенти/кандидат бенефициенти 2 178,00   2 083,00   1 651,00   

F SO10 Анализи, проучвания и др. консултантска подкрепа 52,00   27,00   26,00   

S SO10 Анализи, проучвания и др. консултантска подкрепа 52,00   27,00   26,00   

F SO11 Проведени информационни кампании и публични събития 40,00   38,00   33,00   

S SO11 Проведени информационни кампании и публични събития 40,00   38,00   33,00   

F SO12 Проведени заседания на Комитета за наблюдение 13,00   13,00   11,00   

S SO12 Проведени заседания на Комитета за наблюдение 14,00   12,00   10,00   

F SO13 Извършени вътрешни и външни оценки 4,00   3,00   2,00   

S SO13 Извършени вътрешни и външни оценки 5,00   4,00   3,00   

F SO14 Брой извършени проверки на място 4 912,00   3 677,00   2 155,00   

S SO14 Брой извършени проверки на място 4 912,00   3 677,00   2 155,00   

F SO15 Брой на заетите лица /на пълно работно време/, чиито заплати се съ-финансират по техническата 
помощ 

222,00   222,00   222,00   

S SO15 Брой на заетите лица /на пълно работно време/, чиито заплати се съ-финансират по техническата 

помощ 

222,00   222,00   222,00   
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(1) ID Показател 2017 

Общо 

2017 

Мъже 

2017 

Жени 

2016 

Общо 

2016 

Мъже 

2016 

Жени 

2015 

Общо 

2015 

Мъже 

2015 

Жени 

F SO08 Обучени служители на УО, вкл. регионални звена 139,00   219,00   0,00   

S SO08 Обучени служители на УО, вкл. регионални звена 139,00   219,00   0,00   

F SO09 Обучени бенефициенти/кандидат бенефициенти 1 151,00   505,00   0,00   

S SO09 Обучени бенефициенти/кандидат бенефициенти 1 151,00   505,00   0,00   

F SO10 Анализи, проучвания и др. консултантска подкрепа 26,00   0,00   0,00   

S SO10 Анализи, проучвания и др. консултантска подкрепа 26,00   0,00   0,00   

F SO11 Проведени информационни кампании и публични събития 28,00   14,00   4,00   

S SO11 Проведени информационни кампании и публични събития 28,00   14,00   4,00   

F SO12 Проведени заседания на Комитета за наблюдение 8,00   6,00   3,00   

S SO12 Проведени заседания на Комитета за наблюдение 8,00   6,00   2,00   

F SO13 Извършени вътрешни и външни оценки 2,00   0,00   0,00   

S SO13 Извършени вътрешни и външни оценки 2,00   0,00   0,00   

F SO14 Брой извършени проверки на място 1 264,00   231,00   0,00   

S SO14 Брой извършени проверки на място 1 264,00   231,00   0,00   

F SO15 Брой на заетите лица /на пълно работно време/, чиито заплати се съ-финансират по техническата 

помощ 

222,00   214,00   31,00   

S SO15 Брой на заетите лица /на пълно работно време/, чиито заплати се съ-финансират по техническата 
помощ 

222,00   214,00   31,00   

 
(1) ID Показател 2014 Общо 2014 Мъже 2014 Жени 

F SO08 Обучени служители на УО, вкл. регионални звена 0,00   

S SO08 Обучени служители на УО, вкл. регионални звена 0,00   

F SO09 Обучени бенефициенти/кандидат бенефициенти 0,00   

S SO09 Обучени бенефициенти/кандидат бенефициенти 0,00   

F SO10 Анализи, проучвания и др. консултантска подкрепа 0,00   

S SO10 Анализи, проучвания и др. консултантска подкрепа 0,00   

F SO11 Проведени информационни кампании и публични събития 0,00   

S SO11 Проведени информационни кампании и публични събития 0,00   

F SO12 Проведени заседания на Комитета за наблюдение 0,00   

S SO12 Проведени заседания на Комитета за наблюдение 0,00   

F SO13 Извършени вътрешни и външни оценки 0,00   

S SO13 Извършени вътрешни и външни оценки 0,00   

F SO14 Брой извършени проверки на място 0,00   

S SO14 Брой извършени проверки на място 0,00   

F SO15 Брой на заетите лица /на пълно работно време/, чиито заплати се съ-финансират по техническата помощ 0,00   

S SO15 Брой на заетите лица /на пълно работно време/, чиито заплати се съ-финансират по техническата помощ 0,00   
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Приоритетна 

ос 

5 - Техническа помощ 

Специфична 

цел 

5.1 - Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК 

и ОП ИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики 

 

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to 

Technical Assistance priority axis - 5 / 5.1 

 
ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева стойност 

2023 г. 

2021 

Общо 

2021 

Качествена 

Забележки 

SR09 Средно необходимо време, за одобрение на проекта /между подаването  на 

формуляра за кандидатстване и подписване на договора/ 

дни  215,00 2013 183,00    

SR10 Средно необходимо време за плащане на бенефициента, считано от датата на 

подаване на искането за плащане 

дни  112,00 2013 90,00 55   

 
ID Показател 2020 

Общо 
2020 

Качествена 
2019 

Общо 
2019 

Качествена 
2018 

Общо 
2018 

Качествена 
2017 

Общо 
2017 

Качествена 

SR09 Средно необходимо време, за одобрение на проекта /между подаването  на формуляра за 

кандидатстване и подписване на договора/ 

131,00  215,00  230,00  263,00  

SR10 Средно необходимо време за плащане на бенефициента, считано от датата на подаване на 

искането за плащане 

50,00  44,00  38,00  34,00  

 
ID Показател 2016 

Общо 

2016 

Качествена 

2015 

Общо 

2015 

Качествена 

2014 

Общо 

2014 

Качествена 

SR09 Средно необходимо време, за одобрение на проекта /между подаването  на формуляра за кандидатстване и 
подписване на договора/ 

143,00  170,00    

SR10 Средно необходимо време за плащане на бенефициента, считано от датата на подаване на искането за плащане 20,00      
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Приоритетна 

ос 

5 - Техническа помощ 

Специфична 

цел 

5.2 - Подпомагане на Управляващия орган за предоставяне на адекватна и навременна информация и информиране на обществото относно възможностите за 

финансиране по ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение 

 

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to 

Technical Assistance priority axis - 5 / 5.2 

 
ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева 

стойност 
2023 г. 

2021 

Общо 

2021 

Качествена 

Забележки 

SR11 Ниво на обществена 

осведоменост за ОПИК като 
цяло и за отделните процедури 

%  41,60  51,00   Стойността на показателя се отчита 4 пъти за периода на изпълнение на 

програмата, като оставащите периоди на отчитане са 2021 г. и 2023 г. 
Предстои да се проведе процедура за измерване нивото на обществена 

осведоменост за 2021 г. 

 
ID Показател 2020 

Общо 

2020 

Качествена 

2019 

Общо 

2019 

Качествена 

2018 

Общо 

2018 

Качествена 

2017 

Общо 

2017 

Качествена 

SR11 Ниво на обществена осведоменост за ОПИК като цяло и за отделните 
процедури 

    49,50  46,20  

 
ID Показател 2016 Общо 2016 Качествена 2015 Общо 2015 Качествена 2014 Общо 2014 Качествена 

SR11 Ниво на обществена осведоменост за ОПИК като цяло и за отделните процедури       
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Приоритетна ос 5 - Техническа помощ 

Специфична 

цел 

5.3 - Укрепване капацитета на кандидатите и бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на програмата и по-доброто (количествено и качествено) 

използване на финансовите й ресурси 

 

Table 1: Result indicators for the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to 

Technical Assistance priority axis - 5 / 5.3 

 
ID Показател Мерна 

единица 

Категория 

региони 

Базова 

стойност 

Базова 

година 

Целева 

стойност 
2023 г. 

2021 

Общо 

2021 

Качествена 

Забележки 

SR12 Прекратени договори %  16,81 2013 13,00   Процентната стойност е изчислена като съотношение на броя на всички 

прекратени договори към 31.12.2020 г. спрямо броя на всички сключени 

договори към същата дата. 

SR13 Ниво на удовлетвореност на 

бенефициентите на ОПИК от 

обучения и техническа подкрепа 

%  41,80 2014 75,00   Стойността на показателя се отчита 4 пъти за периода на изпълнение на 

програмата, като оставащите периоди на отчитане са 2021 г. и 2023 г. През 

2021г. не са провеждани присъствени обучения на бенефициенти с оглед 
въведените противоепидемични мерки във връзка с пандемията от COVID-19. 

 
ID Показател 2020 

Общо 

2020 

Качествена 

2019 

Общо 

2019 

Качествена 

2018 

Общо 

2018 

Качествена 

2017 

Общо 

2017 

Качествена 

SR12 Прекратени договори 0,61  3,90  3,08  2,10  

SR13 Ниво на удовлетвореност на бенефициентите на ОПИК от обучения и техническа 
подкрепа 

    89,09  92,96  

 
ID Показател 2016 Общо 2016 Качествена 2015 Общо 2015 Качествена 2014 Общо 2014 Качествена 

SR12 Прекратени договори 1,50      

SR13 Ниво на удовлетвореност на бенефициентите на ОПИК от обучения и техническа подкрепа 60,00      
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Таблица 3Б: Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа за същите предприятия на оперативната програма 

 

Показател Брой предприятия, подкрепени от мрежата за 

многостранна подкрепа на ОП 

CO01 - Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа 29 579 

CO02 - Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни 

средства 

28 274 

CO03 - Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават финансова 

подкрепа, различна от безвъзмездни средства 

934 

CO04 - Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават нефинансова 

подкрепа 

686 

CO05 - Производствени инвестиции: Брой подпомогнати нови предприятия 393 
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Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението 

 
Приоритетна 

ос 

Вид 

показател 

Ид. 

№ 

Показател Мерна 

единица 

Фонд Категория регион 2021 Общо, 

кумулативно 

2021 Мъже, 

кумулативно 

2021 Жени, 

кумулативно 

2021 Общо за 

годината 

2021 Общо за 

годината, мъже 

2021 Общо за 

годината, жени 

1 O CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи 

подкрепа 

Enterprises Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

328      

1 F FI01 Серифицирани разходи млн. евро Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

108 816 761.15   13 924 681.95   

2 F FI02 Серифицирани разходи млн. евро Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

515 281 950.93   195 334 478.44   

2 O SO02 Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 

предприятията (безвъзмездни средства и ФИ) 

EUR Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

191 459 674,83 евро      

3 O CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които 

получават безвъзмездни средства 

Enterprises Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

569      

3 F FI03 Серифицирани разходи млн. евро Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

241 780 835.90   11 286 905.95   

4 F FI01 Серифицирани разходи млн. евро Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

28 465 184.33   28 465 184.33   

4 I KIS1 Брой сключен договор за БФП за голям проект Брой Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

1      

4 O SO16 Изградена междусистемна газова връзка Гърция – България км Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

0      

 
Приоритетна 

ос 

Вид 

показател 

Ид. 

№ 

Показател Мерна 

единица 

Фонд Категория регион 2020 Общо, 

кумулативно 

2019 Общо, 

кумулативно 

2018 Общо, 

кумулативно 

Забележки 

1 O CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа Enterprises Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

327,00 218,00 130,00  

1 F FI01 Серифицирани разходи млн. евро Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

94 892 079,20 89 389 195,16 60 476 963,38  

2 F FI02 Серифицирани разходи млн. евро Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

319 947 472,49 261 760 943,70 245 417 205,63  

2 O SO02 Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 

(безвъзмездни средства и ФИ) 

EUR Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

148 432 087,28 142 056 125,66 135 788 825,86  

3 O CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават 

безвъзмездни средства 

Enterprises Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

553,00 455,00 170,00  

3 F FI03 Серифицирани разходи млн. евро Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

230 493 929,95 191 842 138,43 75 889 905,26  

4 F FI01 Серифицирани разходи млн. евро Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00  

4 I KIS1 Брой сключен договор за БФП за голям проект Брой Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

1,00 1,00 1,00  

4 O SO16 Изградена междусистемна газова връзка Гърция – България км Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

0,00 0,00 0,00  

 
Приоритетна 

ос 

Вид 

показател 

Ид. 

№ 

Показател Мерна 

единица 

Фонд Категория регион 2017 Общо, 

кумулативно 

2016 Общо, 

кумулативно 

2015 Общо, 

кумулативно 

2014 Общо, 

кумулативно 

1 O CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа Enterprises Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

11,00    

1 F FI01 Серифицирани разходи млн. евро Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

31 204 378,46 15 000 230,08   

2 F FI02 Серифицирани разходи млн. евро Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

213 271 165,00 57 807 850,84   

2 O SO02 Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 

(безвъзмездни средства и ФИ) 

EUR Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

113 195 610,56 20 863 035,19   

3 O CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават 

безвъзмездни средства 

Enterprises Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

2,00    

3 F FI03 Серифицирани разходи млн. евро Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

12 351 274,52 10 000 153,39   

4 F FI01 Серифицирани разходи млн. евро Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

0,00    

4 I KIS1 Брой сключен договор за БФП за голям проект Брой Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

0,00  0,00 0,00 

4 O SO16 Изградена междусистемна газова връзка Гърция – България км Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

0,00  0,00 0,00 
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Приоритетна 

ос 

Вид 

показател 

Ид. 

№ 

Показател Мерна 

единица 

Фонд Категория регион Етапна цел за 2018 г. 

– общо 

Етапна цел за 

2018 г. – мъже 

Етапна цел за 

2018 г. – жени 

Крайна цел (2023 г.) 

– общо 

Крайна цел 

(2023 г.) – мъже 

Крайна цел 

(2023 г.) – жени 

1 O CO01 Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи 

подкрепа 

Enterprises Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

57   309,00   

1 F FI01 Серифицирани разходи млн. евро Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

40,826,510.00   122 056 652,00   

2 F FI02 Серифицирани разходи млн. евро Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

188,847,615.00   998 738 021,00   

2 O SO02 Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 

предприятията (безвъзмездни средства и ФИ) 

EUR Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

63,093,284   310 103 508,00   

3 O CO02 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които 

получават безвъзмездни средства 

Enterprises Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

185   488,00   

3 F FI03 Серифицирани разходи млн. евро Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

68,416,590.00   252 280 640,00   

4 F FI01 Серифицирани разходи млн. евро Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

0   41 796 163,00   

4 I KIS1 Брой сключен договор за БФП за голям проект Брой Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

1   1,00   

4 O SO16 Изградена междусистемна газова връзка Гърция – България км Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) 

По-слабо развити 

региони 

0   29,60   
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3.4 Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) 

 

Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма 

 

(съгласно посоченото в таблица 1 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията [образец за предаване на 

финансови данни]) 

 
Приоритетна 

ос 

Фонд Категория 

региони 

Основа за 

изчисляване 

Общо за фонда Процент на 

съфинансиране 

Общ размер на 

допустимите 

разходи за 

операциите, 

избрани за 

подкрепа 

Дял от общия 

размер на 

отпуснатите 

средства, покрит 

с избраните 

операции 

Допустими 

публични разходи 

за операциите, 

избрани за 

подкрепа 

Общ размер на 

допустимите 

разходи, 

декларирани от 

бенефициерите пред 

управляващия 

орган. 

