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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1. На 30 ноември 2011 г. Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета 

своето предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване 

на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните 

предприятия (2014—2020 г.) (COSME). 
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2. Целта на предложението е да се насърчи конкурентоспособността на европейските 

предприятия.  

 

 COSME ще осигури по-добър достъп до финансиране, ще предостави услуги в 

подкрепа на бизнеса и ще насърчи предприемачеството, особено за малките и средните 

предприятия (МСП). При одобрение от страна на Съвета и Европейския парламент 

COSME ще обхване периода 2014—2020 г. с предвиден бюджет от 2,5 милиарда евро. 

 

 COSME е продължение на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, с 

изключение на частта за иновациите, която ще бъде обхваната от „Хоризонт 2020“. 

 

 Въздействие на COSME върху конкурентоспособността на предприятията и МСП 

 Очаква се COSME да допринесе за увеличаване на БВП на ЕС с 1,1 милиарда евро 

годишно. Очаква се мрежата „Enterprise Europe“ да подпомогне 39 000 дружества със 

споразумения за партньорство, което да доведе до създаването и/или запазването на 

29 500 работни места, да спомогне за лансирането на 900 нови стопански продукта, 

услуги или процеси годишно и да допринесе за постигането на допълнителен оборот на 

подпомаганите предприятия от 200 милиона евро годишно. Ще бъде улеснен достъпът 

до финансиране за предприемачите, по-специално тези, които желаят да започнат 

трансгранични дейности, което ще доведе до очаквано увеличение от 3,5 милиарда 

годишно под формата на допълнително кредитиране и/или инвестиране за 

европейските предприятия. 

 

 Политическо значение  

 Настоящата програма е част от подхода, предприет от водещата инициатива „Съюз за 

иновации“ на стратегията „Европа 2020“. Целта на програмата COSME е допълнително 

да се разработят действията в полза на конкурентоспособността и предприемачеството 

и да се увеличи заетостта.  
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3. Тъй като предложението за регламент е включено в пакета предложения, свързани с 

многогодишната финансова рамка (МФР), всички разпоредби с отражение върху 

бюджета са отделени, като по този начин са изключени от целта за постигане на общ 

подход. Тези разпоредби, които са в квадратни скоби в текста, се отнасят до бюджета 

(член 5, параграф 1) и до мерките за подкрепа (член 14, параграф 2). По подобен начин 

всички разпоредби, свързани с текущите преговори по новия Финансов регламент 

(член 13, параграф 2, член 16, член 17, параграфи 1 и 13) и с формулирането на 

стандартен член (член 18) относно защитата на финансовите интереси на Съюза, са 

поставени в квадратни скоби. Поради това може се стигне до споразумение единствено 

по частичен общ подход. 

 

4. Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) на Европейския 

парламент назначи за докладчик г-н Jürgen Creutzmann (ALDE/DE) и се очаква да 

гласува по проект за доклад през ноември 2012 г. Гласуването в пленарна зала се 

очаква да се състои през декември 2012 г.  

 

5. Европейският икономически и социален комитет прие и даде становището си на 

29 март 2012 г. 1, а становището на Комитета на регионите все още се очаква. 

 

6. Делегациите на FR and UK внесоха резерва за парламентарно разглеждане. 

 

II. РАБОТА В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА 

 

1. Подробната работа по предложението започна на равнището на работна група 

„Конкурентоспособност и растеж“ на 13 януари 2012 г. 

 

2. Работната група разглежда задълбочено предложението на Комисията от 13 януари 

2012 г. до май 2012 г. 

 

3. КОРЕПЕР разгледа компромисния текст на председателството и намери решение на 

някои спорни въпроси на 16 май 2012 г. 

                                                 
1 CESE 808/2012  
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3. Компромисният текст на предесдателството, който включва резултатите от заседанието 

на КОРЕПЕР от 16 май 2012 г., е включен в приложението към настоящата бележка.  

 

 Освен това бяха направени следните редакционни промени: 

 

o Редът на членовете (членове 8, 9, 10 и 11) и на показателите в приложение І към 

приложението беше променен, така че да отрази поредността на конкретните цели, 

изброени в член 4, параграф 1.  

o Съображение 30 бе преформулирано в съответствие със старндартните разпоредби 

за защитата на финансовите интереси на Съюза в програмите за разходи по новата 

многогодишна финансова рамка (МФР) (преки разходи и външна помощ), изложени 

в док. 10044/12 от 16.5.2012 г.  

o Беше коригирана погрешна препратка в бележка под линия 6. 

o В показателите бяха внесени някои редакционни промени. 

 

III. НЕРЕШЕНИ ВЪПРОСИ 

 

На заседанието си от 16 май 2012 г. КОРЕПЕР разгледа компромисното предложение на 

председателството и успя да реши повечето спорни въпроси. Все още е налице обаче 

известна загриженост, свързана със следните аспекти: 

 

• Бюджет: В член 5, параграф 1, където се предлага определена минимална част от 

общия бюджет да бъде заделена за финансови инструменти, AT изрази желание 

изразът „не по-малко от“ да се замени с „приблизително“.  

 

• Годишни работни програми:  

o Член 13, параграф 1, буква д), където се споменава годишният процент, който 

може да бъде отпускан за механизма за гарантиране на заеми над 150 000 евро: 

DE, NL и SI искат параграфът да бъде заличен. 

o Член 13, параграф 1, буква е) относно финансовите инструменти: DE и NL 

искат да бъдат заличени думите „например максимален размер на гаранцията“.  
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• Комисията напълно запазва позицията си по цялото компромисно предложение. 

Резервите ѝ са свързани по-специално с въвеждането на клауза относно липсата на 

становище (член 19) и измененията в механизма за гарантиране на заеми (член 17, 

параграф 11).  

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Във връзка с това Съветът по конкурентоспособност се приканва да разгледа представеното 

от председателството компромисно предложение и да се справи с нерешените въпроси с 

оглед частичният общ подход да бъде приет на заседанието му на 30 май 2012 г.  

 

___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

2011/0394 (COD) 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и 

средните предприятия (2014—2020 г.)  

(текст от значение за ЕИП) 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,  

 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

членове 173 и 195 от него, 

 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

 

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти, 

 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет, 

 

като взеха предвид становището на Комитета на регионите, 

 

в съответствие с обикновената законодателна процедура,  
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като имат предвид, че: 

 

(1) През март 2010 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Европа 2020 — Стратегия за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“2 (по-долу „стратегията „Европа 2020“). 

