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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. 

Прилагането на инструмента за неограничени гаранции от финансовите посредници в рамките на 

ОПИМСП приключи на 31.12.2019 г. и след тази дата не са отпускани нови кредити към крайни 

получатели на помощ.     

Съгласно отчетените от ЕИФ данни за 2021 г. в Годишния доклад за изпълнението на Инициативата за 

МСП в България, общият брой на гарантираните заеми е 4609 в договорен размер от общо 583,1 млн. 

евро, а нивото на обезпечение на портфейла до 38%, което илюстрира ползите от инструмента за 

кредитополучателите. Към 31 декември 2021 г. действителният обем на изплатения портфейл е над 571 

млн. евро, което представлява 94% от максималния обем на портфейла по Инициативата за МСП в 

България.  

Към 31 декември 2021 г. 3980 МСП са получили заеми по Инициативата за МСП, като 723 от тях са 

стартиращи фирми (МСП с бизнес история по-малко от 3 години), което представлява над 18% от 

всички предприятия в портфейла. Структурата на портфейла на Инициативата за МСП в България по 

отношение на категорията на предприятията е следната: 51,5% от крайните получатели са микро-

предприятия, следвани от 38,5% малки предприятия и 10% средни предприятия.  Търговия на едро и на 

дребно са индустриите с най-голяма концентрация в портфейла, следвани от преработващата 

промишленост. 

Към края на 2021 г. изплатените гаранции от средствата на ЕСИФ са на стойност 7,8 млн. евро, което 

представлява 7,3% от общия размер на гарантираните средства от ЕСИФ.  

Комитет за наблюдение  

През 2021 г. са проведени 1 он-лайн заседание (11-тото официално заседание на КН на ОПИК и 

ОПИМСП) и 6 писмени процедури за неприсъствено вземане на решения, на които са одобрени 

Годишният доклад за изпълнението на програмата за 2020 г. и изменението на Плана за оценка на 

ОПИК и ОПИМСП.  

Показатели за резултат и изпълнение 

Стойностите на отчетените показатели отразяват успешното изпълнение на гаранционния инструмент, 

по който към края 2020 г. са усвоени близо 571 млн. евро, което надвишава със 163 млн. целта от 408 

млн. евро, заложена в програмата и представлява 94% от максималния обем по портфейла договорен с 

финансовите посредници от 608 млн. евро. Успешното изпълнение се отразява в надвишението на 

целта за лостовия ефект – 5,65 при заложена цел от 4. Добър резултат е постигнат и в броя на 

подпомогнатите предприятия – 3 980 при цел от 2 816.  

През 2021 г. се наблюдава влошаване на показател SR01 „Процент на предприятията успешно 

получили финансиране чрез банков заем“ – от 60 за 2020 г. стойността пада на 52%. Основна причина 

за влошаването на показателя e избухването на епидемията от COVID-19 и предприетите от страна 

правителството мерки за ограничаването ѝ. Изпълнението на ОПИМСП не оказа влияние върху 

показателя през 2021 г., предвид приключилия в края на 2019 г. период на включване по инструмента. 

По показател SR02 към момента на изготвяне на доклада са налични данни за 2020 г. Данните показват 

продължаващо нарастване, като за 2020 г. стойността е 30.9 – 9% увеличение спрямо стойността за 

2019 г.  

 



 

BG 3  BG 

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 Подобряване на достъпа 

до дългово финансиране 

за МСП в България 

Периодът на включване по инструмента за неограничени гаранции за 

предоставяне на капиталово облекчение за нови портфейли за дългово 

финансиране приключи към 31.12.2019 г. Обемът на договорените кредити 

се равнява на близо 96% от максималния обем на портфейла на 

инструмента. Съгласно данни в Годишния доклад на ЕИФ за 2021 г. са 

договорени 4 609 трансакции към 3 980 МСП на обща стойност 583 139 333 

евро, като 571 257 611 евро от тях са действително платени на крайните 

получатели. 