Дял от общия размер 

на отпуснатите 

средства, покрит с 

допустимите разходи, 

декларирани от 

бенефициерите 

Брой на 

избраните 

операции 

1 Европейски 

фонд за 

регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

Публични 122 056 652,00 85,00% 168 557 189,32 138,10% 116 881 953,80 163 815 154,53 134,21% 402 

2 Европейски 

фонд за 

регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

Публични 998 738 021,00 85,00% 1 167 047 979,96 116,85% 962 460 642,59 964 299 324,74 96,55% 27 907 

3 Европейски 

фонд за 

регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

Публични 252 280 640,00 85,00% 413 059 921,85 163,73% 245 277 489,69 422 579 212,97 167,50% 578 

4 Европейски 

фонд за 

регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

Публични 41 796 164,00 85,00% 290 686 144,83 695,49% 41 796 163,27 42 659 132,44 102,06% 2 

6 Европейски 

фонд за 

регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 Публични 120 660 404,00 100,00% 120 639 319,37 99,98% 120 639 319,37 75 389 987,88 62,48% 2 720 

5 Европейски 

фонд за 

регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

Публични 41 674 669,00 85,00% 40 981 975,57 98,34% 40 981 975,57 31 628 025,75 75,89% 10 

Общо Европейски 

фонд за 

регионално 

развитие 

(ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

 1 456 546 146,00 85,00% 2 080 333 211,53 142,83% 1 407 398 224,92 1 624 980 850,43 111,56% 28 899 

Общо Европейски 

фонд за 

регионално 

развитие 

(ЕФРР) 

REACT-EU 

  120 660 404,00 100,00% 120 639 319,37 99,98% 120 639 319,37 75 389 987,88 62,48% 2 720 

Общ брой    1 577 206 550,00 86,15% 2 200 972 530,90 139,55% 1 528 037 544,29 1 700 370 838,31 107,81% 31 619 
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Table 7: Breakdown of the cumulative financial data by category of intervention for the ERDF, the ERDF REACT-EU, the ESF, the ESF REACT-

EU and the Cohesion Fund (Article 112(1) and (2) of Regulation (EU) No 1303/2013 and Article 5 of Regulation (EU) No 1304/2013) 

 
Приоритетна 

ос 

Характеристики на разходите Категоризация съобразно измеренията Финансови данни 

 Фонд Категория 

региони 

Област на 

интервенция 

Форма на 

финансиране 

Териториално 

измерение 

Териториален 

механизъм за 

изпълнение 

Измерение, 

свързано с 

тематичната 

цел 

Вторична 

тема ЕСФ 

Икономическо 

измерение 

Измерение, свързано 

с местоположението 

Общ размер на 

допустимите 

разходи за 

операциите, избрани 

за подкрепа 

Допустими 

публични разходи 

за операциите, 

избрани за 

подкрепа 

Общ размер на 

допустимите разходи, 

декларирани от 

бенефициерите пред 

управляващия орган 

Брой на 

избраните 

операции 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

056 01 07 07 01   03 BG 244 489,55 220 040,60 244 489,55 1 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

056 01 07 07 01   04 BG 4 272 374,72 2 373 901,51 4 272 374,72 6 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

056 01 07 07 01   05 BG 187 689,06 168 920,12 187 689,06 1 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

056 01 07 07 01   06 BG 7 468 176,56 5 497 583,63 7 673 639,15 30 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

056 01 07 07 01   07 BG 34 934 015,63 24 947 390,11 36 657 196,99 127 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

056 01 07 07 01   13 BG 34 373 266,83 26 191 544,93 36 266 496,11 130 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

056 01 07 07 01   15 BG 41 171,53 32 937,26 41 171,53 2 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

056 01 07 07 01   24 BG 18 083 839,46 13 928 802,20 17 967 833,32 84 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

057 01 07 07 01   03 BG 1 264 799,95 632 399,97 1 264 799,95 1 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

057 01 07 07 01   04 BG 8 512 526,13 4 114 316,75 8 512 526,13 10 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

057 01 07 07 01   05 BG 1 824 927,91 912 463,94 1 855 603,98 2 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

057 01 07 07 01   06 BG 1 681 468,04 874 835,66 1 681 468,04 2 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

057 01 07 07 01   07 BG 23 101 056,14 11 931 472,54 23 157 626,87 24 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

057 01 07 07 01   13 BG 3 493 877,72 2 351 861,36 3 505 742,62 9 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

057 01 07 07 01   24 BG 1 606 554,07 942 094,32 1 688 501,68 11 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

059 01 07 07 01   24 BG 4 408 748,30 4 392 876,81 4 559 503,38 1 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

062 01 07 07 01   04 BG 8 126,91 4 063,46 8 126,91 1 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

062 01 07 07 01   05 BG 274 117,25 202 080,22 274 117,25 1 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

062 01 07 07 01   06 BG 171 158,64 111 258,22 195 592,83 5 



 

BG 51  BG 

Приоритетна 

ос 

Характеристики на разходите Категоризация съобразно измеренията Финансови данни 

 Фонд Категория 

региони 

Област на 

интервенция 

Форма на 

финансиране 

Териториално 

измерение 

Териториален 

механизъм за 

изпълнение 

Измерение, 

свързано с 

тематичната 

цел 

Вторична 

тема ЕСФ 

Икономическо 

измерение 

Измерение, свързано 

с местоположението 

Общ размер на 

допустимите 

разходи за 

операциите, избрани 

за подкрепа 

Допустими 

публични разходи 

за операциите, 

избрани за 

подкрепа 

Общ размер на 

допустимите разходи, 

декларирани от 

бенефициерите пред 

управляващия орган 

Брой на 

избраните 

операции 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

062 01 07 07 01   07 BG 807 226,59 534 468,04 775 437,07 21 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

062 01 07 07 01   13 BG 2 660 913,55 1 807 701,14 2 696 243,64 46 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

062 01 07 07 01   15 BG 178 263,42 139 887,92 178 263,42 2 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

062 01 07 07 01   24 BG 755 076,96 516 310,22 703 605,22 19 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

063 01 07 07 01   06 BG 1 139 880,77 766 919,93 59 444,49 1 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

063 01 07 07 01   07 BG 3 616 698,81 2 392 527,80 1 238 095,69 7 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

063 01 07 07 01   13 BG 3 005 068,82 1 990 358,68 728 297,00 7 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

063 01 07 07 01   22 BG 1 112 675,44 743 425,14 382 935,52 1 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

063 01 07 07 01   24 BG 2 738 080,54 1 817 440,66 1 412 192,68 4 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

096 01 07 07 01   24 BG 4 234 339,73 4 234 339,73 4 485 074,46 1 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 03 06 01   07 BG 199 506,09 179 555,48 99 786,79 1 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 03 06 01   24 BG 253 810,40 228 327,10 22 087,81 2 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 07 06 01   05 BG 106 450,97 95 805,87 0,00 1 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 07 06 01   07 BG 609 290,75 548 361,68 534 203,21 5 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 07 06 01   13 BG 904 894,66 801 316,12 202 360,04 6 

1 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 07 06 01   24 BG 282 627,42 254 364,68 282 627,42 2 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

001 01 07 07 03   03 BG 16 549 380,31 10 112 457,69 15 916 874,68 37 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

001 01 07 07 03   04 BG 27 844 615,05 17 581 900,53 25 810 161,93 72 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

001 01 07 07 03   05 BG 4 750 377,44 2 992 317,54 4 750 178,03 10 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

001 01 07 07 03   06 BG 23 147 963,61 14 503 445,24 22 370 548,08 65 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

001 01 07 07 03   07 BG 389 540 966,86 240 218 247,74 373 721 711,45 1 076 



 

BG 52  BG 

Приоритетна 

ос 

Характеристики на разходите Категоризация съобразно измеренията Финансови данни 

 Фонд Категория 

региони 

Област на 

интервенция 

Форма на 

финансиране 

Териториално 

измерение 

Териториален 

механизъм за 

изпълнение 

Измерение, 

свързано с 

тематичната 

цел 

Вторична 

тема ЕСФ 

Икономическо 

измерение 

Измерение, свързано 

с местоположението 

Общ размер на 

допустимите 

разходи за 

операциите, избрани 

за подкрепа 

Допустими 

публични разходи 

за операциите, 

избрани за 

подкрепа 

Общ размер на 

допустимите разходи, 

декларирани от 

бенефициерите пред 

управляващия орган 

Брой на 

избраните 

операции 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

001 01 07 07 03   13 BG 11 613 416,61 7 886 746,90 9 382 334,26 57 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

001 03 07 07 03   24 BG 43 000 000,00 43 000 000,00 21 500 000,00 1 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

001 05 07 07 03   24 BG 25 500 000,00 25 500 000,00 12 750 000,00 1 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

063 01 07 07 03   04 BG 572 934,52 458 347,68 593 403,02 4 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

063 01 07 07 03   07 BG 2 018 942,36 1 512 284,05 2 104 095,70 9 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

063 01 07 07 03   13 BG 4 755 209,57 3 340 027,14 4 863 123,32 12 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

063 01 07 07 03   24 BG 2 606 984,73 1 951 688,40 2 762 723,05 9 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

066 01 07 07 03   03 BG 294 891,82 206 395,77 295 837,71 8 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

066 01 07 07 03   04 BG 233 646,92 163 552,83 243 032,71 10 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

066 01 07 07 03   05 BG 2 960,38 2 072,27 2 960,38 1 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

066 01 07 07 03   06 BG 319 119,30 223 383,51 319 119,30 8 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

066 01 07 07 03   07 BG 3 706 961,81 2 594 873,23 3 841 506,00 79 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

066 01 07 07 03   13 BG 1 390 045,34 973 031,72 1 414 633,59 39 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

066 01 07 07 03   24 BG 522 550,58 365 785,41 522 550,58 12 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

066 04 07 07 03   24 BG 1 500 000,00 1 500 000,00 750 000,00 1 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   03 BG 5 384 267,65 5 384 267,65 5 218 997,77 402 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   04 BG 13 310 906,54 12 842 239,95 12 965 550,36 573 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   05 BG 708 534,07 686 322,82 682 969,48 26 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   06 BG 3 363 118,92 3 054 980,04 3 293 949,35 130 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   07 BG 54 926 655,42 53 046 996,31 52 675 561,18 2 429 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   08 BG 21 978 813,33 21 978 813,33 20 417 276,89 1 352 



 

BG 53  BG 

Приоритетна 

ос 

Характеристики на разходите Категоризация съобразно измеренията Финансови данни 

 Фонд Категория 

региони 

Област на 

интервенция 

Форма на 

финансиране 

Териториално 

измерение 

Териториален 

механизъм за 

изпълнение 

Измерение, 

свързано с 

тематичната 

цел 

Вторична 

тема ЕСФ 

Икономическо 

измерение 

Измерение, свързано 

с местоположението 

Общ размер на 

допустимите 

разходи за 

операциите, избрани 

за подкрепа 

Допустими 

публични разходи 

за операциите, 

избрани за 

подкрепа 

Общ размер на 

допустимите разходи, 

декларирани от 

бенефициерите пред 

управляващия орган 

Брой на 

избраните 

операции 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   09 BG 427 470,79 427 470,79 427 470,79 21 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   10 BG 649 701,38 649 701,38 637 941,66 53 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   11 BG 744 061,10 744 061,10 739 500,38 50 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   12 BG 16 563 311,98 16 563 311,98 15 097 446,81 1 886 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   13 BG 12 217 004,74 11 290 347,24 11 810 142,54 1 346 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   14 BG 49 595 044,92 49 595 044,92 47 511 982,82 7 002 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   15 BG 29 174 121,98 29 174 121,98 27 125 988,48 3 529 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   16 BG 800 936,98 800 936,98 785 895,74 280 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   17 BG 3 186 383,86 3 186 383,86 3 136 898,47 584 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   18 BG 92 543 830,50 92 543 830,50 54 908 120,71 3 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   19 BG 1 461 578,46 1 461 578,46 1 447 704,66 330 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   20 BG 6 351 749,40 5 815 958,14 6 436 506,29 541 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   21 BG 1 256 760,08 1 084 226,71 1 046 986,94 129 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   22 BG 91 332,35 91 332,35 81 106,51 20 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   23 BG 8 290 119,21 7 187 982,46 8 355 604,22 658 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 01 07 07 03   24 BG 30 758 588,62 29 545 463,70 29 702 066,07 4 938 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 03 07 07 03   24 BG 99 500 000,00 99 500 000,00 49 750 000,00 1 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

067 05 07 07 03   24 BG 59 500 000,00 59 500 000,00 29 750 000,00 1 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

073 01 07 07 03   07 BG 1 104,39 883,51 1 104,39 1 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

073 01 07 07 03   20 BG 68 360,46 54 688,35 68 360,46 3 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

073 01 07 07 03   21 BG 121 436,99 97 149,61 121 436,99 1 



 

BG 54  BG 

Приоритетна 

ос 

Характеристики на разходите Категоризация съобразно измеренията Финансови данни 

 Фонд Категория 

региони 

Област на 

интервенция 

Форма на 

финансиране 

Териториално 

измерение 

Териториален 

механизъм за 

изпълнение 

Измерение, 

свързано с 

тематичната 

цел 

Вторична 

тема ЕСФ 

Икономическо 

измерение 

Измерение, свързано 

с местоположението 

Общ размер на 

допустимите 

разходи за 

операциите, избрани 

за подкрепа 

Допустими 

публични разходи 

за операциите, 

избрани за 

подкрепа 

Общ размер на 

допустимите разходи, 

декларирани от 

бенефициерите пред 

управляващия орган 

Брой на 

избраните 

операции 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

076 01 07 07 03   13 BG 132 779,24 99 367,13 132 779,24 1 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

076 01 07 07 03   23 BG 105 938,94 84 751,15 124 595,82 1 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

077 01 07 07 03   07 BG 252 550,93 202 040,74 252 550,93 2 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

077 01 07 07 03   23 BG 1 451 126,00 1 160 900,90 1 481 816,94 14 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

077 01 07 07 03   24 BG 594 488,55 475 590,96 509 109,38 6 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

082 01 07 07 03   03 BG 1 511 641,73 1 058 089,93 1 511 641,73 13 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