Съобщението беше одобрено от Европейския съвет през юни 2010 г. Стратегията 

„Европа 2020“ представлява отговор на икономическата криза и е предназначена да 

подготви Съюза за следващото десетилетие. В нея се определят пет амбициозни цели 

по отношение на климата и енергетиката, заетостта, иновациите, образованието и 

социалното приобщаване, които да бъдат постигнати до 2020 г., и се посочват 

основните движещи сили за растежа, които целят да направят Съюза по-динамичен и 

конкурентоспособен. В стратегията също така се подчертава значението на засилването 

на растежа на европейската икономика, като същевременно се постигат високо ниво на 

заетост, икономика с ниски емисии на въглероден диоксид и ефективно използване на 

ресурсите и енергията и социално сближаване. 

 

(2) За да се гарантира, че предприятията, по-специално МСП, играят централна роля за 

икономическия растеж в Съюза, през октомври 2010 г. Комисията прие съобщение, 

озаглавено „Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията. 

Извеждане на преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие“3, което 

беше одобрено от Съвета през декември 2010 г. Това е водеща инициатива на 

стратегията „Европа 2020“. В съобщението се очертава стратегия, която има за цел да 

стимулира растежа и създаването на работни места чрез поддържане и подкрепа на 

силна, диверсифицирана и конкурентна промишлена база в Европа, по-специално чрез 

подобряване на рамковите условия за предприятията и укрепване на няколко аспекта на 

единния пазар, включително свързаните с бизнеса услуги. 

                                                 
2 Док. 7110/10. 
3 Док. 15483/10. 
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(3) През юни 2008 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Мисли първо за малките!“ 

„Small Business Act“ за Европа“4, което беше приветствано от Съвета през декември 

2008 г. В „Small Business Act“ (SBA) се предвижда всеобхватна рамка на политиката за 

малките и средни предприятия (МСП), насърчава се предприемачеството и принципът 

„Мисли първо за малките!“ се залага в законодателството и политиката с цел да се 

засили конкурентоспособността на МСП. С SBA се установяват 10 принципа и се 

очертават политиката и законодателните действия за насърчаване на потенциала на 

МСП за растеж и създаване на работни места. Изпълнението на SBA допринася за 

постигането на целите на стратегията „Европа 2020“. Във водещите инициативи вече са 

включени редица действия за МСП. 

 

(4) В съобщението на Комисията от февруари 2011 г., озаглавено „Преглед на Small 

Business Act за Европа“5, въз основа на което през май 2011 г. Съветът прие 

заключенията си, се прави преглед на изпълнението на SBA и се оценяват 

потребностите на МСП, осъществяващи дейност в настоящата икономическа среда, в 

която за тях става все по-трудно да получат достъп по финансиране и пазари. В 

прегледа се прави обзор на напредъка, постигнат през първите две години от 

действието на SBA, изложени са нови действия в отговор на произтичащите от 

икономическата криза предизвикателства, посочени от заинтересованите страни, и са 

предложени мерки за подобряване на използването и прилагането на SBA с ясно 

очертана роля за заинтересованите страни и водещите стопанските организации. 

 

(5) С предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова 

рамка за годините 2014—20206, прието на 29 юни 2011 г., Комисията създава пакет от 

законодателни предложения и документи за бюджета на Съюза за периода 2014—

2020 г. В многогодишната финансова рамка се описва как ще се постигнат целите на 

политиката за увеличаване на растежа и разкриване на повече работни места в Европа, 

за създаване на по-екологосъобразна икономика с ниски емисии на въглероден диоксид 

и за извеждане на Европейския съюз на челни позиции в световен мащаб. 

                                                 
4 Док. 11262/08. 
5 Док. 7017/11. 
6 Док. 12474/11. 
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(6) За да се допринесе за укрепването на конкурентоспособността и устойчивостта на 

предприятията на Съюза, и по-специално на МСП, за напредъка на основаното на 
знанието общество и за развитието на базата на балансиран икономически растеж, 
следва да бъде създадена Програма за конкурентоспособност на предприятията и за 
МСП (по-долу „Програмата“). 

 
(7) В Програмата ще се отдаде първостепенен приоритет на програмата за опростяване, в 

съответствие със съобщението на Комисията, озаглавено „Програма за опростяване на 
МФР за периода 2014—2020 г.“7, от февруари 2012 г. 

 
(8) Комисията пое ангажимент да включи действията в областта на климата в разходните 

програми на Съюза и да насочи поне 20 % от неговия бюджет към свързани с климата 
цели. Важно е да се гарантира, че смекчаването на изменението на климата и 
приспособяването към него, както и предотвратяването на риска се извеждат на преден 
план при подготовката, разработването и изпълнението на Програмата. Мерките, 
предмет на настоящия регламент, следва да допринасят за насърчаване на прехода към 
икономика и общество с ниски емисии на въглероден диоксид и устойчиви на 
изменението на климата. 

 
(9) Политиката на Съюза в областта на конкурентоспособността има за цел да установи 

институционалната и политическата уредба, с която да се създадат условия за устойчив 
растеж на предприятията, и по-специално МСП. Подобрената производителност е най-
големият източник на устойчив растеж на приходите. Конкурентоспособността зависи 
и от способността на дружествата да се възползват напълно от възможности като 
единния европейски пазар. Това е от особено значение за МСП, които представляват 
99 % от предприятията в Съюза, осигуряват две от всеки три съществуващи работни 
места в частния сектор и 80 % от новосъздадените работни места и са източник на 
повече от половината от общата добавена стойност, създавана от предприятията в 
Съюза. МСП представляват ключова движеща сила за икономическия растеж, заетостта 
и социалната интеграция. 

 
(10) В последните години конкурентоспособността е поставена в центъра на вниманието 

при създаването на политиките на Съюза поради неефективността на пазара, 
политиките и институциите, която подрива конкурентоспособността на предприятията 
на Съюза, и по-специално на МСП. 

                                                 
7 Док. 6708/12. 
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(11) Поради това Програмата следва да бъде насочена към преодоляване на 

неефективността на пазара, която засяга конкурентоспособността на икономиката на 

Съюза в световен мащаб и подрива капацитета на предприятията, по-специално МСП, 

за съревноваване с конкурентите им от други части на света. 