 

 

3.2. Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013)  

 

Приоритетни оси, различни от техническа помощ 

 
Приоритетна ос 1 - Подобряване на достъпа до дългово финансиране за МСП в България 

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: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР, ЕФРР 

REACT-EU и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разпределени по 

категории региони за ЕФРР) - 1 / 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 

2 816,00   3980    

S CO01 Производствени 

инвестиции: Брой 
предприятия, 

получаващи подкрепа 

предприятия По-слабо 

развити 
региони 

2 816,00   4000    

F SO02 Минимум лостов 

ефект 

x пъти 

(принос от 

ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

4,00   5,65    

S SO02 Минимум лостов 

ефект 

x пъти 

(принос от 
ЕФРР) 

По-слабо 

развити 
региони 

4,00   5,96    

F SO1 Общ размер на 

отпуснатите нови 
заеми от финансовите 

посредници 

EUR По-слабо 

развити 
региони 

408 000 000,00   583 139 333,00    

S SO1 Общ размер на 

отпуснатите нови 
заеми от финансовите 

посредници 

EUR По-слабо 

развити 
региони 

408 000 000,00   608 076 923,00    

(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 4 009,00   4 021,00   3 487,00   
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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 

предприятия, получаващи подкрепа 

S CO01 Производствени инвестиции: Брой 

предприятия, получаващи подкрепа 

4 000,00   4 000,00   4 000,00   

F SO02 Минимум лостов ефект 5,83   5,90   4,70   

S SO02 Минимум лостов ефект 5,96   5,96   5,96   

F SO1 Общ размер на отпуснатите нови заеми 
от финансовите посредници 

593 174 880,00   596 738 704,35   515 613 697,00   

S SO1 Общ размер на отпуснатите нови заеми 

от финансовите посредници 

608 076 923,00   608 076 923,00   608 076 923,00   

 
(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 

1 750,00   86,00      

S CO01 Производствени инвестиции: Брой 
предприятия, получаващи подкрепа 

1 750,00   86,00      

F SO02 Минимум лостов ефект 6,38   6,41      

S SO02 Минимум лостов ефект 6,38   0,00      

F SO1 Общ размер на отпуснатите нови заеми от 

финансовите посредници 

251 705 924,00   6 935 853,00      

S SO1 Общ размер на отпуснатите нови заеми от 

финансовите посредници 

251 705 924,00   6 935 853,00      

 
(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 SO02 Минимум лостов ефект    

S SO02 Минимум лостов ефект    

F SO1 Общ размер на отпуснатите нови заеми от финансовите посредници    

S SO1 Общ размер на отпуснатите нови заеми от финансовите посредници    

 

 
Приоритетна ос 1 - Подобряване на достъпа до дългово финансиране за МСП в България 

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 1 - Улесняване достъпа до финансиране за МСП чрез инструмент за портфейлни гаранции без таван 

на загубите 

 

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и за Кохезионния фонд (по приоритетна 

ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ 

 
ID Показател Мерна единица Категория 

региони 
Базова 
стойност 

Базова 
година 

Целева 
стойност 

2023 г. 

2021 
Общо 

2021 
Качествена 

Забележки 

SR1 % на предприятията 
успешно получили 

финансиране чрез банков 

заем 

процент По-слабо 
развити 

региони 

70,00 2014 73,00 52   

SR2 Производителност на МСП добавена стойност 

по факторни 

разходи (хил. 

лв.)/заето лице 

По-слабо 

развити 

региони 

16,80 2012 19,30   От 2016 г. е 

надмината 

целевата 

стойност 
(2023) 

 
ID Показател 2020 

Общо 

2020 

Качествена 

2019 

Общо 

2019 

Качествена 

2018 

Общо 

2018 

Качествена 

2017 

Общо 

2017 

Качествена 

SR1 % на предприятията успешно получили 
финансиране чрез банков заем 

60,00  77,00  68,00  84,00  

SR2 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 

SR1 % на предприятията успешно получили финансиране чрез 
банков заем 

73,00      

SR2 Производителност на МСП 21,80      
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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 

3 980 

 

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 

 
Приоритетна ос Вид показател Ид. № Показател Мерна единица Фонд Категория регион 2020 Общо, кумулативно 2019 Общо, кумулативно 2018 Общо, кумулативно Забележки 

 
Приоритетна 

ос 

Вид 

показател 

Ид. 

№ 

Показател Мерна 

единица 

Фонд Категория 

регион 

2017 Общо, 

кумулативно 

2016 Общо, 

кумулативно 

2015 Общо, 

кумулативно 

2014 Общо, 

кумулативно 

 
 

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 

 

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]) 

 
Приоритет

на ос 

Фонд Категор

ия 

региони 

Основа за 

изчислява

не 

Общо за 

фонда 

Процент на 

съфинансира

не 

Общ 

размер на 

допустимит

е разходи за 

операциите

, избрани за 

подкрепа 

Дял от 

общия 

размер на 

отпуснати

те 

средства, 

покрит с 

избраните 

операции 

Допустими 

публични 

разходи за 

операциите

, избрани за 

подкрепа 

Общ размер 

на 

допустимите 

разходи, 

декларирани 

от 

бенефициер

ите пред 

управляващ

ия орган. 