082 01 07 07 03   04 BG 1 846 639,06 1 292 647,33 1 850 137,83 13 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

082 01 07 07 03   05 BG 33 868,60 23 708,02 33 868,60 1 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

082 01 07 07 03   06 BG 1 376 667,87 963 667,49 1 380 755,65 12 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

082 01 07 07 03   07 BG 16 545 223,14 11 572 643,73 17 035 276,99 115 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

082 01 07 07 03   13 BG 7 894 216,54 5 525 951,56 9 003 653,67 58 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

082 01 07 07 03   24 BG 2 649 222,88 1 854 456,01 2 879 400,35 18 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

082 03 07 07 03   24 BG 6 000 000,00 6 000 000,00 3 000 000,00 1 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

096 01 07 07 03   18 BG 19 512 317,19 19 512 317,61 8 882 694,69 11 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

096 01 07 07 03   24 BG 11 342 327,54 11 342 327,54 8 340 833,59 6 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 02 06 03   03 BG 199 889,56 179 900,60 149 859,65 1 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 02 06 03   04 BG 137 083,49 122 703,43 0,00 1 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 02 06 03   05 BG 199 476,95 179 529,25 199 476,95 1 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 02 06 03   24 BG 594 005,70 514 933,86 394 005,70 3 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 03 06 03   04 BG 710 991,68 636 271,19 710 991,68 5 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 03 06 03   07 BG 1 337 099,47 1 203 389,54 1 143 945,36 8 



 

BG 55  BG 

Приоритетна 

ос 

Характеристики на разходите Категоризация съобразно измеренията Финансови данни 

 Фонд Категория 

региони 

Област на 

интервенция 

Форма на 

финансиране 

Териториално 

измерение 

Териториален 

механизъм за 

изпълнение 

Измерение, 

свързано с 

тематичната 

цел 

Вторична 

тема ЕСФ 

Икономическо 

измерение 

Измерение, свързано 

с местоположението 

Общ размер на 

допустимите 

разходи за 

операциите, избрани 

за подкрепа 

Допустими 

публични разходи 

за операциите, 

избрани за 

подкрепа 

Общ размер на 

допустимите разходи, 

декларирани от 

бенефициерите пред 

управляващия орган 

Брой на 

избраните 

операции 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 03 06 03   13 BG 182 659,02 164 393,12 182 659,02 1 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 03 06 03   24 BG 450 641,16 405 577,04 450 641,16 3 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 07 06 03   03 BG 1 516 476,67 1 364 829,02 1 198 024,53 12 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 07 06 03   04 BG 3 644 593,81 3 241 339,30 3 396 087,84 24 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 07 06 03   05 BG 125 599,21 113 039,30 0,00 1 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 07 06 03   06 BG 278 120,12 229 909,79 278 120,12 2 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 07 06 03   07 BG 10 321 952,75 8 668 571,81 9 250 568,37 68 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 07 06 03   13 BG 1 465 954,94 1 283 879,84 963 296,03 15 

2 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

097 01 07 06 03   24 BG 1 788 265,89 1 589 263,63 1 451 169,17 11 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

003 01 07 07 04   03 BG 2 541 612,30 1 270 806,14 2 541 612,30 1 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

003 01 07 07 04   04 BG 7 945 549,72 3 972 774,84 7 945 984,32 5 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

003 01 07 07 04   05 BG 2 758 806,84 1 276 632,71 2 758 806,84 1 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

003 01 07 07 04   07 BG 75 572 377,27 36 362 680,92 76 136 378,39 47 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

003 01 07 07 04   08 BG 10 032 684,85 5 002 294,27 10 032 684,85 5 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

003 01 07 07 04   09 BG 10 976 709,42 5 476 363,32 10 976 709,42 5 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

003 01 07 07 04   10 BG 563 890,52 250 881,26 563 890,52 12 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

003 01 07 07 04   11 BG 1 436 977,28 694 630,91 1 474 762,02 2 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

068 01 07 07 04   03 BG 4 533 746,35 2 853 714,60 4 537 786,32 9 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

068 01 07 07 04   04 BG 10 599 703,11 7 015 762,81 10 773 695,79 28 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

068 01 07 07 04   05 BG 356 326,36 189 243,19 356 326,36 1 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

068 01 07 07 04   07 BG 187 499 010,72 118 456 567,57 197 453 489,77 323 



 

BG 56  BG 

Приоритетна 

ос 

Характеристики на разходите Категоризация съобразно измеренията Финансови данни 

 Фонд Категория 

региони 

Област на 

интервенция 

Форма на 

финансиране 

Териториално 

измерение 

Териториален 

механизъм за 

изпълнение 

Измерение, 

свързано с 

тематичната 

цел 

Вторична 

тема ЕСФ 

Икономическо 

измерение 

Измерение, свързано 

с местоположението 

Общ размер на 

допустимите 

разходи за 

операциите, избрани 

за подкрепа 

Допустими 

публични разходи 

за операциите, 

избрани за 

подкрепа 

Общ размер на 

допустимите разходи, 

декларирани от 

бенефициерите пред 

управляващия орган 

Брой на 

избраните 

операции 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

068 01 07 07 04   08 BG 25 169 112,13 16 990 250,36 24 615 495,89 61 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

068 01 07 07 04   09 BG 5 092 981,09 3 558 974,44 5 111 663,15 7 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

068 01 07 07 04   10 BG 652 111,50 464 373,36 652 111,50 3 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

068 01 07 07 04   11 BG 4 063 427,20 2 557 958,07 4 063 427,20 7 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

069 01 07 07 06   03 BG 583 853,10 396 342,18 827 853,45 2 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

069 01 07 07 06   04 BG 2 359 471,84 1 609 360,84 2 359 471,84 5 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

069 01 07 07 06   05 BG 1 326 197,06 761 900,21 1 333 764,18 1 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

069 01 07 07 06   07 BG 56 116 495,78 33 237 100,28 55 220 622,95 84 

3 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

096 01 07 07 04   18 BG 2 878 877,41 2 878 877,41 2 842 675,91 2 

4 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

008 01 07 07 07   10 BG 4 724 551,73 2 796 163,27 1 180 004,78 1 

4 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

008 01 07 07 07   24 BG 285 961 593,10 39 000 000,00 41 479 127,66 1 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   03 BG 1 585 004,58 1 585 004,58 1 431 617,04 62 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   04 BG 3 604 607,19 3 604 607,19 3 425 655,06 141 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   05 BG 153 387,54 153 387,54 153 387,54 6 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   06 BG 536 856,39 536 856,39 485 727,21 21 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   07 BG 17 128 286,34 17 128 286,34 15 952 314,10 670 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   08 BG 6 135 501,60 6 135 501,60 4 908 401,28 240 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   09 BG 153 387,54 153 387,54 153 387,54 6 

6 Европейски фонд 

за регионално 

 066 01 07 07 13   10 BG 102 258,36 102 258,36 51 129,18 4 



 

BG 57  BG 

Приоритетна 

ос 

Характеристики на разходите Категоризация съобразно измеренията Финансови данни 

 Фонд Категория 

региони 

Област на 

интервенция 

Форма на 

финансиране 

Териториално 

измерение 

Териториален 

механизъм за 

изпълнение 

Измерение, 

свързано с 

тематичната 

цел 

Вторична 

тема ЕСФ 

Икономическо 

измерение 

Измерение, свързано 

с местоположението 

Общ размер на 

допустимите 

разходи за 

операциите, избрани 

за подкрепа 

Допустими 

публични разходи 

за операциите, 

избрани за 

подкрепа 

Общ размер на 

допустимите разходи, 

декларирани от 

бенефициерите пред 

управляващия орган 

Брой на 

избраните 

операции 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   11 BG 178 952,13 178 952,13 178 952,13 7 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   12 BG 4 473 803,25 4 473 803,25 3 604 607,19 175 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   13 BG 1 968 473,43 1 968 473,43 1 559 439,99 77 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   14 BG 16 105 691,70 16 105 691,70 15 006 414,33 630 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   15 BG 9 688 979,61 9 688 979,61 8 513 008,47 379 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   17 BG 460 162,62 460 162,62 434 598,03 18 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   19 BG 127 822,95 127 822,95 127 822,95 5 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   20 BG 869 196,06 869 196,06 843 631,47 34 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   21 BG 25 564,59 25 564,59 25 564,59 1 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   22 BG 51 129,18 51 129,18 25 564,59 2 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   23 BG 613 550,16 613 550,16 536 856,39 24 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 01 07 07 13   24 BG 5 547 516,03 5 547 516,03 5 189 611,77 217 

6 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

REACT-EU 

 066 05 07 07 13   24 BG 51 129 188,12 51 129 188,12 12 782 297,03 1 

5 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

121 01 07 07    18 BG 36 532 836,28 36 532 836,28 28 753 817,70 7 

5 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

122 01 07 07    18 BG 1 304 278,54 1 304 278,54 319 046,13 3 

5 Европейски фонд 

за регионално 

развитие (ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

123 01 07 07    18 BG 3 144 860,75 3 144 860,75 2 555 161,92 3 
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Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране 

 

1 2 3 4 5 6 

Използване на 

кръстосано 

финансиране 

Приорит

етна ос 

Размерът на 

подкрепата от ЕС, 

която се предвижда да 

бъде използвана за 

кръстосано 

финансиране въз 

основа на избраните 

операции (в евро) 

Като дял от 

подкрепата от ЕС по 

приоритетната ос (%) 

(3/подпомагане от ЕС 

по приоритетната 

ос*100) 

Размерът на подкрепата от 

ЕС, използвана в рамките на 

кръстосаното финансиране 

въз основа на допустимите 

разходи, декларирани от 

бенефициера пред 

управляващия орган (в евро) 

Като дял от 

подкрепата от ЕС по 

приоритетната ос (%) 

(5/подпомагане от ЕС 

по приоритетната 

ос*100) 

Разходи,  

допустими  за  

подкрепа от ЕСФ,  

но  подкрепяни  от  

ЕФРР 

1 0  0  

Разходи,  

допустими  за  

подкрепа от ЕСФ,  

но  подкрепяни  от  

ЕФРР 

2 0  0  

Разходи,  

допустими  за  

подкрепа от ЕСФ,  

но  подкрепяни  от  

ЕФРР 

3 0  0  

Разходи,  

допустими  за  

подкрепа от ЕСФ,  

но  подкрепяни  от  

ЕФРР 

4 0  0  

Разходи,  

допустими  за  

подкрепа от ЕСФ,  

но  подкрепяни  от  

5 0  0  
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ЕФРР 

Разходи,  

допустими  за  

подкрепа от ЕСФ,  

но  подкрепяни  от  

ЕФРР 

6 0  0  
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 Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF, the ERDF REACT-EU and the Cohesion Fund under the 

Investment for growth and jobs goal) 

 

1 2 3 4 5 

Приоритетна 

ос 

Размерът на 

подкрепата от ЕС, 

предвидена да бъде 

използвана за операции 

извън програмния 

район, въз основа на 

избраните операции (в 

евро) 

Като дял от подкрепата от ЕС 

по приоритетната ос към 

момента на приемане на 

програмата (в %) (2/подкрепата 

от ЕС по приоритетната ос към 

момента на приемане на 

програмата*100) 

Размерът на подкрепата от 

ЕС при операции извън 

програмния район въз 

основа на допустимите 

разходи, декларирани от 

бенефициера пред 

управляващия орган (в 

евро) 

Като дял от подкрепата от ЕС 

по приоритетната ос към 

момента на приемане на 

програмата (в %) (4/подкрепата 

от ЕС по приоритетната ос към 

момента на приемане на 

програмата*100) 

1 0  0  

2 0  0  

3 0  0  

4 0  0  

5 0  0  

6 0  0  
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Table 10: Expenditure incurred outside the Union (ESF and ESF REACT-EU) 

 

Размерът на разходите, 

които се предвижда да 

бъдат направени извън 

Съюза по тематични 

цели 8 и 10 въз основа на 

избраните операции (в 

евро) 

Дял на общия размер на отпуснатите 

средства (от Съюза и като национален 

принос) за програмата по ЕСФ или частта 

по ЕСФ от програма, финансирана от 

няколко фонда (%) (1/общия размер на 

отпуснатите средства (от Съюза и като 

национален принос) за програмата по ЕСФ 

или частта по ЕСФ от програма, 

финансирана от няколко фонда*100) 

Допустимите разходи, 

направени извън Съюза, 

декларирани от 

бенефициера пред 

управляващия орган (в 

евро) 

Дял на общия размер на отпуснатите 

средства (от Съюза и като национален 

принос) за програмата по ЕСФ или частта 

по ЕСФ от програма, финансирана от 

няколко фонда (%) (3/общия размер на 

отпуснатите средства (от Съюза и като 

национален принос) за програмата по ЕСФ 

или частта по ЕСФ от програма, 

финансирана от няколко фонда*100) 
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4.  ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ 

 

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 

 

През м. март 2021 година, УО на ОПИК предприе действия по Изменение на план за оценка на 

ОПИК и ОПИМСП, свързани с актуализиране на информацията за завършилите оценки, 

актуализиране на индикативния бюджет, отпадналата необходимост от провеждане на оценка на 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация, както и отпадналата необходимост от 

Предварителна оценка на ПКИП 2021-2027. Отразени са структурни промени в УО на ОПИК и 

ОПИМСП, актуализиран е графика за провеждане на оценките за приноса на ЕСИФ за постигане 

целите на ОПИК и Оценка на приноса на подкрепата от ЕСИФ за постигане целите на ОПИМСП. 

В изпълнение на дейностите по оценка на ОПИК, в рамките на отчетния период е извършено 

следното: 

 Изготвена е техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

стратегическа оценка на околната среда (Strategic Environmental Assessment) на Програмата 

за конкурентоспособност и иновации в предприятията за периода 2021-2027 г.“ Същата е 

обявена на 01.03.2021 г., като по нея са постъпили три оферти от кандидати. В резултат на 

проведената оценка е избран изпълнител и изпълнението на дейността е възложено на „ЕФ 

СИ ДЖИ ПОВВИК“ ЕАД, с който е сключен договор №68/13.10.2021 г. Към 31.12.2021 г. 

договорът е в процес на изпълнение.  

 Изготвена е техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

оценка на приноса на подкрепата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

за постигане на целите на ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.“. 

Същата е обявена на 02.11.2021 г., като по нея са постъпили пет оферти от кандидати. В 

резултат на проведената оценка е избран изпълнител „СИГМА МЕТРИКС“ ДЗЗД, с който 

предстои сключване на договор.  