 

(12) Програмата следва да е насочена по-специално към МСП, така както са определени в 

Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за 

микро-, малки и средни предприятия8. Следва да се обърне особено внимание на 

микропредприятията, предприятията, осъществяващи занаятчийска дейност, и 

социалните предприятия. Следва да се обърне внимание и на потенциалните, новите и 

младите предприемачи и на жените предприемачи, както и на конкретни целеви групи 

и на насърчаването на прехвърлянето, отделянето и откъсването на предприятия и 

даването на втори шанс на предприемачите. 

 

(13) Много от проблемите, свързани с конкурентоспособността на Съюза, се отнасят до 

трудностите на МСП при получаването на достъп до финансиране, тъй като за тях 

доказването на тяхната кредитоспособност е нелека задача, а достъпът до рисков 

капитал е съпътстван с трудности. Това има отрицателен ефект върху нивото и 

качеството на новосъздадените предприятия и върху растежа на предприятията. 

Добавената стойност за Съюза на предложените финансови инструменти се изразява, 

наред с другото, в укрепването на единния пазар за рисков капитал и в разработването 

на общоевропейски пазар за финансиране на МСП. Действията на Съюза следва да 

бъдат съгласувани и последователни в отделните програми, да допълват финансовите 

инструменти за МСП на държавите членки и да избягват нарушаване на 

функционирането на пазара. Образуванията, на които е възложено изпълнението на 

действията, следва да гарантират допълняемост и да не допускат двойното 

финансиране чрез средства на Съюза. 

                                                 
8 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36. 
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(14) В съобщението на Комисията, озаглавено „Рамка за следващото поколение иновативни 

финансови инструменти — платформи за капиталови и дългови инструменти на ЕС“9, 

от октомври 2011 г., се очертава необходимостта от: по-голяма съгласуваност и 

последователност между финансовите инструменти на ЕС, обусловеност на 

интервенциите от съществуването на неефективност на пазара и действия за 

подобряване на тяхната добавена стойност за ЕС и тяхната видимост. Необходимостта 

от по-голяма съгласуваност и последователност е подчертана и в съобщението на 

Комисията, озаглавено „План за действие за улесняване достъпа на МСП до 

финансиране“10, от декември 2011 г. 

 

(15) Мрежата „Enterprise Europe“ е доказала своята добавена стойност за европейските МСП 

като служба „на едно гише“ на ЕС за установяване на подходящите програми на ЕС за 

подкрепа на бизнеса с цел подобряване на конкурентоспособността на МСП и 

проучване на бизнес възможностите в рамките на единния пазар и извън него. 

Рационализирането на методологиите и на методите на работа и осигуряването на 

европейско измерение на услугите в подкрепа на бизнеса могат да бъдат постигнати 

само на равнището на Съюза. По-специално, мрежата „Enterprise Europe“ помага на 

МСП да намерят партньори за сътрудничество или трансфер на технологии и да 

получат консултации относно източници на финансиране от ЕС, както и относно 

законодателството на ЕС и интелектуалната собственост и програмите на ЕС за 

насърчаване на еко-иновациите и устойчивото производство. Също така тя получава 

обратна информация относно законодателството и стандартите на Съюза. Нейният 

единствен по рода си експертен опит е особено важен за преодоляване на 

информационната асиметрия и за облекчаване на разходите за операции при 

трансгранична дейност. 

                                                 
9 Док. 16301/11. 
10 Док. 18619/11. 
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(16) Ограничената интернационализация на МСП във и извън Европа засяга 

конкурентоспособността. Според някои оценки понастоящем 25 % от МСП в Съюза се 
занимават с износ или са извършвали такава дейност в даден момент през последните 
три години, като само 13 % от тях извършват износ извън Съюза редовно и само 2 % са 
инвестирали извън своята държава. В съответствие със „Small Business Act, който 
призова Съюза и държавите членки да подпомагат и насърчават МСП да се възползват 
от растежа на пазарите извън Съюза, Съюзът предоставя финансова помощ на няколко 
инициативи, например бюрото в Китай в помощ на МСП по въпросите на правата 
върху интелектуалната собственост. Добавената стойност за ЕС се създава чрез 
насърчаване на сътрудничеството и чрез предлагане на допълнителни услуги за 
насърчаване на търговията на европейско равнище, които засилват обединените усилия 
на публичните и частните доставчици на услуги в тази област. Част ІІ от заключенията 
на Съвета относно водещата инициатива за индустриалната политика, озаглавена 
„Засилване на прилагането на индустриалната политика в целия ЕС“11, следва да бъде 
изцяло взета под внимание. Във връзка с това националните и регионалните усилия за 
насърчаване на клъстерите към върхови постижения и международно сътрудничество 
следва да бъдат допълнени от ясно определена европейска стратегия за клъстерите.  

 
(17) За да се подобри конкурентоспособността на европейските предприятия, и по-

специално на МСП, държавите членки и Комисията трябва да създадат благоприятна 
бизнес среда. Интересите на МСП и секторите, в които те са най-активни, се нуждаят 
от особено внимание. Необходими са и инициативи на равнището на Съюза, за да се 
осигури обмен на информация и знания в европейски мащаб, като цифровите услуги 
могат да бъдат особено икономически ефективни в тази област. Такива дейности могат 
да спомогнат за създаване на условия на равнопоставеност за МСП. 

 
(18) Друг фактор, който влияе върху конкурентоспособността, е сравнително слабият 

предприемаческия дух в Съюза. Едва 45 % от гражданите на Съюза (и по-малко от 40 % 
от жените) биха желали да извършват дейност като самостоятелно заети лица, в 
сравнение с 55 % от населението в САЩ и 71 % в Китай (според проучването на 
Евробарометър от 2009 г. относно предприемачеството). Насърчаването на 
образованието в областта на предприемачеството, демонстрационният ефект и ефектът 
на ускорител, например европейските награди, както и мерките за увеличаване на 
последователността и съгласуваността като сравнителния анализ и обмена на най-
добри практики осигуряват висока добавена стойност за ЕС.  

                                                 
11 Док. 17851/11. 
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(19) Световната конкуренция, демографските промени, ограничените ресурси и 

нововъзникващите социални тенденции създават предизвикателства и възможности за 

много сектори. Например секторите на защитените с промишлен дизайн стоки трябва 
да се адаптират, за да се възползват от неразработения потенциал на високото търсене 

на персонализирани продукти, способни да удовлетворят широк кръг потребители. Тъй 

като тези предизвикателства стоят пред всички МСП в Съюза в много сектори, за 
създаване на допълнителен растеж са необходими съгласувани усилия на равнището на 

Съюза. 