Дял от 

общия 

размер на 

отпуснатите 

средства, 

покрит с 

допустимите 

разходи, 

декларирани 

от 

бенефициер

ите 

Брой на 

избрани

те 

операци

и 

1 Европейск

и фонд за 

регионалн

о развитие 

(ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

Публични 102 000 000,

00 

100,00% 102 000 000,

00 

100,00% 102 000 000,

00 

102 000 000,0

0 

100,00% 1 

Общо Европейс

ки фонд 

за 

регионал

но 

развитие 

(ЕФРР) 

По-слабо 

развити 

региони 

 102 000 000,

00 

100,00% 102 000 000,

00 

100,00% 102 000 000,

00 

102 000 000,0

0 

100,00% 1 

Общ брой    102 000 000,

00 

100,00% 102 000 000,

00 

100,00% 102 000 000,

00 

102 000 000,0

0 

100,00% 1 
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Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране 

 

1 2 3 4 5 6 

Използване 

на 

кръстосано 

финансиране 

Приоритетна 

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) 

 

 Таблица 9: Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР, ЕФРР REACT-EU и Кохезионния 

фонд по целта "Инвестиции за растеж и работни места") 

 

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) 

 

Таблица 10: Разходи, направени извън Съюза (ЕСФ и ЕСФ 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 отчетния период не са извършени оценки.  

 

През м. март 2021 г. УО на ОПИК и ОПИМСП 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 графикът за провеждане на оценките за приноса на 

ЕСИФ за постигане целите на ОПИК и на Оценката на приноса на подкрепата от ЕСИФ за 

постигане целите на ОПИМСП. 

В края на март 2021 г. е получена Обща методология за извършването на оценка на Инициативата 

от звеното за оценка на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК, която бе 

адаптирана и използвана при разработването на техническата спецификация за оценката на 

ОПИМСП. В рамките на отчетния период техническата спецификация е финализирана. На 

02.11.2021 г. е обявена 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.“. Постъпили са пет оферти от 

кандидати. В резултат на проведената оценка е избран изпълнител „СИГМА МЕТРИКС“ ДЗЗД, с 

който предстои сключване на договор.  

 

 
Име Фонд От месец От година До месец До година Вид оценка Тематична цел Тема Констатации 

 

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 

 

В процеса на изпълнение на Оперативна програма „Инициатива за МСП“ не са идентифицирани 

проблеми, които да представляват риск за успешното усвояване на средствата по нея. 

 

 

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. 
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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 

Прилагането на инструмента за неограничени гаранции от финансовите посредници в рамките на 

ОПИМСП приключи на 31.12.2019 г. и съответно след това не са отпускани нови кредити към 

крайни получатели на помощ.     

Съгласно отчетените от ЕИФ данни за 2021 г. в Годишния доклад за изпълнението на 

Инициативата за МСП в България, общият брой на гарантираните заеми е 4 609 в договорен размер 

от общо 583,1 млн. евро. Към 31 декември 2020 г. 3 980 МСП са получили заеми по Инициативата 

за МСП, като 723 от тях са стартиращи фирми (МСП с бизнес история по-малко от 3 години), 

което представлява над 18% от всички предприятия в портфейла. Структурата на портфейла на 

Инициативата за МСП в България по отношение на категорията на предприятията е следната: 

51,5% от крайните получатели са микро-предприятия, следвани от 38,5% малки предприятия и 10% 

средни предприятия.   

Стойностите на отчетените показатели отразяват успешното изпълнение на гаранционния 

инструмент, по който към края 2021 г. са усвоени над 571 млн. евро, което надвишава с над 163 

млн. от целта от 408 млн. евро, заложена в оперативната програма. Успешното изпълнение се 

отразява и в надвишението на целта за лостовия ефект – 5,65 при заложена цел от 4. Нивото на 

обезпечение на портфейла достига 38%, което илюстрира ползите от инструмента за 

кредитополучателите.  Добър резултат е постигнат и в броя на подпомогнатите предприятия – 3 

980 при цел от 2 816.  
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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  

1 - Подобряване на достъпа до дългово 

финансиране за МСП в България 

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) 

102 000 000,00 

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 01.12.2013 

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 Инструмент за неограничени гаранции по 

инициативата за МСП 

6. Официален адрес/място на стопанска дейност на 

финансовия инструмент (държава и град) 

гр. 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 

Да 

7.1.1. Наименование на финансовия инструмент на 

равнището на Съюза 

Инициатива за МСП 

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, 
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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 

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 Специфичен фонд 

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 

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 

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 

 

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 
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(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) 

11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ 

финансовия инструмент 

Европейски инвестиционен фонд 

11.1.2. Официален адрес/място на стопанска 

дейност (държава и град) на органа, изпълняващ 

финансовия инструмент 

Велико херцогство Люскембург, 

Люксембург 

12. Процедура за избор на органа, изпълняващ 

финансовия инструмент: възлагане на обществена 

поръчка; друга процедура. 