 Предприети са действия по изготвяне на техническа спецификация за стартиране на 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на приноса на подкрепата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове за постигане на целите на ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“. Индикативното съдържание, обхват и 

методика за оценка на офертите е дискутирана на проведена на 02.12.2021 г. работна среща 

с представители на Хелпдеска по оценка към ЕК. Коментарите и предложенията, обсъдени 

по време на срещата, са отразени, като предстои иницииране на обществената поръчка и 

стартиране на дейностите по изготвяне на документацията за обявяването й.   

 

Напредъкът по изпълнение на дейностите по оценка е представен на единадесетото заседание на 

Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП, както и на среща с представители на ЕК, на която 

е докладван напредъка по изпълнение на дейностите по ОПИК. 
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Име Фонд От месец От година До месец До година Вид оценка Тематична цел Тема Констатации 
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6 ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ 

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

 

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

 

По-голямата част от МСП бяха силно засегнати от икономическата стагнация и влошените 

финансови условия, вкл. високите нива за забавени плащания. Задълбочаващата се криза, 

породена от Covid-19, наложи спешната необходимост от финансова подкрепа на МСП за 

насърчаване на икономическата активност и намаляване на отрицателните последици. УО на 

ОПИК и през 2021 г. насочи наличния и допълнителен финансов ресурс за изпълнение на мерки в 

подкрепа на предприятията за преодоляване на икономическите последствия от пандемията. Към 

ОПИК е добавена нова Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ (средствата са по линия на 

REACT-EU), като подкрепата е насочена към МСП от всички сектори за възстановяване в 

контекста на епидемията от COVID-19. Помощта е за оборотен капитал под формата на 

безвъзмездни средства и гаранционен финансов инструмент, част от програма „Възстановяване“.  

Основно предизвикателство пред УО беше необходимостта от допълнителна гъвкавост при 

структуриране на мерките, с насоченост към най-засегнатите от кризата сектори на икономиката, 

които да обхващат различни целеви групи и категории предприятия. Бяха предприети мерки за 

предоставянето на подкрепата с минимална административна тежест и при значително 

опростяване на процеса по кандидатстване.  

Предизвикателство за УО и през 2021 г. беше справянето с оценката, договарянето и 

администрирането на изключително голям брой проектни предложения. 

 Трудности, свързани с изпълнение на задължението за дълготрайност на проектите от 

страна на бенефициентите 

Чрез извършваните провеки на място се установява, че при част от проектите, финансирани по 

оперативната програма и приключили изпълнението си, се наблюдава невъзможност за 

гарантиране от страна на бенефициентите на дългограйността на резултатите, съгласно 

изискванията на чл. 71. от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Така например се установяват случаи на 

прекратена дейност или пък закупени активи не се използват за осъществяване и развитие на 

каквато и да било производствена дейност (оборудването е налично, но не е в употреба). В тази 

връзка, УО продължава въведената практика (установена като процедура) за изискване на 

документални доказателства, които да потвърждават активното използване на резултатите, 

придобити по проектите, като по този начин да се създаде възможност за предприемане на 

съответни действия, включително налагане на финансови корекции. 

 

 Необходимост от извършване на верификация на значителен обем от пакети отчетни 

документи, поради наличието на голям брой проекти по програмата 

Развитието на пандемията от COVID-19 и насочването в резултата на това на част от ресурса на 

програмата към мерки в подкрепа на предприятията за преодоляване на икономическите 

последствия, постави Управляващия орган в ситуация при която се налага да осъществи 

вирификация на голям брой постъпващи отчетни документи, предоставяни от бенефициентите. 

Така, заедно с всички други процедури по ОПИК, в рамките на 2021 г. са осъществени над 10 200 

документални проверки с цел верификация на представени междинни и окончателни отчети. Този 

факт постави пред изпитание Управляващия орган, но така или иначе успешно са верифицирани 
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съответните отчети и то във възможно най-кратки срокове, така че да се отоговори в подходящия 

момент на необходимостта от подкрепа на предприятията в условията на ограниченията, 

предизвикани от пандемията. 

 Трудности, свързани с провеждането на процедури за определяне на изпълнители в 

рамките на изпълнение на проектите 

Често срещан проблем при изпълнението на сключени договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ОПИК продължава да е свързан с провеждането на процедурите за избор на 

изпълнител по реда на ЗОП и ПМС 160/2016 г. Основна трудност пред бенефициентите е 

определянето на законосъобразни условия, вкл. определянето на критериите за подбор и възлагане 

при изготвяне на документациите за стартиране на процедурите за избор на изпълнител. Друг 

срещан проблем при изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ е коректното 

и точно изпълнение на вече сключени договори с избраните изпълнители по проведени процедури 

за възлагане на дейности по АДБФП. Голям процент от наложените финансови корекции са 

свързани с неточното изпълнение – намален обем на възложената поръчка, неспазен срок за 

изпълнение и др. С цел намаляване на нарушенията, УО продължава провеждането на разговори 

с възложителите, в рамките на които се обсъждат допусканите грешки и се дават практически 

насоки за тяхното бъдещо избягване. УО е изготвил и публикувал и практическо ръководство за 

изпълнение на проектите, което при необходимост се и актуализира, а в допълнение на това и 

извършва предварителен контрол на процедурите по ПМС160/2016, за да се минимизират 

допусканите грешки. 

И през 2021 г. УО на ОПИК продължи да изпълнява задълженията си съгласно изискванията на 

чл. 125, ал. 4, подточка в) от Регламент (ЕС) No 1303/2013. Създадени са правила и ефективни 

мерки за борба с измамите съгласно предоставените от ЕК „Насоки за държавите членки и 

органите, които отговарят за програмите“ във връзка с оценка на риска от измами и ефективни и 

пропорционални мерки за борба с измамите (EGESIF_14-0021-00 от 16/06/2014). Предвид това в 

рамките на УО на ОПИК управлението на риска от измами се извършва чрез предложения от ЕК 

механизъм за идентифициране на рисковите области и избор на подходящи техники за 

идентифициране предприемане на контролни действия и механизми. Създадена е работна група 

(екип за самооценка), в която участват служители от всички компетентни отдели на УО, както и  

служители, отговарящи за извъшването на контролни дейности в системата ARACHNE. Eкипът 

се свиква на заседание най-малко два пъти годишно, като извънредни заседания могат да бъдат  

свикани при възникнали нови рискове в УО, при идентифицирана нужда от предприемане на  

допълнителни мерки, констатации и препоръки от одитиращи органи. За идентифициране на  

рисковете се вземат предвид и релевантни констатации от получени одитни доклади, включително  

препоръките на европейската комисия към държавите членки, дадени в годишните доклади на  

европейската комисия до европейския парламент и съвета на ЕС относно защитата на финансовите  

интереси на ЕС за борба с измамите, както и всички други релевантни за оценката на риска от  

измами обстоятелства. 
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б) 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. 

 

При преценката на степента на усвояване на средствата по ОПИК и реализирания напредък в  

постигане на целевите стойности е извършен съпоставителен анализ на финансовото  

разпределение по години съгласно финансовия план на програмата. Годишната цел за 2021 г. (497 

793 823 млн. евро) представлява сумата на основното годишно разпределение с натрупване, от 

която се приспада първоначалното и годишното предварително финансиране. Като се вземе 

предвид размера на заявените за възстановяване разходи, който към 31.12.2021 г. е 814 405 698.76 

евро (ЕФРР част), то реалното постижение по програмата, измерено в процентно изражение, 

възлиза на 163.60 %. По аналогичен начин, по отношение на годишната цел за 2022 г. (590 685 389 

млн. евро), въз основа на заявените за възстановяване разходи в размер на 814 405 698.76 евро 

(ЕФРР част), към 31.12.2021 г. реалното постижение в процентно изражение възлиза на 137.87%.  

 

С оглед преминалото изпълнение на ОПИК до 31.12.2020 г. и очакванията за нейното изпълнение,  

може да се направи изводът, че програмата разполага с достатъчно договорени средства, които  

след като бъдат превърнати в сертифицирани средства да бъдат достатъчни да покрият целите през  

годините в пълна степен. 

 

ОПИК е пряко насочена към подобряване на конкурентните позиции на българските предприя- 

тия. Съгласно направената оценка по модела СИБИЛА 2.0 за периода до 31.12.2021 г. по ОПИК 

се отчитат някои краткосрочни ефекти по основните макроикономически показатели, като най-

значително е отражението върху частните инвестиции 5.8%, последвано от ефектите върху вноса 

на стоки и услуги 2.3% и частно потребление 0.7%. 

Поради спецификата на инвестициите по линия на оперативната програма, при нея се наблю- 

дава слабо влияние върху увеличението на износа (0.4%) дори в краткосрочен план, по линия на  

разширяване на производството. Ръстът в частните инвестиции и износа, от своя страна, е свър- 

зан в определена степен и с нарастване на вноса на стоки за междинно потребление (2.3%), ко- 

ито не са налични на местния пазар. В краткосрочен план нетният ефект върху платежния баланс  

на страната е отрицателен, тъй като вносът нараства с по-високи темпове от износа. При програ- 

мата се наблюдава и известно отражение върху инвестиционната среда в резултат на необходи- 

мостта от съфинансиране на реализираните инвестиции от частния сектор. Наблюдаваният 

положителен (макар и скромен) принос към държавния бюджет е в резултат на  

нарасналото производство. 

В средносрочен план сред най-значимите ефекти по отношение на макроикономическата среда  

в страната се очаква да бъдат тези по линия на увеличаване на частните инвестиции в резултат  

на изпълнението на програмата, като подобни ефекти се наблюдават дори в краткосрочен план,  

оценени кумулативно на 5.8% до края на 2021 г. Част от ефектите по линия на нарастване на  

заетостта също ще бъдат свързани с разкриване на висококвалифицирани работни места във  

връзка с инвестициите в иновации.  

В дългосрочен план ще се наблюдават и допълнителни ефекти от интервенциите, свързани с  

увеличеното производство. Подобрените конкурентни позиции ще доведат до по-съществено  

увеличение на износа и по-високи приходи в бюджета. Увеличеното търсене на стоки за меж- 

динно потребление, в случай че е насочено към местния пазар, също така ще доведе до нараст- 

ване на производството в други сектори на икономиката. 
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7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ 

 

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 

доклад за изпълнението. 

 

Можете да качите/намерите резюмето за гражданите в раздел Обща информация > Документи на 

програмата SFC2014 

 

8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 

 

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 фондовете 

1.1. Приоритетна ос, подкрепяща финансовия 

инструмент по програмата по ЕСИ фонд  

2 - Предприемачество и капацитет за растеж 

на МСП 

2. Наименование на ЕСИ фонда/фондовете, 

подкрепящ(и) финансовия инструмент по 

приоритетната ос или мярката 

Европейски фонд за регионално развитие 

(ЕФРР) 

3. Тематична/и цел(и), посочена/и в член 9, 

първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, 

подкрепяна/и от финансовия инструмент 

03 - Подобряване на 

конкурентоспособността на малките и 

средните предприятия на 

селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР) и на 

сектора на рибарството и аквакултурите 

(за ЕФМДР)  

3.1. Сума на ЕСИ фондове, за която е поет 

ангажимент в споразумения за финансиране от 

индивидуалната тематична цел, избрана в поле 3 

(незадължително) 

199 753 063,97 

4. Други програми на ЕСИ фондовете, предоставящи принос към финансовия инструмент 

4.1. Номер CCI на всяка друга програма по ЕСИ 

фондовете, предоставяща финансово участие във 

финансовия инструмент 

 

30. Дата на завършване на предварителната 

оценка 

23.10.2014 

31. Избор на организациите, прилагащи финансовия инструмент 

31.1. Вече започнал ли е процес на избор или 

определяне 

Да 

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 Фонд на фондове 

6. Официален адрес/място на стопанска дейност 

на финансовия инструмент (държава и град) 

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" № 30-32, 

София, България 

7. Уредба за изпълнение 

7.1. Финансови инструменти, създадени на 

равнището на Съюза, управлявани пряко или 

косвено от Комисията, както е посочено в 

член 38, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 
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№ 1303/2013, подкрепяни с финансово участие на 

програми по ЕСИ фондовете 

7.1.1. Наименование на финансовия инструмент 

на равнището на Съюза 

 

7.2. Финансов инструмент, създаден на 

национално, регионално, международно или 

трансгранично равнище, управляван от или на 

отговорността на управляващия орган, както е 

посочено в член 38, параграф 1, буква б), 

подкрепян с финансово участие от програма на 

европейските структурни и инвестиционни 

фондове съгласно член 38, параграф 4, букви а), 

б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

Поверяване на задачи по изпълнението чрез 

пряко възлагане на договор 

7.3. Финансов инструмент, съчетаващ финансово 

участие на УО с финансови продукти на ЕИБ в 

рамките на Европейския фонд за стратегически 

инвестиции в съответствие с член 39а, посочени в 

член 38, параграф 1, буква в) 

 

8. Вид на финансовия инструмент Фондове — част от фондови структури 

10. Правен статут на финансовия инструмент 

съгласно член 38, параграф 6 и член 39а, 

параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013 (само за финансови инструменти, 

посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): 

доверителна сметка, открита на името на 

изпълняващата организация и в полза на 

управляващия орган или отделен финансов блок 

в рамките на финансовата институция 

Доверителна сметка 

III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, 

изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, 

параграф 1), букви а), б) и в) 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 и член 39а, параграф 5 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013: съществуващ или 

новосъздаден правен субект, чиято функция е 

изпълнението на финансови инструменти; 

Европейската инвестиционна банка; 

Европейският инвестиционен фонд; 

международна финансова институция, в която 

дадена държава членка притежава дялове; банка 

или институция, която е публична собственост, 

учредена като правен субект, извършващ 

финансови дейности на професионална основа; 

публичноправен или частноправен орган; 

управляващ орган, който пряко предприема 

задачи по изпълнението (само за заеми и 

гаранции) 

Публичноправна или частноправна 

организация 
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11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ 

финансовия инструмент 

„Фонд мениджър на финансови инструменти 

в България“ ЕАД 

11.1.2. Официален адрес/място на стопанска 

дейност (държава и град) на органа, изпълняващ 

финансовия инструмент 

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" № 30-32, 

София, България 

12. Процедура за избор на органа, изпълняващ 

финансовия инструмент: възлагане на 

обществена поръчка; друга процедура. 