 
(20) Както е посочено в съобщението на Комисията от 30 юни 2010 г., озаглавено „Европа 

— водеща световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за 

европейския туризъм“12, което беше приветствано от Съвета през октомври 2010 г., 
туризмът е важен сектор на икономиката на Съюза. Предприятията в този сектор 

допринасят с 5 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на Съюза. Договорът от Лисабон 

признава значението на туризма, като очертава компетенциите на Съюза в тази област. 
Европейската инициатива в областта на туризма може да допълва действията на 

държавите членки, като насърчава създаването на благоприятна среда и като стимулира 

сътрудничеството между държавите членки, по-специално чрез обмен на добри 
практики. Действията могат да включват подобряване на базата от знания в областта на 

туризма чрез предоставяне на данни и анализи, разработване на транснационални 

проекти за сътрудничество в тясно взаимодействие с държавите членки, като 
същевременно се избягват задължителните изисквания за предприятията на Съюза. 

 

(21) В Програмата се посочват действия за целите, общия финансов пакет за постигането на 
тези цели, минималния финансов пакет за финансовите инструменти, различните 

видове мерки за изпълнение и условията и реда за мониторинг и оценка, както и за 

защитата на финансовите интереси на Съюза. 
 

(22) Финансовите инструменти трябва да функционират чрез посредници или подобни 

структури в държавите членки. Използването на финансови инструменти следва да 

осигури лостов ефект и ясно изразена добавена стойност и да функционира като 

добавка към националните инструменти. 

                                                 
12 Док. 11883/10. 



 
9636/12  mt/ni 14 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG G III  BG 

 

(23) Програмата допълва други програми на Съюза, като същевременно се признава, че 

всеки инструмент следва да функционира съгласно своите собствени специфични 

процедури. Съответно едни и същи допустими разходи не следва да получават двойно 

финансиране. С цел да се постигне добавена стойност и съществено въздействие от 

финансирането от Съюза, следва да се установи тясно взаимодействие между 

Програмата, „Хоризонт 2020“, структурните фондове и други програми на Съюза.  

 

(24) Всички съответни инициативи и действия, обхванати от Програмата, следва да са 

съобразени с принципите на прозрачност и равни възможности на мъжете и жените. 

Зачитането на правата на човека и основните свободи за всички граждани също следва 

да бъде взето предвид в тези инициативи и действия. 

 

(25) С настоящия регламент следва да се определи финансов пакет за целия срок на 

действие на Програмата, който да представлява основната референта сума по смисъла 

на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между 

Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по 

бюджетните въпроси и относно бюджетната дисциплина и доброто финансово 

управление13 за бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура.  

 

(26) За да се гарантира, че финансирането ще бъде ограничено до преодоляване на 

пазарната, политическата и институционалната неефективност, и с оглед избягване на 

нарушаване на функционирането на пазара, финансирането от Програмата следва да е в 

съответствие с правилата на Съюза относно държавните помощи. 

 

(27) Споразумението за Европейското икономическо пространство и протоколите към 

споразуменията за асоцииране предвиждат участието на съответните държави в 

програмите на Съюза. Участието на други трети държави следва да бъде възможно, 

когато това е посочено в споразуменията и процедурите. 

 

(28) Програмата следва да бъде предмет на мониторинг и оценка, така че да се създаде 

възможност за корекции. 

                                                 
13 OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1. 
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(29) Междинният доклад относно постигането на целите на всички подкрепяни по 

Програмата действия, изготвен от Комисията, ще включва и оценка на ниския процент 

на участие на МСП, когато това е установено в няколко държави членки. По 

целесъобразност държавите членки биха могли да вземат предвид резултатите от 

междинния доклад в съответните си политики. 

 

(30) През целия цикъл на разходите финансовите интереси на Съюза следва да бъдат 

защитавани с пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, 

откриване и разследване на нередности, възстановяване на изгубени, погрешно 

изплатени или неправомерно използвани средства, и в случаите, когато е 

целесъобразно, налагане на административни и финансови санкции в съответствие с 

Регламент (ЕС) [№ XXXX/2012] на Европейския парламент и на Съвета относно 

финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза 14. 

 

(31) За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, следва да се 

предоставят изпълнителни правомощия на Комисията да приема годишни работни 

програми за изпълнението на Програмата. Тези правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и 

на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи 

относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията15. 

                                                 
14 OВ C […], […], стр. […]. 
15 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 
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(32) На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във 

връзка с допълнения към показателите и с промени в някои конкретни детайли по 

отношение на финансовите инструменти. От особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните 

актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на 

съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета, 

 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 
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ГЛАВА I 

Предмет 
 

Член 1 

Създаване 

 

Създава се Програма за действия на Съюза за подобряване на конкурентоспособността на 

предприятията със специален акцент върху малките и средните предприятия (МСП) (по-долу 

„Програмата“) за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.  

 

Член 2 

Определение 

 

За целите на настоящия регламент МСП означава микро-, малки и средни предприятия, както 

се посочва в Препоръка 2003/361/EО на Комисията.  

 

Член 3 

Общи цели 

 

1. Програмата допринася за постигането на следните общи цели, като се обръща 

специално внимание на конкретните потребности на МСП в Съюза и на МСП в 

държави, които участват в Програмата в съответствие с член 6: 

 

а) укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията на 

Съюза, по-специално на МСП; 

 

 б) насърчаване на култура на предприемачество и стимулиране на създаването и 

растежа на МСП.  
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2. Степента на постигане на целите, посочени в параграф 1, се измерва чрез следните 

показатели: 

 

а) по-добри резултати на МСП по отношение на устойчивостта; 

 

б) намаляване на административната и регулаторната тежест за МСП; 

 

в) увеличаване на дела на МСП, които извършват трансгранична търговия в рамките 

на Съюза и извън него; 

 

г) повишаване на конкурентоспособността на МСП на Съюза в сравнение с 

конкурентоспособността на МСП на основните конкуренти; 

 

д) растеж на МСП; 

 

е) увеличаване на дела на граждани на Съюза, които биха желали да бъдат 

самостоятелно заети; 

 

Приложение І съдържа подробен списък на показателите и целите на Програмата.  