Определяне на ЕИБ, ЕИФ или 

международни финансови институции 

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 

26.04.2016 

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) 

102 000 000,00 

14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро) 102 000 000,00 

14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително)  

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) 

94 860 000,00 

15.1. от които стойност на участието на ЕСИ 

фондове (в евро) 

94 860 000,00 

15.1.1. от които ЕФРР (в евро) 94 860 000,00 

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  
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съфинансиране (в евро) 

15.2.1. от които общ размер национално публично 

финансиране (в евро) 

 

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) 

6 253 295.74 

17.1. от които за основно възнаграждение (в евро) 4 492 747.80 

17.2. от които за възнаграждение, обвързано с 

резултатите (в евро) 

1 760 547.94 

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 

Неограничени гаранции за предоставяне 

на капиталово облекчение на финансови 

посредници за нови портфейли за дългово 

финансиране на допустими МСП  

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) 

94 860 000,00 

24.1. от които общ размер на финансовото участие 

на ЕСИ фондовете (в евро) 

94 860 000,00 

25. Обща размер на финансовото участие на 94 860 000,00 
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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) 

25.1. от които общ размер на финансовото участие 

на ЕСИ фондовете (в евро) 

94 860 000,00 

25.1.1. от които по ЕФРР (в евро) 94 860 000,00 

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) 

 

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) 

571 257 611,00 

26.1. Общ размер на новото дългово финансиране, 

създадено от Инициативата за МСП (член 39, 

параграф 10, буква б) от Регламента за 

общоприложимите разпоредби) 

571 257 611,00 

27. Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал 

или квазидялов капитал/друг финансов продукт, 

подписани с крайни получатели, по продукти 

4 609 

28. Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов 

капитал или квазидялов капитал/друг финансов 

продукт, направени в крайни получатели, по 

продукти 

4 609 

29. Брой крайни получатели, подпомагани от 

финансовия продукт 

3 980 

29.1. от които големи предприятия  

29.2. от които МСП 3 980 

29.2.1. от които микропредприятия 2 051 

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 

94 

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) 

7 879 292,00 
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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 

4,00 

39.2. Постигнат ефект на лоста в края на отчетната 

година за заеми/гаранции/дялови или квазидялови 

инвестиции/друг финансов продукт, по продукти  

5,65 

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 

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) 

-2 061 178.15 

36. Суми, възстановени на финансовия инструмент, 

отнасящи се до подкрепа от ЕСИ фондове, до края 

на отчетната година (в евро) 

193 525,44 

36.1. от които вноски по главница (в евро)  

36.2. от които печалби, други приходи и доходи (в 

евро) 

193 525,44 

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 

0,00 



 

BG 15  BG 

управление на финансовия инструмент (в евро) 

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) 

269 986 154,00 

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) 

1 824 231,00 

38.2.1. от които държавно участие (в евро) 0,00 

38.2.2. от които частни участия (в евро) 1 824 231,00 

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 

SO02 - Минимум лостов ефект 

41.1. Целева стойност на показателя за 

изпълнението 

4,00 

41.2. Стойност, постигната от финансовия 

инструмент по отношение на целевата стойност на 

показателя за изпълнението 

5,65 

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 

2 816,00 

41.2. Стойност, постигната от финансовия 

инструмент по отношение на целевата стойност на 

показателя за изпълнението 

3 980,00 
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41. Показател за изпълнението (кодов номер и 

наименование), за който допринася финансовият 

инструмент 

SO1 - Общ размер на отпуснатите нови 

заеми от финансовите посредници  

41.1. Целева стойност на показателя за 

изпълнението 

408 000 000,00 

41.2. Стойност, постигната от финансовия 

инструмент по отношение на целевата стойност на 

показателя за изпълнението 

583 139 333,00 

  

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 

 

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 

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 

 

 

Срещани значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за 

разрешаването им 

 

 

 

Всяка планирана промяна в списъка на големи проекти по оперативната програма 

 

 

 

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 

 

Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им 

 

 

 