Други 

12.1. Описание на другата процедура за избор на 

органа, изпълняващ финансовия инструмент 

Междуведомствено сътрудничество съгласно 

член 12, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 

13. Дата на подписване на споразумението за 

финансиране с органа, изпълняващ финансовия 

инструмент 

01.08.2016 

IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен 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 финансовото участие на 

програмата, за който е поето задължение в 

споразумението за финансиране (в евро) 

235 003 604,66 

14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро) 199 753 063,97 

14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително) 199 753 063,97 

14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) 

(незадължително) 

 

14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)  

14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) 

(незадължително) 

 

14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) 

(незадължително) 

 

15. Общ размер на финансовото участие на 

програмата, изплатено на финансовия 

инструмент (в евро) 

58 750 901,16 

15.1. от които стойност на участието на ЕСИ 

фондове (в евро) 

49 938 265,99 

15.1.1. от които ЕФРР (в евро) 49 938 265,99 

15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)  

15.1.3. от които ЕСФ (в евро)  

15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)  

15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)  

15.2. от които общ размер национално 

съфинансиране (в евро) 

8 812 635,17 

15.2.1. от които общ размер национално публично 

финансиране (в евро) 

8 812 635,17 

15.2.2. от които общ размер национално частно 

финансиране (в евро) 

 

16. Общ размер на финансовото участие на 

програмата, изплатено на финансовия 

инструмент съгласно Инициативата за младежка 

заетост (ИМЗ) (в евро) 
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17. Общ размер на разходите за управление и 

таксите за управление, платени със средства от 

програмата (в евро) 

3 125 689,73 

17.1. от които за основно възнаграждение (в евро) 3 009 977,68 

17.2. от които за възнаграждение, обвързано с 

резултатите (в евро) 

115 712,05 

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 евро) 

 

VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на 

неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент 

(включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) 

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

32. Информация дали финансовият инструмент 

все още е функционирал в края на отчетната 

година 

Да 

32.1. Ако финансовият инструмент не е 

функционирал в края на отчетната година — 

датата на приключване 

 

VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на 

финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, 

използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на 

капиталовите 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 евро) 

-98 105,73 

37. Размер на средствата, които могат да бъдат 

отнесени към европейските структурни и 

инвестиционни фондове и са използвани 

съгласно членове 44 и 43а 

0,00 

37.1. от които — суми, платени за диференцирано 

третиране на инвеститори, работещи съгласно 

принципа на пазарната икономика, които 

предоставят насрещни ресурси към подкрепата от 

европейските структурни и инвестиционни 

фондове на финансовия инструмент или които 

инвестират съвместно на равнището на крайния 

получател (в EUR) 

0,00 

37.2. от които суми за възстановяване на 

направени разходи за управление и заплащане на 

такси за управление на финансовия инструмент (в 

евро) 

0,00 

37.3. от които — суми за покриване на загубите в 

номиналния размер на финансовото участие на 

европейските структурни и инвестиционни 

фондове за финансовия инструмент в резултат на 

отрицателни лихви, ако тези загуби възникнат 

0,00 
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въпреки активното управление на касовите 

наличности от структурите, изпълняващи 

финансови инструменти (в EUR) 

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, набран от финансовия инструмент 

(в евро) 

38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ 

фондовете), за които е поет ангажимент в 

споразумението за финансиране с органа, 

изпълняващ финансовия инструмент (в евро) 

35 250 540,69 

38.1A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за 

което е поето задължение в рамките на 

споразумението за финансиране с органа, 

изпълняващ финансовия инструмент (само за 

инструменти по член 38, параграф 1, буква в) 

(в EUR) 

 

38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ 

фондовете), изплатени на финансовия 

инструмент (в евро) 

8 812 635,17 

38.2.1. от които държавно участие (в евро) 8 812 635,17 

38.2.2. от които частни участия (в евро)  

38.2A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, 

изплатено към ФИ (само за инструменти по 

член 38, параграф 1, буква в) (в EUR) 

 

 

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 Портфейлна гаранция с таван на 

загубите за преодоляване на 

последствията от пандемията 

Covid-19 

6. Официален адрес/място на стопанска дейност на 

финансовия инструмент (държава и град) 

гр. София, България 

8. Вид на финансовия инструмент Специфичен фонд — част от 

фондови структури 

8.2. Свързани фондове — част от фондови структури Фонд на фондове 

8.1. Специално съобразени финансови инструменти или 

финансови инструменти, отговарящи на стандартни 

условия, т.е. „готови инструменти“ 

Индивидуализиран 

9. Вид на продуктите, предоставяни от финансовия инструмент: заеми, микрокредити, 

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 

9.0.1.  Кредити (≥ 25 000 евро) Не 

9.0.2. Микрокредити (< 25 000 евро, предоставени на 

микропредприятия) според SEC/2011/1134 оконч. 

Не 

9.0.3. Гаранции Да 
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9.0.4. Дялова инвестиция Не 

9.0.5. Квазидялова инвестиция Не 

9.0.6. Други финансови продукти Не 

9.0.7. Друга подкрепа, комбинирана с финансов 

инструмент 

Да 

9.1. Описание на другия финансов продукт Гаранционен инструмент в 

комбинация с лихвена субсидия 

9.2. Друга подкрепа, комбинирана в рамките на финансовия 

инструмент: безвъзмездни средства, лихвени субсидии, 

субсидии за гаранционни такси съгласно член 37, 

параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

Субсидиране на лихвите 

10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно 

член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови 

инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): 

доверителна сметка, открита на името на изпълняващата 

организация и в полза на управляващия орган или отделен 

финансов блок в рамките на финансовата институция 

Доверителна сметка 

III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, 

изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, 

параграф 1), букви а), б) и в) 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 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен 

субект, чиято функция е изпълнението на финансови 

инструменти; Европейската инвестиционна банка; 

Европейският инвестиционен фонд; международна 

финансова институция, в която дадена държава членка 

притежава дялове; банка или институция, която е публична 

собственост, учредена като правен субект, извършващ 

финансови дейности на професионална основа; 

публичноправен или частноправен орган; управляващ 

орган, който пряко предприема задачи по изпълнението 

(само за заеми и гаранции) 

Публичноправна или частноправна 

организация 

11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия 

инструмент 

1.„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА 

БАНКА“ АД;  

2.„ТОКУДА БАНК” АД;  

3.„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД;  

4.„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД;  

5.„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; 

6.„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД; 

7.„БАНКА ДСК“ АД; 

8.„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД. 

11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност 

(държава и град) на органа, изпълняващ финансовия 

инструмент 

1.„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА 

БАНКА“ АД: гр. София, Столична община, 

район „Средец”, ул. “Славянска” № 2; 

2.„ТОКУДА БАНК” АД: гр. София, район 

„Възраждане“, ул. ”Георг Вашингтон” № 21 ; 

3.„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД: 

гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 37; 

4.„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД: гр. 

София, п.к. 1463, бул. „Витоша“ № 89 Б; 
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5.„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД: гр. София, ул. 

„Околовръстен път“ № 260; 

6.„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД: гр. 

София, Експо 2000, бул. „Никола Вапцаров“ № 

55. 

7.„БАНКА ДСК“ АД: гр. София, п.к. 1036, ул. 

„Московска“ № 19 

8.„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД: гр. София, 

п.к. 1000, район Възраждане, пл. “Света 

Неделя” №7. 

12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия 

инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга 

процедура. 

Други 

12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, 

изпълняващ финансовия инструмент 

Процедура провеждана по 

вътрешни правила на ФМФИБ 

13. Дата на подписване на споразумението за финансиране 

с органа, изпълняващ финансовия инструмент 

12.10.2020 

IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен 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 финансовото участие на програмата, за 

който е поето задължение в споразумението за 

финансиране (в евро) 

79 699 278,04 

14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро) 67 744 386,34 

14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително) 67 744 386,34 

14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) 

(незадължително) 

 

14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)  

14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)  

14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)  

15. Общ размер на финансовото участие на програмата, 

изплатено на финансовия инструмент (в евро) 

50 829 253,40 

15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в 

евро) 

43 204 865,37 

15.1.1. от които ЕФРР (в евро) 43 204 865,37 

15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)  

15.1.3. от които ЕСФ (в евро)  

15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)  

15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)  

15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в 

евро) 

7 624 388,03 

15.2.1. от които общ размер национално публично 

финансиране (в евро) 

7 624 388,03 

15.2.2. от които общ размер национално частно 

финансиране (в евро) 

 

16. Общ размер на финансовото участие на програмата, 

изплатено на финансовия инструмент съгласно 

Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро) 

 

17. Общ размер на разходите за управление и таксите за 

управление, платени със средства от програмата (в евро) 

 

17.1. от които за основно възнаграждение (в евро)  
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17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите 

(в евро) 

 

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 евро) 

 

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 евро) 

 

20. Размер на приноса от програмата за последващи 

инвестиции в крайни получатели съгласно член 42, 

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

за окончателен доклад) (в евро) 

 

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 евро) 

 

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) 

22. Наименование финансовия продукт, предлаган от 

финансовия инструмент 

Портфейлна гаранция с таван на 

загубите за преодоляване на 

последствията от пандемията 

Covid-19 

22.1. Вид финансов продукт, предлаган от финансовия 

инструмент 

Гаранция 

24. Общ размер на финансовото участие на програмата, 

ангажирано за тези договори за заем, гаранция, дялова или 

квазидялова инвестиция или други финансови продукти с 

крайни получатели (в евро) 

67 381 367,58 

24.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ 

фондовете (в евро) 

57 274 162,45 

25. Обща размер на финансовото участие на програмата, 

платен на крайни получатели посредством заеми, 

микрокредити, дялов капитал или други продукти, а за 

гаранциите — ангажиран за заеми, платени на крайни 

получатели, по продукти (в евро) 

50 829 253,40 

25.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ 

фондовете (в евро) 

43 204 865,37 

25.1.1. от които по ЕФРР (в евро) 43 204 865,37 

25.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)  

25.1.3. от които по ЕСФ (в евро)  

25.1.4. от които по ЕЗФРСР (в евро)  

25.1.5. от които по ЕФМДР (в евро)  

25.2. от които общ размер национално публично 

съфинансиране (в евро) 

7 624 388,03 
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25.3. от които общ размер национално частно 

съфинансиране (в евро) 

 

26. Общ размер на заемите, действително платени на 

крайни получатели във връзка с подписаните договори за 

гаранция (в евро) 

146 796 670,91 

26.1. Общ размер на новото дългово финансиране, 

създадено от Инициативата за МСП (член 39, параграф 10, 

буква б) от Регламента за общоприложимите разпоредби) 

 

27. Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или 

квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с 

крайни получатели, по продукти 

908 

28. Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или 

квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в 

крайни получатели, по продукти 

828 

29. Брой крайни получатели, подпомагани от финансовия 

продукт 

799 

29.1. от които големи предприятия 0 

29.2. от които МСП 799 

29.2.1. от които микропредприятия 397 

29.3. от които физически лица  

29.4. от които други видове подпомагани крайни 

получатели 

 

29.4.1. описание на другите видове подпомагани крайни 

получатели 

 

33. Общ брой на отпуснатите заеми, които са в 

неизпълнение, или общ брой на предоставените гаранции, 

предявени вследствие на неизпълнение по заеми 

 

34. Общ размер на отпуснатите заеми, които са в 

неизпълнение (в евро), или общ размер на поетите 

задължения по предоставени гаранции, които са предявени 

вследствие на неизпълнение по заеми (в евро) 

 

39. Очакван и постигнат ефект на лоста, с посочване на споразумението за финансиране 

39.1. Очакван ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или 

квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, с 

позоваване на споразумението за финансиране, по 

продукти 

3,28 

39.2. Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година 

за заеми/гаранции/дялови или квазидялови 

инвестиции/друг финансов продукт, по продукти  

3,23 

39.3. Инвестиции, мобилизирани чрез финансови 

инструменти по ЕСИ фондове за заем/гаранция/дялова или 

квазидялова инвестиция, по продукти (незадължително) 

 

VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на 

неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент 

(включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) 

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

32. Информация дали финансовият инструмент все още е 

функционирал в края на отчетната година 

Да 
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32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в 

края на отчетната година — датата на приключване 

 

VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на 

финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, 

използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на 

капиталовите 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 евро) 

0 

36. Суми, възстановени на финансовия инструмент, 

отнасящи се до подкрепа от ЕСИ фондове, до края на 

отчетната година (в евро) 

0 

36.1. от които вноски по главница (в евро) 0 

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

37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени 

към европейските структурни и инвестиционни фондове и 

са използвани съгласно членове 44 и 43а 

0 

37.1. от които — суми, платени за диференцирано 

третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на 

пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси 

към подкрепата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове на финансовия инструмент или 

които инвестират съвместно на равнището на крайния 

получател (в EUR) 

0 

37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи 

за управление и заплащане на такси за управление на 

финансовия инструмент (в евро) 

0 

37.3. от които — суми за покриване на загубите в 

номиналния размер на финансовото участие на 

европейските структурни и инвестиционни фондове за 

финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, 

ако тези загуби възникнат въпреки активното управление 

на касовите наличности от структурите, изпълняващи 

финансови инструменти (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, набран от финансовия инструмент 

(в евро) 

38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ 

фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението 

за финансиране с органа, изпълняващ финансовия 

инструмент (в евро) 

234 239 246,55 

38.1A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е 

поето задължение в рамките на споразумението за 

финансиране с органа, изпълняващ финансовия 

инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, 

буква в) (в EUR) 
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38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ 

фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро) 

154 421 058,94 

38.2.1. от които държавно участие (в евро) 7 624 388,03 

38.2.2. от които частни участия (в евро) 146 796 670,91 

38.2A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено 

към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, 

буква в) (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), за който допринася финансовият 

инструмент 

CO01 - Производствени 

инвестиции: Брой предприятия, 

получаващи подкрепа 

41.1. Целева стойност на показателя за изпълнението 249 

41.2. Стойност, постигната от финансовия инструмент по 

отношение на целевата стойност на показателя за 

изпълнението 

799 

41. Показател за изпълнението (кодов номер и 

наименование), за който допринася финансовият 

инструмент 

CV21 - Подкрепа на финансови 

инструменти за МСП за 

оборотен капитал 

41.1. Целева стойност на показателя за изпълнението 42 500 000 

41.2. Стойност, постигната от финансовия инструмент по 

отношение на целевата стойност на показателя за 

изпълнението 

43 849 581,18 

41. Показател за изпълнението (кодов номер и 

наименование), за който допринася финансовият 

инструмент 

CO07 - Производствени 

инвестиции: Частни инвестиции, 

допълващи публичната подкрепа 

за предприятията (различни от 

безвъзмездни средства) 

41.1. Целева стойност на показателя за изпълнението 190 702 150 

41.2. Стойност, постигната от финансовия инструмент по 

отношение на целевата стойност на показателя за 

изпълнението 

146 796 670,92 

41. Показател за изпълнението (кодов номер и 

наименование), за който допринася финансовият 

инструмент 

CV23 - Брой МСП с възстановими 

оборотни средства 

41.1. Целева стойност на показателя за изпълнението 186 

41.2. Стойност, постигната от финансовия инструмент по 

отношение на целевата стойност на показателя за 

изпълнението 

625 

 

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 Фонд Мецанин/Растеж 

6. Официален адрес/място на стопанска дейност на 

финансовия инструмент (държава и град) 

гр. София, България 

8. Вид на финансовия инструмент Специфичен фонд — част от 

фондови структури 

8.2. Свързани фондове — част от фондови структури Фонд на фондове 



 

BG 79  BG 

8.1. Специално съобразени финансови инструменти или 

финансови инструменти, отговарящи на стандартни условия, 

т.е. „готови инструменти“ 

Индивидуализиран 

9. Вид на продуктите, предоставяни от финансовия инструмент: заеми, микрокредити, 

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 

9.0.1.  Кредити (≥ 25 000 евро) Не 

9.0.2. Микрокредити (< 25 000 евро, предоставени на 

микропредприятия) според SEC/2011/1134 оконч. 