 

3. Програмата подпомага изпълнението на стратегията „Европа 2020“ и допринася за 

постигането на целта за „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. По-

специално, Програмата допринася за водещата цел относно заетостта. 
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ГЛАВА II 

Конкретни цели и области на действие 
 

Член 4 

Конкретни цели 

 

1. Конкретните цели на Програмата са следните: 

 

 а) подобряване на достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и 

дългови инструменти; 

 

б) подобряване на достъпа до пазарите, по-специално в рамките на Съюза, но също и 

в световен мащаб; 

 

в) подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на 

предприятията на Съюза, по-специално на МСП, във всички сектори, 

включително в сектора на туризма; 

 

г) насърчаване на предприемачеството и на културата на предприемачество; 

 

2. При изпълнението на Програмата се набляга на необходимостта предприятията да се 

приспособят към икономика с ниски емисии на въглероден диоксид, устойчива на 

изменението на климата и с ефективно използване на енергията и ресурсите.  

 

3. За да се измери въздействието на Програмата при постигането на специфичните цели, 

изброени в параграф 1, се използват показатели за изпълнението. Тези показатели са 

изложени в приложение I. 

 

4. В годишните работни програми по член 13 се описват подробно всички действия, които 

ще се осъществят в рамките на настоящата програма.  
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Член 5 

Бюджет 

 

1. Финансовият пакет за изпълнението на Програмата е в размер на [2,522 милиарда] евро, 

от които не по-малко от [1,4 милиарда/55,5 %] евро се отпускат за финансови 

инструменти.  

 

2. Установеният с настоящия регламент финансов пакет може да покрива и разходи, 

свързани с дейности по подготовката, мониторинга, контрола, одита и оценката, които 

са необходими за управлението на Програмата и за постигането на нейните цели. По-

специално, те ще обхващат — по икономически ефективен начин —проучвания, срещи 

на експерти, информационни и комуникационни действия, включително 

институционална комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те 

са свързани с общите цели на Програмата, с разходите, свързани с ИТ мрежите, 

насочени към обработката и обмена на информация, както и с всякакви други разходи 

за техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението на 

Програмата. 

 

3. Отпуснатите финансови средства могат да покриват и разходите за техническа и 

административна помощ, необходима за осигуряване на прехода между Програмата и 

мерките, приети съгласно Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за 

конкурентноспособност и иновации (2007—2013 г.)16. Ако е необходимо, за покриване 

на подобни разходи могат да бъдат предвидени бюджетни кредити в бюджета и след 

2020 г. с цел да се даде възможност за управлението на действия, които не са 

приключили до 31 декември 2020 г. 

                                                 
16 ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15. 
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Член 6 

Участие на трети държави 

 

1. Следните държави могат да участват в цялата програма или в части от нея: 

 

а) държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са 

членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) в съответствие с 

условията, установени в Споразумението за ЕИП, и други европейски държави, 

когато споразуменията и процедурите позволяват това; 

 

б) присъединяващите се държави, страните кандидатки и потенциалните страни 

кандидатки в съответствие с общите принципи и общите правила и условия за 

участие на посочените държави в програмите на Съюза, установени в съответните 

рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни 

договорености; 

 

в) държави, които попадат в обхвата на европейските политики за съседство, когато 

споразуменията и процедурите го позволяват, и в съответствие с общите 

принципи и общите правила и условия за участие на посочените държави в 

програмите на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, 

протоколи към споразумения за асоцииране и решения на Съвета за асоцииране. 

 

2. Образувание, създадено в държава по параграф 1, може да участва в части от 

Програмата, когато тази държава участва съгласно условията, установени в съответните 

споразумения, посочени в параграф 1. 
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Член 7 

Участие на образувания от неучастващи държави 

 

1. В частите от Програмата, по които не участва държава по член 6, могат да участват 

образувания, създадени в тази държава. Образуванията, създадени в други трети 

държави, могат да участват и в действия по Програмата.  

 

2. Образуванията по параграф 1 нямат право да получават финансови средства от Съюза с 

изключение на случаите, когато това е належащо за Програмата, по-специално по 

отношение на конкурентоспособността и достъпа до пазари за предприятията на Съюза. 

Това изключение не се прилага за образувания със стопанска цел.  

 

 

Член 8 

Действия за подобряване на достъпа до финансиране за МСП 

 

1. Комисията подкрепя действия, които имат за цел подобряване на достъпа до 

финансиране за МСП във фазите им на започване на дейност, растеж и прехвърляне, 

които допълват използването от държавите членки на национално и регионално 

равнище на финансови инструменти за МСП, без да се нарушава функционирането на 

пазара. За да се гарантира допълване, посочените действия се координират тясно с 

действията, предприети в рамките на политиката на сближаване, „Хоризонт 2020“ и на 

национално равнище. С тези действия се цели стимулиране на предоставянето на 

финансиране под формата на капиталови и дългови инструменти, като същевременно 

се избягва източването на активи. 

 

2. В допълнение към посочените в параграф 1 действия, от подкрепата на Съюза могат да 

се ползват и действия за подобряване на трансграничното финансиране и на 

финансирането с участието на много държави, като се отчита пазарното търсене и без 

да се нарушава функционирането на пазара, като с това се съдейства на МСП да 

интернационализират своите дейности в съответствие с правото на Съюза. 

 

3. В член 17 са изложени подробно действията, посочени в параграф 1. 
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Член 9 

Действия за подобряване на достъпа до пазари 

 

1. За да продължи да подобрява конкурентоспособността и достъпа до пазари на 

предприятията на ЕС, Комисията може да подпомага действия за подобряване на 

достъпа на МСП до единния пазар, като предоставяне на информация (в т.ч. чрез 

цифрови услуги) и повишаване на осведомеността. 

 

2. Конкретните мерки могат да имат за цел улесняване на достъпа на МСП до пазари 

извън Съюза, по-специално чрез предоставяне на информация относно пречките за 

навлизане на пазара и бизнес възможностите и чрез подобряване на услугите за 

подкрепа по отношение на стандартите и правата върху интелектуалната собственост в 

приоритетни трети държави. Тези мерки допълват, но не дублират основни дейности на 

държавите членки за насърчаване на търговията. 