Не 

9.0.3. Гаранции Не 

9.0.4. Дялова инвестиция Да 

9.0.5. Квазидялова инвестиция Не 

9.0.6. Други финансови продукти Не 

9.0.7. Друга подкрепа, комбинирана с финансов инструмент Не 

9.1. Описание на другия финансов продукт  

9.2. Друга подкрепа, комбинирана в рамките на финансовия 

инструмент: безвъзмездни средства, лихвени субсидии, 

субсидии за гаранционни такси съгласно член 37, параграф 7 

от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

 

10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно 

член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови 

инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): 

доверителна сметка, открита на името на изпълняващата 

организация и в полза на управляващия орган или отделен 

финансов блок в рамките на финансовата институция 

Доверителна сметка 

III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, 

изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, 

параграф 1), букви а), б) и в) 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 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, 

чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; 

Европейската инвестиционна банка; Европейският 

инвестиционен фонд; международна финансова институция, 

в която дадена държава членка притежава дялове; банка или 

институция, която е публична собственост, учредена като 

правен субект, извършващ финансови дейности на 

професионална основа; публичноправен или частноправен 

орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по 

изпълнението (само за заеми и гаранции) 

Публичноправна или 

частноправна организация 

11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия 

инструмент 

“Силвърлайн Партнърс“ ООД 

11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност 

(държава и град) на органа, изпълняващ финансовия 

инструмент 

гр. София 1000, район Лозенец, 

ул. Кораб планина, № 8, вх. А, ет. 

6, ап. 8 
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12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия 

инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга 

процедура. 

Избор в съответствие с 

разпоредбите на директивата за 

обществените поръчки  

12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, 

изпълняващ финансовия инструмент 

 

13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с 

органа, изпълняващ финансовия инструмент 

22.01.2021 

IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен 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 финансовото участие на програмата, за 

който е поето задължение в споразумението за финансиране 

(в евро) 

38 500 590,55 

14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро) 32 725 501,97 

14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително) 32 725 501,97 

14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително)  

14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)  

14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)  

14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)  

15. Общ размер на финансовото участие на програмата, 

изплатено на финансовия инструмент (в евро) 

1 273 683,91 

15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в 

евро) 

1 082 631,32 

15.1.1. от които ЕФРР (в евро) 1 082 631,32 

15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)  

15.1.3. от които ЕСФ (в евро)  

15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)  

15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)  

15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в 

евро) 

191 052,59 

15.2.1. от които общ размер национално публично 

финансиране (в евро) 

191 052,59 

15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране 

(в евро) 

 

16. Общ размер на финансовото участие на програмата, 

изплатено на финансовия инструмент съгласно 

Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро) 

 

17. Общ размер на разходите за управление и таксите за 

управление, платени със средства от програмата (в евро) 

1 273 683,91 

17.1. от които за основно възнаграждение (в евро) 1 273 683,91 

17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в 

евро) 
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 

евро) 

 

19. Капитализирано субсидиране на лихвата или 

субсидиране на гаранционната такса съгласно член 42, 
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параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася 

се само за окончателен доклад) (в евро) 

20. Размер на приноса от програмата за последващи 

инвестиции в крайни получатели съгласно член 42, 

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

за окончателен доклад) (в евро) 

 

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 евро) 

 

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) 

22. Наименование финансовия продукт, предлаган от 

финансовия инструмент 

Фонд Мецанин/Растеж 

22.1. Вид финансов продукт, предлаган от финансовия 

инструмент 

Дялова инвестиция 

24. Общ размер на финансовото участие на програмата, 

ангажирано за тези договори за заем, гаранция, дялова или 

квазидялова инвестиция или други финансови продукти с 

крайни получатели (в евро) 

0 

24.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ 

фондовете (в евро) 

0 

25. Обща размер на финансовото участие на програмата, 

платен на крайни получатели посредством заеми, 

микрокредити, дялов капитал или други продукти, а за 

гаранциите — ангажиран за заеми, платени на крайни 

получатели, по продукти (в евро) 

0 

25.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ 

фондовете (в евро) 

0 

25.1.1. от които по ЕФРР (в евро) 0 

25.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)  

25.1.3. от които по ЕСФ (в евро)  

25.1.4. от които по ЕЗФРСР (в евро)  

25.1.5. от които по ЕФМДР (в евро)  

25.2. от които общ размер национално публично 

съфинансиране (в евро) 

0 

 

25.3. от които общ размер национално частно съфинансиране 

(в евро) 

 

27. Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или 

квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с 

крайни получатели, по продукти 

0 

28. Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или 

квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в 

крайни получатели, по продукти 

0 

29. Брой крайни получатели, подпомагани от финансовия 

продукт 

0 

29.1. от които големи предприятия 0 



 

BG 82  BG 

29.2. от които МСП 0 

29.2.1. от които микропредприятия 0 

29.3. от които физически лица 0 

29.4. от които други видове подпомагани крайни получатели 0 

29.4.1. описание на другите видове подпомагани крайни 

получатели 

 

38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент 

(в евро) 

38.3. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), 

мобилизирани на равнището на крайните получатели (в евро) 

0 

38.3.1. от които държавно участие (в евро) 0 

38.3.2. от които частни участия (в евро) 0 

38.3A. Участие по финансов продукт на ЕИБ, мобилизиран 

на равнище краен получател (само за инструменти съгласно 

член 38, параграф 1, буква в) (в EUR) 

 

39. Очакван и постигнат ефект на лоста, с посочване на споразумението за финансиране 

39.1. Очакван ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или 

квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, с 

позоваване на споразумението за финансиране, по продукти 

1,38 

39.2. Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година за 

заеми/гаранции/дялови или квазидялови инвестиции/друг 

финансов продукт, по продукти  

0 

39.3. Инвестиции, мобилизирани чрез финансови 

инструменти по ЕСИ фондове за заем/гаранция/дялова или 

квазидялова инвестиция, по продукти (незадължително) 

 

40. Стойност на инвестициите и участието в капитал (в евро) 0 

VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на 

неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент 

(включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) 

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

32. Информация дали финансовият инструмент все още е 

функционирал в края на отчетната година 

Да 

32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края 

на отчетната година — датата на приключване 

 

VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на 

финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, 

използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на 

капиталовите 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 евро) 

0,00 

36. Суми, възстановени на финансовия инструмент, 

отнасящи се до подкрепа от ЕСИ фондове, до края на 

отчетната година (в евро) 

0,00 

36.1. от които вноски по главница (в евро) 0,00 

36.2. от които печалби, други приходи и доходи (в евро) 0,00 
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37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към 

европейските структурни и инвестиционни фондове и са 

използвани съгласно членове 44 и 43а 

0,00 

37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране 

на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната 

икономика, които предоставят насрещни ресурси към 

подкрепата от европейските структурни и инвестиционни 

фондове на финансовия инструмент или които инвестират 

съвместно на равнището на крайния получател (в EUR) 

0,00 

37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи 

за управление и заплащане на такси за управление на 

финансовия инструмент (в евро) 

0,00 

37.3. от които — суми за покриване на загубите в 

номиналния размер на финансовото участие на европейските 

структурни и инвестиционни фондове за финансовия 

инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако тези загуби 

възникнат въпреки активното управление на касовите 

наличности от структурите, изпълняващи финансови 

инструменти (в EUR) 

0,00 

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, набран от финансовия инструмент 

(в евро) 

38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), 

за които е поет ангажимент в споразумението за 

финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент 

(в евро) 

10 052 931,97 

38.1A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е 

поето задължение в рамките на споразумението за 

финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент 

(само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) 

(в EUR) 

 

38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), 

изплатени на финансовия инструмент (в евро) 

2 186 536,66 

38.2.1. от които държавно участие (в евро) 191 052,59 

38.2.2. от които частни участия (в евро) 1 995 484,07 

38.2A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено 

към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, 

буква в) (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), за който допринася финансовият 

инструмент 

CO03 - Производствени 

инвестиции: Брой предприятия, 

които получават финансова 

подкрепа, различна от 

безвъзмездни средства 

41.1. Целева стойност на показателя за изпълнението 10,00 



 

BG 84  BG 

41.2. Стойност, постигната от финансовия инструмент по 

отношение на целевата стойност на показателя за 

изпълнението 

0,00 

 

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 Фонд за рисков капитал 

6. Официален адрес/място на стопанска дейност на 

финансовия инструмент (държава и град) 

гр. София, България 

8. Вид на финансовия инструмент Специфичен фонд — част от 

фондови структури 

8.2. Свързани фондове — част от фондови структури Фонд на фондове 

8.1. Специално съобразени финансови инструменти или 

финансови инструменти, отговарящи на стандартни 

условия, т.е. „готови инструменти“ 

Индивидуализиран 

9. Вид на продуктите, предоставяни от финансовия инструмент: заеми, микрокредити, 

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 

9.0.1.  Кредити (≥ 25 000 евро) Не 

9.0.2. Микрокредити (< 25 000 евро, предоставени на 

микропредприятия) според SEC/2011/1134 оконч. 

Не 

9.0.3. Гаранции Не 

9.0.4. Дялова инвестиция Да 

9.0.5. Квазидялова инвестиция Не 

9.0.6. Други финансови продукти Не 

9.0.7. Друга подкрепа, комбинирана с финансов 

инструмент 

Не 

9.1. Описание на другия финансов продукт  

9.2. Друга подкрепа, комбинирана в рамките на финансовия 

инструмент: безвъзмездни средства, лихвени субсидии, 

субсидии за гаранционни такси съгласно член 37, 

параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

 

10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно 

член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови 

инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): 

доверителна сметка, открита на името на изпълняващата 

организация и в полза на управляващия орган или отделен 

финансов блок в рамките на финансовата институция 

Доверителна сметка 

III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, 

изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, 

параграф 1), букви а), б) и в) 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 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен 

Публичноправна или частноправна 

организация 
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субект, чиято функция е изпълнението на финансови 

инструменти; Европейската инвестиционна банка; 

Европейският инвестиционен фонд; международна 

финансова институция, в която дадена държава членка 

притежава дялове; банка или институция, която е публична 

собственост, учредена като правен субект, извършващ 

финансови дейности на професионална основа; 

публичноправен или частноправен орган; управляващ 

орган, който пряко предприема задачи по изпълнението 

(само за заеми и гаранции) 

11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия 

инструмент 

"Морнингсайд хил" ООД 

11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност 

(държава и град) на органа, изпълняващ финансовия 

инструмент 

гр. София 1000, район Средец, ул. 

Славянска, №9, ет. 5, ап. 5 

12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия 

инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга 

процедура. 

Избор в съответствие с 

разпоредбите на директивата за 

обществените поръчки  

12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, 

изпълняващ финансовия инструмент 

 

13. Дата на подписване на споразумението за финансиране 

с органа, изпълняващ финансовия инструмент 

29.05.2019 

IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен 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 финансовото участие на програмата, за 

който е поето задължение в споразумението за 

финансиране (в евро) 

33 305 815,87 

14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро) 28 309 943,49 

14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително) 28 309 943,49 

14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) 

(незадължително) 

 

14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)  

14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)  

14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)  

15. Общ размер на финансовото участие на програмата, 

изплатено на финансовия инструмент (в евро) 

15 053 031,51 

15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в 

евро) 

12 795 076,78 

15.1.1. от които ЕФРР (в евро) 12 795 076,78 

15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)  

15.1.3. от които ЕСФ (в евро)  

15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)  

15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)  

15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в 

евро) 

2 257 954,73 

15.2.1. от които общ размер национално публично 

финансиране (в евро) 

2 257 954,73 
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15.2.2. от които общ размер национално частно 

финансиране (в евро) 

 

16. Общ размер на финансовото участие на програмата, 

изплатено на финансовия инструмент съгласно 

Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро) 

 

17. Общ размер на разходите за управление и таксите за 

управление, платени със средства от програмата (в евро) 

1 600 940,43 

17.1. от които за основно възнаграждение (в евро) 1 514 286,12 

17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите 

(в евро) 
86 654,31 

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 евро) 

 

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 евро) 

 

20. Размер на приноса от програмата за последващи 

инвестиции в крайни получатели съгласно член 42, 

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

за окончателен доклад) (в евро) 

 

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 евро) 

 

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) 

22. Наименование финансовия продукт, предлаган от 

финансовия инструмент 

Фонд за рисков капитал 

22.1. Вид финансов продукт, предлаган от финансовия 

инструмент 

Дялова инвестиция 

24. Общ размер на финансовото участие на програмата, 

ангажирано за тези договори за заем, гаранция, дялова или 

квазидялова инвестиция или други финансови продукти с 

крайни получатели (в евро) 

13 452 091,08 

24.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ 

фондовете (в евро) 

11 434 277,42 

25. Обща размер на финансовото участие на програмата, 

платен на крайни получатели посредством заеми, 

микрокредити, дялов капитал или други продукти, а за 

гаранциите — ангажиран за заеми, платени на крайни 

получатели, по продукти (в евро) 

13 452 091,08 

25.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ 

фондовете (в евро) 

11 434 277,42 

25.1.1. от които по ЕФРР (в евро) 11 434 277,42 

25.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)  
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25.1.3. от които по ЕСФ (в евро)  

25.1.4. от които по ЕЗФРСР (в евро)  

25.1.5. от които по ЕФМДР (в евро)  

25.2. от които общ размер национално публично 

съфинансиране (в евро) 

2 017 813,66 

 

25.3. от които общ размер национално частно 

съфинансиране (в евро) 

 

27. Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или 

квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с 

крайни получатели, по продукти 

15 

28. Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или 

квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в 

крайни получатели, по продукти 

15 

29. Брой крайни получатели, подпомагани от финансовия 

продукт 

15 

29.1. от които големи предприятия 0 

29.2. от които МСП 15 

29.2.1. от които микропредприятия 10 

29.3. от които физически лица 0 

29.4. от които други видове подпомагани крайни 

получатели 

0 

29.4.1. описание на другите видове подпомагани крайни 

получатели 

 

38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент 

(в евро) 

38.3. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ 

фондовете), мобилизирани на равнището на крайните 

получатели (в евро) 

5 331 477,09 

38.3.1. от които държавно участие (в евро) 2 017 813,66 

38.3.2. от които частни участия (в евро) 3 313 663,42 

38.3A. Участие по финансов продукт на ЕИБ, мобилизиран 

на равнище краен получател (само за инструменти 

съгласно член 38, параграф 1, буква в) (в EUR) 

 

39. Очакван и постигнат ефект на лоста, с посочване на споразумението за финансиране 

39.1. Очакван ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или 

квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, с 

позоваване на споразумението за финансиране, по 

продукти 

1,31 

39.2. Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година 

за заеми/гаранции/дялови или квазидялови 

инвестиции/друг финансов продукт, по продукти  

1,26 

39.3. Инвестиции, мобилизирани чрез финансови 

инструменти по ЕСИ фондове за заем/гаранция/дялова или 

квазидялова инвестиция, по продукти (незадължително) 

 

40. Стойност на инвестициите и участието в капитал (в 

евро) 

13 452 091,08 

VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на 

неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент 
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(включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) 

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

32. Информация дали финансовият инструмент все още е 

функционирал в края на отчетната година 

Да 

32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в 

края на отчетната година — датата на приключване 

 

VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на 

финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, 

използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на 

капиталовите 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 евро) 

0,00 

36. Суми, възстановени на финансовия инструмент, 

отнасящи се до подкрепа от ЕСИ фондове, до края на 

отчетната година (в евро) 

0,00 

36.1. от които вноски по главница (в евро) 0,00 

36.2. от които печалби, други приходи и доходи (в евро) 0,00 

37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени 

към европейските структурни и инвестиционни фондове и 

са използвани съгласно членове 44 и 43а 

0,00 

37.1. от които — суми, платени за диференцирано 

третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на 

пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси 

към подкрепата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове на финансовия инструмент или 

които инвестират съвместно на равнището на крайния 

получател (в EUR) 

0,00 

37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи 

за управление и заплащане на такси за управление на 

финансовия инструмент (в евро) 

0,00 

37.3. от които — суми за покриване на загубите в 

номиналния размер на финансовото участие на 

европейските структурни и инвестиционни фондове за 

финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, 

ако тези загуби възникнат въпреки активното управление 

на касовите наличности от структурите, изпълняващи 

финансови инструменти (в EUR) 

0,00 

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, набран от финансовия инструмент 

(в евро) 

38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ 

фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението 

за финансиране с органа, изпълняващ финансовия 

инструмент (в евро) 

10 188 080,02 

38.1A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е 

поето задължение в рамките на споразумението за 
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финансиране с органа, изпълняващ финансовия 

инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, 

буква в) (в EUR) 

38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ 

фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро) 

4 253 438,80 

38.2.1. от които държавно участие (в евро) 2 257 954,73 

38.2.2. от които частни участия (в евро) 1 995 484,07 

38.2A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено 

към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, 

буква в) (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), за който допринася финансовият 

инструмент 

CO03 - Производствени 

инвестиции: Брой предприятия, 

които получават финансова 

подкрепа, различна от 

безвъзмездни средства 

41.1. Целева стойност на показателя за изпълнението 20,00 

41.2. Стойност, постигната от финансовия инструмент по 

отношение на целевата стойност на показателя за 

изпълнението 

15,00 

41. Показател за изпълнението (кодов номер и 

наименование), за който допринася финансовият 

инструмент 

CV21 - Подкрепа на финансови 

инструменти за МСП за 

оборотен капитал 

41.1. Целева стойност на показателя за изпълнението 2 876 658,00 

41.2. Стойност, постигната от финансовия инструмент по 

отношение на целевата стойност на показателя за 

изпълнението 

5 057 670,69 

41. Показател за изпълнението (кодов номер и 

наименование), за който допринася финансовият 

инструмент 

CV23 - Брой МСП с възстановими 

оборотни средства 

41.1. Целева стойност на показателя за изпълнението 3,00 

41.2. Стойност, постигната от финансовия инструмент по 

отношение на целевата стойност на показателя за 

изпълнението 

10,00 

41. Показател за изпълнението (кодов номер и 

наименование), за който допринася финансовият 

инструмент 

CO07 - Производствени 

инвестиции: Частни инвестиции, 

допълващи публичната подкрепа 

за предприятията (различни от 

безвъзмездни средства) 

41.1. Целева стойност на показателя за изпълнението 7 140 000,00 

41.2. Стойност, постигната от финансовия инструмент по 

отношение на целевата стойност на показателя за 

изпълнението 

3 313 663,43 

 

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 Фонд за ускоряване и начално 

финансиране 



 

BG 90  BG 

6. Официален адрес/място на стопанска дейност на 

финансовия инструмент (държава и град) 

гр. София, България 

8. Вид на финансовия инструмент Специфичен фонд — част от 

фондови структури 

8.2. Свързани фондове — част от фондови структури Фонд на фондове 

8.1. Специално съобразени финансови инструменти или 

финансови инструменти, отговарящи на стандартни условия, 

т.е. „готови инструменти“ 

Индивидуализиран 

9. Вид на продуктите, предоставяни от финансовия инструмент: заеми, микрокредити, 

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 

9.0.1.  Кредити (≥ 25 000 евро) Не 

9.0.2. Микрокредити (< 25 000 евро, предоставени на 

микропредприятия) според SEC/2011/1134 оконч. 

Не 

9.0.3. Гаранции Не 

9.0.4. Дялова инвестиция Да 

9.0.5. Квазидялова инвестиция Не 

9.0.6. Други финансови продукти Не 

9.0.7. Друга подкрепа, комбинирана с финансов инструмент Не 

9.1. Описание на другия финансов продукт  

9.2. Друга подкрепа, комбинирана в рамките на финансовия 

инструмент: безвъзмездни средства, лихвени субсидии, 

субсидии за гаранционни такси съгласно член 37, параграф 7 

от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

 

10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно 

член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови 

инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): 

доверителна сметка, открита на името на изпълняващата 

организация и в полза на управляващия орган или отделен 

финансов блок в рамките на финансовата институция 

Доверителна сметка 

III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, 

изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, 

параграф 1), букви а), б) и в) 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 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, 

чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; 

Европейската инвестиционна банка; Европейският 

инвестиционен фонд; международна финансова институция, 

в която дадена държава членка притежава дялове; банка или 

институция, която е публична собственост, учредена като 

правен субект, извършващ финансови дейности на 

професионална основа; публичноправен или частноправен 

орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по 

изпълнението (само за заеми и гаранции) 

Публичноправна или 

частноправна организация 
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11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия 

инструмент 

"Ню вижън 3" ООД,  

"Иновейшън кепитъл" АД и  

„Витоша Венчър Партнърс" ООД 

11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност 

(държава и град) на органа, изпълняващ финансовия 

инструмент 

1. “Ню вижън 3“ ООД :България, гр. 

София 1784, бул. „Цариградско шосе“, № 

111Ж, София Тех Парк, Лабораторен 

комплекс, ет. 1;  

2. „Иновейшън кепитъл“ АД: България, 

гр. София 1407, бул. „Никола Вапцаров“ 

№ 6, ет. 2;  

3. „Витоша Венчър Партнърс ООД“: 

България, гр. София 1113, район Изгрев, 

ул. 132 № 18, ет. 6, ап. 11 

12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия 

инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга 

процедура. 

Избор в съответствие с 

разпоредбите на директивата за 

обществените поръчки  

12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, 

изпълняващ финансовия инструмент 

 

13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с 

органа, изпълняващ финансовия инструмент 

20.12.2018 

28.03.2019 

05.06.2020 

IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен 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 финансовото участие на програмата, за 

който е поето задължение в споразумението за финансиране 

(в евро) 

70 895 782,45 

14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро) 60 261 415,08  

14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително) 60 261 415,08 

14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително)  

14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)  

14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)  

14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)  

15. Общ размер на финансовото участие на програмата, 

изплатено на финансовия инструмент (в евро) 

27 658 168,88 

15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в 

евро) 

23 509 443,55 

15.1.1. от които ЕФРР (в евро) 23 509 443,55 

15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)  

15.1.3. от които ЕСФ (в евро)  

15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)  

15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)  

15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в 

евро) 

4 148 725.33 

15.2.1. от които общ размер национално публично 

финансиране (в евро) 

4 148 725.33 

15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране 

(в евро) 

 

16. Общ размер на финансовото участие на програмата, 

изплатено на финансовия инструмент съгласно 

Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро) 
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17. Общ размер на разходите за управление и таксите за 

управление, платени със средства от програмата (в евро) 

3 071 322.85 

17.1. от които за основно възнаграждение (в евро) 2 903 857,35 

17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в 

евро) 

167 465.50 

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 

евро) 

 

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 евро) 

 

20. Размер на приноса от програмата за последващи 

инвестиции в крайни получатели съгласно член 42, 

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

за окончателен доклад) (в евро) 

 

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 евро) 

 

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) 

22. Наименование финансовия продукт, предлаган от 

финансовия инструмент 

Фонд за ускоряване и начално 

финансиране 

22.1. Вид финансов продукт, предлаган от финансовия 

инструмент 

Дялова инвестиция 

24. Общ размер на финансовото участие на програмата, 

ангажирано за тези договори за заем, гаранция, дялова или 

квазидялова инвестиция или други финансови продукти с 

крайни получатели (в евро) 

24 969 894,47 

24.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ 

фондовете (в евро) 

21 224 410,30 

25. Обща размер на финансовото участие на програмата, 

платен на крайни получатели посредством заеми, 

микрокредити, дялов капитал или други продукти, а за 

гаранциите — ангажиран за заеми, платени на крайни 

получатели, по продукти (в евро) 

23 764 950,31 

25.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ 

фондовете (в евро) 

20 200 207,77 

25.1.1. от които по ЕФРР (в евро) 20 200 207,77 

25.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)  

25.1.3. от които по ЕСФ (в евро)  

25.1.4. от които по ЕЗФРСР (в евро)  

25.1.5. от които по ЕФМДР (в евро)  

25.2. от които общ размер национално публично 

съфинансиране (в евро) 

3 564 742,54 
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25.3. от които общ размер национално частно съфинансиране 

(в евро) 

 

27. Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или 

квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с 

крайни получатели, по продукти 

129 

28. Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или 

квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в 

крайни получатели, по продукти 

124 

29. Брой крайни получатели, подпомагани от финансовия 

продукт 

121 

29.1. от които големи предприятия 0 

29.2. от които МСП 121 

29.2.1. от които микропредприятия 96 

29.3. от които физически лица  

29.4. от които други видове подпомагани крайни получатели  

29.4.1. описание на другите видове подпомагани крайни 

получатели 

 

38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент 

(в евро) 

38.3. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), 

мобилизирани на равнището на крайните получатели (в евро) 

9 353 513,01 

38.3.1. от които държавно участие (в евро) 3 564 742,54 

38.3.2. от които частни участия (в евро) 5 788 770.47 

38.3A. Участие по финансов продукт на ЕИБ, мобилизиран 

на равнище краен получател (само за инструменти съгласно 

член 38, параграф 1, буква в) (в EUR) 

 

39. Очакван и постигнат ефект на лоста, с посочване на споразумението за финансиране 

39.1. Очакван ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или 

квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, с 

позоваване на споразумението за финансиране, по продукти 

1,21 

39.2. Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година за 

заеми/гаранции/дялови или квазидялови инвестиции/друг 

финансов продукт, по продукти  

1,26 

39.3. Инвестиции, мобилизирани чрез финансови 

инструменти по ЕСИ фондове за заем/гаранция/дялова или 

квазидялова инвестиция, по продукти (незадължително) 

 

40. Стойност на инвестициите и участието в капитал (в евро) 28 907 325,48 

VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на 

неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент 

(включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) 

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

32. Информация дали финансовият инструмент все още е 

функционирал в края на отчетната година 

Да 

32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края 

на отчетната година — датата на приключване 

 

VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на 

финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, 

използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на 
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капиталовите 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 евро) 

-577,17 

36. Суми, възстановени на финансовия инструмент, 

отнасящи се до подкрепа от ЕСИ фондове, до края на 

отчетната година (в евро) 

0,00 

36.1. от които вноски по главница (в евро) 0,00 

36.2. от които печалби, други приходи и доходи (в евро) 0,00 

37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към 

европейските структурни и инвестиционни фондове и са 

използвани съгласно членове 44 и 43а 

0,00 

37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране 

на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната 

икономика, които предоставят насрещни ресурси към 

подкрепата от европейските структурни и инвестиционни 

фондове на финансовия инструмент или които инвестират 

съвместно на равнището на крайния получател (в EUR) 

0,00 

37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи 

за управление и заплащане на такси за управление на 

финансовия инструмент (в евро) 

0,00 

37.3. от които — суми за покриване на загубите в 

номиналния размер на финансовото участие на европейските 

структурни и инвестиционни фондове за финансовия 

инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако тези загуби 

възникнат въпреки активното управление на касовите 

наличности от структурите, изпълняващи финансови 

инструменти (в EUR) 

0,00 

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, набран от финансовия инструмент 

(в евро) 

38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), 

за които е поет ангажимент в споразумението за 

финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент 

(в евро) 

16 238 739,33 

38.1A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е 

поето задължение в рамките на споразумението за 

финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент 

(само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) 

(в EUR) 

 

38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), 

изплатени на финансовия инструмент (в евро) 

6 072 764,85 

38.2.1. от които държавно участие (в евро) 4 148 725,33 

38.2.2. от които частни участия (в евро) 1 924 039,52 

38.2A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено 

към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, 

буква в) (в EUR) 

0,00 
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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), за който допринася финансовият 

инструмент 

CV23 - Брой МСП с 

възстановими оборотни 

средства 

41.1. Целева стойност на показателя за изпълнението 6,00 

41.2. Стойност, постигната от финансовия инструмент по 

отношение на целевата стойност на показателя за 

изпълнението 

17,00 

41. Показател за изпълнението (кодов номер и 

наименование), за който допринася финансовият 

инструмент 

CV21 - Подкрепа на финансови 

инструменти за МСП за 

оборотен капитал 

41.1. Целева стойност на показателя за изпълнението 6 123 342,00 

41.2. Стойност, постигната от финансовия инструмент по 

отношение на целевата стойност на показателя за 

изпълнението 

9 312 745,40         

 