 

3. Действията по Програмата могат да имат за цел засилване на международното 

сътрудничество в областта на промишлеността, включително диалози с трети държави 

по въпросите на промишлеността и регулаторните мерки. Конкретните мерки могат да 

имат за цел намаляване на различията между нормативните уредби на Съюза и на други 

държави по отношение на промишлените продукти, така че да се допринесе за 

развитието на индустриалната политика и подобряването на бизнес климата. 
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Член 10 

Мрежата „Enterprise Europe“ 

 

Комисията подпомага предоставянето от мрежата „Enterprise Europe“ на интегрирани услуги 

в подкрепа на бизнеса за европейските МСП, които се стремят да търсят възможности в 

рамките на единния пазар и в трети държави. Действията в рамките на мрежата могат да 

включват следното: 

 

а) информационни и консултативни услуги относно инициативите и законодателството на 

ЕС, подкрепа за засилване на управленските способности за увеличаване на 

конкурентоспособността на МСП, подкрепа за подобряването на знанията на МСП в 

областта на финансите и мерки за подобряване на достъпа на МСП до енергийна 

ефективност, експертен опит по въпросите на климата и околната среда, както и 

насърчаване на програмите за финансиране и финансовите инструменти на ЕС (в т.ч. 

„Хоризонт 2020“, в сътрудничество с национални центрове за контакт и структурните 

фондове). Мрежата „Enterprise Europe“ може да бъде използвана и за предоставяне на 

услуги от името и със средствата на други програми на ЕС, например „Хоризонт 2020“. 

В такъв случай Комисията осигурява ефективна координация между различните 

финансови средства на мрежата; 

 

б) улесняване на партньорствата в областта на трансграничната стопанска дейност, 

научно-изследователската и развойна дейност, технологията и иновациите;  

 

в) осигуряване на комуникационен канал между МСП и Комисията. 

 

Изграждането на мрежата се извършва в тясна координация с държавите членки, така че да 

се избегне дублиране на дейности в съответствие с принципа на субсидиарност. 
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Член 11 
Действия за подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и 

устойчивост на предприятията на Съюза 
 
1. Комисията подкрепя действия за подобряване и засилване на конкурентоспособността 

и устойчивостта на предприятията на Съюза, и по-специално на МСП, с цел да се 
увеличат ефективността, последователността, координацията и съгласуваността на 
националните политики за насърчаване на конкурентоспособността, устойчивостта и 
растежа на предприятията на Съюза. 

 
2. Комисията може да подкрепя действия, насочени към разработване на нови стратегии 

за конкурентоспособност. Тези действия могат да включват следното: 
 
а) мерки за подобряване на разработването, изпълнението и оценяването на 

политиките, които имат отражение върху конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията, в т.ч. насърчаване на разработването на 
устойчиви продукти, услуги и процеси, обмен на най-добри практики относно 
рамковите условия и управлението на клъстери и бизнес мрежи от световно 
равнище, насърчаване на транснационално сътрудничество между клъстери, както 
и стимулиране на ефективното използване на ресурсите и корпоративната 
социална отговорност; 

 
б) мерки относно международните аспекти на политиките в областта на 

конкурентоспособността, като се отделя специално внимание на 
сътрудничеството в областта на политиката между държавите членки, други 
участващи в Програмата държави и търговските партньори на Съюза в световен 
мащаб; 

 
в) мерки за подобряване на развитието на политиките за МСП, сътрудничество 

между създателите на политиките, партньорски проверки и обмен на добри 
практики между държавите членки, по-специално с оглед повишаване на достъпа 
на МСП до програми и мерки в съответствие с плана за действие на Small 
Business Act; 

 
г) мерки за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта на МСП на 

Съюза в сектора на туризма, като се насърчава сътрудничеството между 
държавите членки, по-специално чрез обмена на добри практики. 
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3. Комисията може да подкрепя инициативи на държавите членки за ускоряване на 

възникването на конкурентни сектори с пазарен потенциал. Тези инициативи могат да 

включват насърчаване на обмена на добри практики и да определят изисквания за 

уменията и обучението в различните сектори, особено МСП, и по-специално 

електронните умения. Те могат да включват и инициативи за насърчаване на 

прилагането на нови бизнес модели и сътрудничеството на МСП в нови вериги за 

създаване на стойност, както и използването за търговски цели на приложими идеи за 

нови продукти и услуги. 

 

 

Член 12 

Действия за насърчаване на предприемачеството 

 

1. Комисията допринася за насърчаване на предприемачеството, като подобрява 

рамковите условия, които имат отражение върху неговото развитие. Комисията 

подпомага създаването на бизнес среда и култура, благоприятни за стартирането, 

растежа и прехвърлянето на предприятия, „втория шанс“ (повторния старт), както и 

отделянето и откъсването на предприятия. 

 

2. Обръща се специално внимание на потенциалните, новите и младите предприемачи и 

жените предприемачи, както и на конкретни целеви групи.  

 

3. Комисията може да подкрепя мерките на държавите членки за организиране и 

улесняване на обучението и курсовете за предприемачи и на предприемаческите 

умения и нагласи, по-специално сред потенциалните и новите предприемачи. 
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ГЛАВА III 

Изпълнение на Програмата 

 
Член 13 

Годишни работни програми 

 

1. За целите на изпълнението на Програмата Комисията приема годишни работни 

програми в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 19. Всяка 

годишна работна програма определя подробно: 

 

а) преследваните цели, очакваните резултати, метода на изпълнение и общия им 

размер; 

 

б) описание на действията, които ще бъдат финансирани, примерните суми, 

отпуснати за всяко действие, примерен график за изпълнение и профил на 

плащанията; 

 

в) подходящи качествени и количествени показатели за анализ и мониторинг на 

ефективността при постигането на резултатите и изпълнението на целите;  

 

г) приоритетите, основните критерии за оценка на мерките и максималния процент 

на съфинансиране по отношение на безвъзмездните средства; 

 

д) конкретните подробности относно процента от финансовия пакет за механизма за 

гарантиране на заеми, който ще бъде отпускан за заеми над 150 000 евро; 
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е) отделна подробна глава относно финансовите инструменти, включително 

информация като нивото на гаранцията, напр. максимален размер на гаранцията, и 

връзката с финансовите инструменти по „Хоризонт 2020“.  

 

2. Комисията изпълнява Програмата в съответствие с Финансовия регламент (Регламент 

(ЕС) № ХХХ/2012 [нов Финансов регламент]). 

 

3. Програмата се изпълнява по начин, който гарантира, че при получаващите подкрепа 

действия се отчитат бъдещите събития и потребности, особено след междинната оценка 

по член 15, параграф 3, и че те отговарят на развитието на пазарите, икономиката и 

обществените промени. 

 

Член 14 

Мерки за подкрепа 

 

1. В допълнение към мерките, включени в посочените в член 13 работни програми, 

Комисията редовно предприема мерки за подкрепа, включително: 

 

а) подобряване на анализа и мониторинга на секторни и междусекторни въпроси, 

свързани с конкурентоспособността; 

 

б) набелязване на добри практики и подходи на политиката и тяхното доразвиване; 

 

в) проверки за уместност на действащото законодателство и оценки на 

въздействието на нови мерки на Съюза, които са от особено значение за 

конкурентоспособността на предприятията, с оглед да се набележат области от 

действащото законодателство, които трябва да бъдат опростени, и да се 

гарантира, че тежестите за МСП са сведени до минимум в областите, в които се 

предлагат нови законодателни мерки; 



 
9636/12  mt/ni 29 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG G III  BG 

 

г) оценка на законодателството във връзка с предприятията, специфична 

промишлена политика и мерки, свързани с конкурентоспособността. 

 

2. Общите разходи за тези мерки за подкрепа не надвишават [2,5 %] от финансовия 

пакет на Програмата.  

 

 

Член 15 

Мониторинг и оценка 

 

1. Комисията извършва мониторинг на изпълнението и управлението на Програмата.  

 

2. Комисията изготвя годишен мониторингов доклад, в който разглежда ефикасността и 

ефективността на получилите подкрепа действия от гледна точка на финансовото им 

изпълнение, резултатите и, когато е възможно, въздействието им. Докладът включва 

информация относно бенефициерите, когато е възможно, за всяка покана за 

представяне на предложения, относно размера на разходите, свързани с климата, и 

въздействието на подкрепата върху целите в областта на изменението на климата и 

относно разходите за мерките за подкрепа, доколкото събирането на подобна 

информация не води до неоправдана административна тежест за предприятията, и по-

специално за МСП. Мониторинговият доклад включва годишния доклад за всеки 

финансов инструмент съгласно изискванията на член [131, параграф 6] от 

Регламент (ЕС) № xxxx/2012. 
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3. Най-късно до 2018 г. Комисията изготвя междинен доклад за оценка относно 

постигането на целите на всички действия, получили подкрепа по Програмата, на 

равнище резултати и въздействие, ефективност на използваните средства и европейска 

добавена стойност с оглед вземането на решение за подновяване, изменение или 

прекратяване на мерките. В междинния доклад за оценка се разглеждат и 

възможностите за опростяване, вътрешната и външната съгласуваност, запазването на 

целесъобразността на всички цели, както и приносът на мерките към приоритетите на 

Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В него се вземат предвид 

резултатите от оценката на дългосрочното въздействие на предишните мерки, като той 

се използва за решение относно евентуалното подновяване, изменение или прекъсване 

на последваща мярка. 

 

4. Комисията изготвя окончателен доклад за оценка на дългосрочното въздействие и на 

устойчивостта на ефекта от мерките. 

 

5. Комисията разработва набор от ключови показатели за изпълнението, който 

представлява основа за оценяване на степента, до която са постигнати целите на 

получилите подкрепа по Програмата действия. Тези цели се измерват спрямо 

предварително определени изходни стойности, които отразяват ситуацията преди 

изпълнението на действията.  

 

6. Всички бенефициери на безвъзмездни средства и други участващи страни, които са 

получили средства от Съюза по настоящия регламент, предоставят на Комисията 

подходящите данни и информация, необходими за извършване на мониторинг и оценка 

на съответните мерки. 



 
9636/12  mt/ni 31 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG G III  BG 

ГЛАВА IV 

Финансови разпоредби и форми на финансово подпомагане 
 

Член 16 

Форми на финансово подпомагане 

 

Финансовото подпомагане от Съюза по Програмата може да се изпълнява непряко чрез 

делегиране на задачи по изпълнението на бюджета на образуванията, изброени в член XX от 

Регламент (ЕС) № XXX/2012 [нов Финансов регламент]. 

 

Член 17 

Финансови инструменти 

 

1. Финансовите инструменти по Програмата, установени в съответствие с дял VІІІ от 

Регламент (ЕС) № ХХХ/2012 [нов Финансов регламент от 2012 г.], се използват с цел 

улесняване на достъпа до финансиране за МСП във фазите им на започване на дейност, 

растеж и прехвърляне. Финансовите инструменти включват капиталов механизъм и 

механизъм за гарантиране на заеми. При разпределянето на средствата за различните 

механизми се отчита търсенето от страна на финансовите посредници.  

 
2. По целесъобразност, финансовите инструменти за МСП могат да се комбинират с 

други финансови инструменти и да допълват други финансови инструменти, създадени 

от държавите членки и техните управляващи органи, финансирани чрез 

национални/регионални средства или в рамките на операциите на структурните 

фондове, в съответствие с [член 33, параграф 1, буква a) от Регламент (EС) 

№ XXX/201X [нов Регламент относно структурните фондове], и с безвъзмездни 

средства, предоставени от Съюза, включително в съответствие с настоящия регламент.  
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3. Капиталовият механизъм и механизмът за гарантиране на заеми могат да допълват 

използваните от държавите членки финансови инструменти за МСП в рамките на 

политиката на сближаване. По целесъобразност, капиталовият механизъм и механизмът 

за гарантиране на заеми допускат обединяване на финансови средства с държави 

членки (или региони), които желаят да участват с част от отпуснатите им средствата от 

структурните фондове (и в съответствие с [член 33, параграф 1, буква а) от Регламента 

за структурните фондове]). 

 

4. Капиталовият механизъм на Програмата – Капиталов механизъм за растеж (КМР) – 

функционира като кредитен прозорец на единен капиталов финансов инструмент на 

ЕС, който подпомага растежа на предприятията на ЕС и научноизследователската, 

развойната и иновационната дейност от най-ранен етап (включително етапа на 

подготовка) до етапа на растеж и получава финансова подкрепа по „Хоризонт 2020“ и 

по настоящата програма. Инструментите по „Хоризонт 2020“ и по настоящата програма 

се разработват взаимосвързано.  