41. Показател за изпълнението (кодов номер и 

наименование), за който допринася финансовият 

инструмент 

CO08 - Производствени 

инвестиции: Ръст на 

заетостта в подпомогнатите 

предприятия  

41.1. Целева стойност на показателя за изпълнението 304,00 

41.2. Стойност, постигната от финансовия инструмент по 

отношение на целевата стойност на показателя за 

изпълнението 

352,7 

41. Показател за изпълнението (кодов номер и 

наименование), за който допринася финансовият 

инструмент 

CO03 - Производствени 

инвестиции: Брой предприятия, 

които получават финансова 

подкрепа, различна от 

безвъзмездни средства 

41.1. Целева стойност на показателя за изпълнението 401,00 

41.2. Стойност, постигната от финансовия инструмент по 

отношение на целевата стойност на показателя за 

изпълнението 

121,00 

41. Показател за изпълнението (кодов номер и 

наименование), за който допринася финансовият 

инструмент 

CO05 - Производствени 

инвестиции: Брой 

подпомогнати нови 

предприятия 

41.1. Целева стойност на показателя за изпълнението 304,00 

41.2. Стойност, постигната от финансовия инструмент по 

отношение на целевата стойност на показателя за 

изпълнението 

96,00 

  

ПО 6 

 

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 фондовете 
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1.1. Приоритетна ос, подкрепяща финансовия 

инструмент по програмата по ЕСИ фонд  

6 - Възстановяване на МСП 

2. Наименование на ЕСИ фонда/фондовете, 

подкрепящ(и) финансовия инструмент по 

приоритетната ос или мярката 

Европейски фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) 

3. Тематична/и цел(и), посочена/и в член 9, първа 

алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, 

подкрепяна/и от финансовия инструмент 

Преодоляване на последиците от 

извънредното положение, предизвикано 

от пандемията от COVID-19, и 

подготовка за екологично, цифрово и 

устойчиво възстановяване на 

икономиката 

3.1. Сума на ЕСИ фондове, за която е поет ангажимент 

в споразумения за финансиране от индивидуалната 

тематична цел, избрана в поле 3 (незадължително) 

 

4. Други програми на ЕСИ фондовете, предоставящи принос към финансовия инструмент 

4.1. Номер CCI на всяка друга програма по ЕСИ 

фондовете, предоставяща финансово участие във 

финансовия инструмент 

 

30. Дата на завършване на предварителната оценка м. юни 2021 г. 

31. Избор на организациите, прилагащи финансовия инструмент 

31.1. Вече започнал ли е процес на избор или 

определяне 

Да 

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 Фонд на фондове 

6. Официален адрес/място на стопанска дейност на 

финансовия инструмент (държава и град) 

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" № 30-32, 

София, България 

7. Уредба за изпълнение 

7.1. Финансови инструменти, създадени на равнището 

на Съюза, управлявани пряко или косвено от 

Комисията, както е посочено в член 38, параграф 1, 

буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяни с 

финансово участие на програми по ЕСИ фондовете 

 

7.1.1. Наименование на финансовия инструмент на 

равнището на Съюза 

 

7.2. Финансов инструмент, създаден на национално, 

регионално, международно или трансгранично 

равнище, управляван от или на отговорността на 

управляващия орган, както е посочено в член 38, 

параграф 1, буква б), подкрепян с финансово участие 

от програма на европейските структурни и 

инвестиционни фондове съгласно член 38, параграф 4, 

букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

Поверяване на задачи по изпълнението 

чрез пряко възлагане на договор 

7.3. Финансов инструмент, съчетаващ финансово 

участие на УО с финансови продукти на ЕИБ в рамките 

на Европейския фонд за стратегически инвестиции в 

съответствие с член 39а, посочени в член 38, 

параграф 1, буква в) 

 

8. Вид на финансовия инструмент Фондове — част от фондови структури 
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10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно 

член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови 

инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) 

и в): доверителна сметка, открита на името на 

изпълняващата организация и в полза на управляващия 

орган или отделен финансов блок в рамките на 

финансовата институция 

Доверителна сметка 

III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, 

изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, 

параграф 1), букви а), б) и в) 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 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен 

субект, чиято функция е изпълнението на финансови 

инструменти; Европейската инвестиционна банка; 

Европейският инвестиционен фонд; международна 

финансова институция, в която дадена държава членка 

притежава дялове; банка или институция, която е 

публична собственост, учредена като правен субект, 

извършващ финансови дейности на професионална 

основа; публичноправен или частноправен орган; 

управляващ орган, който пряко предприема задачи по 

изпълнението (само за заеми и гаранции) 

Публичноправна или частноправна 

организация 

11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ 

финансовия инструмент 

„Фонд мениджър на финансови 

инструменти в България“ ЕАД 

11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност 

(държава и град) на органа, изпълняващ финансовия 

инструмент 

бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" № 30-32, 

София, България 

12. Процедура за избор на органа, изпълняващ 

финансовия инструмент: възлагане на обществена 

поръчка; друга процедура. 

Други 

12.1. Описание на другата процедура за избор на 

органа, изпълняващ финансовия инструмент 

Междуведомствено сътрудничество 

съгласно член 12, параграф 4 от 

Директива 2014/24/ЕС 

13. Дата на подписване на споразумението за 

финансиране с органа, изпълняващ финансовия 

инструмент 

10.08.2021 

IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен 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 финансовото участие на програмата, 

за който е поето задължение в споразумението за 

финансиране (в евро) 

51 129 972,39 

14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро) 51 129 972,39 

14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително) 51 129 972,39 

14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) 

(незадължително) 
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14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)  

14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)  

14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)  

15. Общ размер на финансовото участие на програмата, 

изплатено на финансовия инструмент (в евро) 

12 782 493,10 

15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове 

(в евро) 

12 782 493,10 

15.1.1. от които ЕФРР (в евро) 12 782 493,10 

15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)  

15.1.3. от които ЕСФ (в евро)  

15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)  

15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)  

15.2. от които общ размер национално съфинансиране 

(в евро) 

0,00 

15.2.1. от които общ размер национално публично 

финансиране (в евро) 

0,00 

15.2.2. от които общ размер национално частно 

финансиране (в евро) 

 

16. Общ размер на финансовото участие на програмата, 

изплатено на финансовия инструмент съгласно 

Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро) 

 

17. Общ размер на разходите за управление и таксите 

за управление, платени със средства от програмата (в 

евро) 

31 693,58 

17.1. от които за основно възнаграждение (в евро) 31 693,58 

17.2. от които за възнаграждение, обвързано с 

резултатите (в евро) 

0 

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 евро) 

 

VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на 

неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент 

(включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) 

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

32. Информация дали финансовият инструмент все 

още е функционирал в края на отчетната година 

Да 

32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал 

в края на отчетната година — датата на приключване 

 

VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на 

финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, 

използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на 

капиталовите 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 евро) 

0,00 

37. Размер на средствата, които могат да бъдат 

отнесени към европейските структурни и 

0,00 
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инвестиционни фондове и са използвани съгласно 

членове 44 и 43а 

37.1. от които — суми, платени за диференцирано 

третиране на инвеститори, работещи съгласно 

принципа на пазарната икономика, които предоставят 

насрещни ресурси към подкрепата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове на финансовия 

инструмент или които инвестират съвместно на 

равнището на крайния получател (в EUR) 

0,00 

37.2. от които суми за възстановяване на направени 

разходи за управление и заплащане на такси за 

управление на финансовия инструмент (в евро) 

0,00 

37.3. от които — суми за покриване на загубите в 

номиналния размер на финансовото участие на 

европейските структурни и инвестиционни фондове за 

финансовия инструмент в резултат на отрицателни 

лихви, ако тези загуби възникнат въпреки активното 

управление на касовите наличности от структурите, 

изпълняващи финансови инструменти (в EUR) 

0,00 

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, набран от финансовия инструмент 

(в евро) 

38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ 

фондовете), за които е поет ангажимент в 

споразумението за финансиране с органа, изпълняващ 

финансовия инструмент (в евро) 

0,00 

38.1A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за 

което е поето задължение в рамките на споразумението 

за финансиране с органа, изпълняващ финансовия 

инструмент (само за инструменти по член 38, 

параграф 1, буква в) (в EUR) 

 

38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ 

фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в 

евро) 

0,00 

38.2.1. от които държавно участие (в евро) 0,00 

38.2.2. от които частни участия (в евро)  

38.2A. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, 

изплатено към ФИ (само за инструменти по член 38, 

параграф 1, буква в) (в EUR) 
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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 

 

Таблица 14: Действия, предприети за изпълнение на приложимите общи предварителни условия 
Общи предварителни 

условия 

Критерии, които не са 

изпълнени 

Предприети 

действия 

Краен 

срок 

Отговорни 

структури 

Приключено действие до края на 

срока 

Изпълнени 

критерии 

Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите 

действия 

Коментар 

 



 

BG 101  BG 

Таблица 15: Действия, предприети за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия 
Общи предварителни 

условия 

Критерии, които не са 

изпълнени 

Предприети 

действия 

Краен 

срок 

Отговорни 

структури 

Приключено действие до края на 

срока 

Изпълнени 

критерии 

Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите 

действия 

Коментар 
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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) 

 

10.1. Големи проекти 

 

Таблица 12: Големи проекти 
Проект CCI Статус на 

ГП 

Общ размер на 

инвестициите 

Общ размер на 

допустимите 

разходи 

Планирана 

нотификация/дата на 

представяне 

Дата на мълчаливо 

съгласие/одобрение от 

Комисията 

Планирано 

започване на 

изпълнението 

(година, 

тримесечие) 

Планирана дата 

на приключване 

Приоритетни 

оси/инвестиционни 

приоритети 

Настоящ етап на реализация — 

финансов напредък (% от 

разходите, сертифицирани пред 

Комисията, отнесени към общия 

размер на допустимите разходи) 

Настоящ етап на реализация — физически напредък Основен 

етап на изпълнение на проекта 

Основни крайни 

продукти 

Дата на подписване 

на първия договор за 

извършване на 

строителни работи 

Забележки 

Изграждане на 

междусистемна 

газова връзка Гърция 

– България 

 в 

изпълнение 

559 292 262,64 

лв. 

76 277 370,00 

лв. 

2018 г., четвърто 

тримесечие 

03.04.2019 г. 2019 г., първо 

тримесечие 

 

2020 г., четвърто 

тримесечие - 

променено 

 

21.06. 2021 г. - 

променено 

 

21.12.2022 г. - 
актуално 

 

 

 

 

4 - 7e  Проведени са обществените поръчки и са избрани изпълнители. 

В края на октомври 2019 г. ICGB е стартирало строителството на 

газопровода. Изпълняват се дейностите по строителен надзор, 

археология и други дейности свързани със строителството. 

Договорът за производство и доставка на тръби е активиран в 

началото на ноември 2019 г. и изпълнен съгласно графика до 

кроя на 2020 г. Извършена е доставката на всички партиди тръби 

на строителната площадка. 
Договорът за строителство е активиран края на октомври 2019 г., 

като всички договорни дейности - проектиране, възлагане и 

строителство - са в процес на изпълнение.  Към 31.12.2021 г., 145 

км. от трасето на газопровода е  изградено. Акумулирано е 

закъснение в изпълнението на територията на Гърция. Очаква се 

изпълнението на договора за строителство да приключи до края 

на месец май 2022 г.  

Изградена 

Междусистемна 

връзка в км, от които 

29,6 финансирани по 

ОПИК 

Дата на подписване-

10.10.2019 

Дата на реално 

стартиране на 

изпълнението – края 

на месец октомври 

2019г. 

в 

изпълнение 
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Срещани значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за 

разрешаването им 

 

Натрупано е забавяне в графика на изпълнение на строителството по проект „Изграждане на 

междусистемна газова връзка Гърция – България“  поради кризата с Covid-19 и последиците от 

нея в международен план. Спазване на местните и международни ограничения, блокиране на 

международни специалисти в техните страни и невъзможност за работа на строителната 

площадка, затруднения в комуникацията и забавяне на доставката на оборудване и обучение на 

работната сила, както и затруднения и затегнат режим при преминаване на границата между 

България и Гърция. Срокът на изпълнение на проекта е удължен до 21.12.2022 г. съгласно 

подписано Допълнително споразумение №1/17.06.2021 г. Очаква се дейностите да приключат в 

рамките на заложения срок. 
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Всяка планирана промяна в списъка на големи проекти по оперативната програма 

 

Не се предвижда да бъде извършвана промяна в списъка на големите проекти. 
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10.2. Съвместни планове за действие 

 

Напредък по изпълнението на различните етапи от съвместните планове за действие. 
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Таблица 13: Съвместни планове за действие (СПД) 

 
Наименование на 

СПД 

CCI Етап на 

изпълнение на 

СПД 

Общ размер на 

допустимите разходи 

Общ размер на 

публичната подкрепа 

Принос на ОП 

към СПД 

Приоритетна 

ос 

Вид на 

СПД 

[Планирано] 

представяне на 

Комисията 

[Планирано] започване 

на изпълнението 

[Планирано] 

приключване 

Основни крайни 

продукти и резултати 

Общ размер на допустимите разходи, 

сертифицирани пред Комисията 

Забележки 
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Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им 

 

И през 2021 г. планираните и организирани събития от УО на ОПИК на закрито, които имат характер на  масови мероприятия, провеждането на 

информационни кампании и публични събития бяха отменени на основание заповеди на министъра на икономиката и на министъра на 

здравеопазването. 

Предприети са допълнителни стъпки от страна на УО за улесняване на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ: 

- продължава добрата практика по процедурите да не се изисква подписването на всеки отделен документ с КЕП; 

- увеличен е обхватът на извършваните проверки по служебен път по отношение на обстоятелства, свързани с кандидатите/бенефициентите; 

- продължават усилията за намаляване броя на изискваните от кандидатите на етап кандидатстване и договаряне документи, вкл. опростяване 

на формулярите за кандидатстване;  

- продължава добрата практика за публикуване на ръководство за кандидатстване по всяка обявена процедура, вкл. публикуване на 

информация относно процеса по подаване на проектното предложение, както и такива, свързани с последващото отчитане (в случай на одобрение 

на проект); 

- продължава добрата практика за извършване на процеса по договаряне на одобрените проекти по електронен път; 

- по изключение, за процедурите за подкрепа на предприятията, засегнати от икономическите последствия от пандемията COVID-19, се 

приложиха опростени правила за предоставяне на БФП по смисъла на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. 

 

 

 

 