 

5. КМР е насочен към фондове, които предоставят рисков капитал и финансиране тип 

„мецанин“, като например подчинени заеми и заеми с участие в печалбата, на 

предприятия в процес на разширяване или в етап на растеж, и по-специално на 

извършващите трансгранична дейност, като същевременно има възможност за 

инвестиции във фондове на по-ранни етапи от развитието им в съчетание с капиталовия 

механизъм за научноизследователска, развойна и иновационна дейност по 

„Хоризонт 2020“ и за механизми за съвместно инвестиране за неформални инвеститори 

(„бизнес ангели“). В случая с инвестирането на по-ранен етап, инвестициите от КМР не 

надвишават 20 % от общия размер на инвестициите на ЕС, с изключение на случаите на 

многоетапни фондове, при които финансирането от КМР и от капиталовия механизъм 

за научноизследователска, развойна и иновационна дейност ще се предоставя 

пропорционално в зависимост от инвестиционната политика на фондовете. Комисията 

може да реши да измени 20-процентния праг в зависимост от променящите се пазарни 

условия в съответствие с член 20, параграф 2. 
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6. Подкрепата от КМР се предоставя под формата на един от следните видове 

инвестиции: 

 

а) пряко от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) или от други образувания, на 

които е възложено изпълнението от името на Комисията; или 

 

б) чрез фондове, инвестиращи в други фондове, или инвестиционни механизми, 

които извършват инвестиции през граница и са създадени от ЕИФ, или други 

образувания (включително управители от частния сектор и национални 

оператори), на които е възложено изпълнението от името на Комисията, заедно с 

инвеститори от частни и/или публични финансови институции. 

 

7. КМР инвестира в посреднически фондове за рисков капитал, включително във 

фондове, инвестиращи в други фондове, осигуряващи инвестиции за МСП, обикновено 

в тяхната фаза на разширяване и растеж. Инвестициите по КМР са дългосрочни, което 

обикновено заема от 5 до 15-годишни позиции във фондове за рисков капитал. При 

всички случаи животът на инвестициите по КМР не надвишава 20 години, считано от 

подписването на споразумението между Комисията и образуванието, на което е 

поверено неговото изпълнение. 

 

8. Механизмът за гарантиране на заеми (МГЗ) предоставя: 

 

а) насрещни гаранции и други механизми за поделяне на риска за гаранционни 

схеми, включително, по целесъобразност, съвместни гаранции; 

 

б) преки гаранции и други механизми за поделяне на риска за всички други 

финансови посредници, които отговарят на условията за допустимост.  
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9. МГЗ се изпълнява като част от единен дългов финансов инструмент на ЕС за растежа 
на предприятията на ЕС и научноизследователската, развойната и иновационната 
дейност, като се използва същият механизъм на изпълнение като този на ориентирания 
към потребностите на МСП кредитен прозорец на дълговия механизъм по 
„Хоризонт 2020“ (ИПР II). МГЗ се състои от: 

 
а) гаранции за дългово финансиране (включително чрез подчинени заеми и заеми с 

участие в печалбата, или лизинг), което намалява специфичните трудности, пред 
които са изправени жизнеспособните МСП при достъпа до финансиране поради 
това, че са възприемани като високорискови, или поради факта, че не разполагат с 
достатъчно обезпечение;  

 
б) секюритизация на портфейлите с дългово финансиране на МСП, което 

мобилизира допълнително дългово финансиране за МСП при подходящи 
механизми на поделяне на риска с целевите институции. Подкрепата за 
посочените операции зависи от поемането на ангажимент от институциите 
източници за използване на значителна част от произтичащата ликвидност или от 
мобилизирания капитал за отпускане на нови заеми за МСП в разумен срок. 
Размерът на това ново дългово финансиране се изчислява в зависимост от размера 
на риска на гарантирания портфейл. Този размер и срокът се договарят поотделно 
с всяка институция източник. 

 
 МГЗ се управлява от ЕИФ или от други образувания, на които е възложено 

изпълнението от името на Комисията. Срокът на индивидуалните гаранции по МГЗ е не 
по-дълъг от 10 години.  

 
10. Критериите за допустимост по МГЗ се определят за всеки посредник въз основа на 

неговата дейност и ефективността му при подпомагането на малките и средните 
дружества за получаване на достъп до финансиране за икономически осъществимите 
проекти. МГЗ може да се използва от посредници, които подпомагат бизнеса, наред с 
другото, при финансиране на придобиването на материални и нематериални активи, 
както и за прехвърлянето на предприятия. Критериите, свързани със секюритизацията 
на портфейлите за дългово финансиране на МСП, включват индивидуални операции и 
операции с много продавачи, както и операции с участието на много държави. 
Допустимостта се основава на най-добрите пазарни практики, по-специално относно 
качеството на кредитите и диверсификацията на риска на секюритизирания портфейл. 
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11. С изключение на заемите в секюритизирания портфейл, МГЗ покрива заеми в размер до 

150 000 евро и с минимален матуритет от 12 месеца. МГЗ покрива и заеми над 150 000 

евро, в случаите когато МСП, които отговарят на критериите за допустимост по 

COSME, не отговарят на критериите за допустимост на кредитния прозорец на 

дълговия механизъм по „Хоризонт 2020“, и имат минимален матуритет от 12 месеца. 

Финансовите посредници носят отговорността да докажат дали МСП отговорят на 

критериите за допустимост на кредитния прозорец на дълговия механизъм по 

„Хоризонт 2020“ . 

 

12. Финансовите инструменти могат да генерират приемлива възвращаемост, за да се 

постигнат целите на други партньори или инвеститори. Капиталовият механизъм може 

да функционира на подчинен принцип, но има за цел да запази стойността на активите, 

предоставени от бюджета на Съюза.  

 

13. [Приходите и възстановените средства, генерирани от един финансов инструмент, се 

прехвърлят към този финансов инструмент в съответствие с член 18, параграф 4 от 

Регламент (ЕС) № XXX/2012 [нов Финансов регламент]. За финансови инструменти, 

които вече са създадени в многогодишната финансова рамка за периода 2007—2013 г., 

приходите и възстановените средства, генерирани от операции, започнали през този 

период, се прехвърлят към съответния финансов инструмент за периода 2014—2020 г. 

Комисията информира държавите членки за подобни прехвърляния чрез комитета, 

посочен в член 19, параграф 1.] 

 

14. Капиталовият механизъм и механизмът за гарантиране на заеми отговарят на 

разпоредбите относно финансовите инструменти на Финансовия регламент. 

 

15. Финансовите инструменти се изпълняват в съответствие с приложимите правила на 

Съюза за държавните помощи. 



 
9636/12  mt/ni 36 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG G III  BG 

Член 18 

Защита на финансовите интереси на Съюза 

 

1. [Комисията предприема подходящи мерки, за да гарантира, че при изпълнението на 

действията, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на 

Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и 

други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и, при установяването на 

нередности, чрез събирането на недължимо платените суми, и, по целесъобразност, 

чрез ефективни, пропорционални и възпиращи санкции. 

 

2. Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за 

извършване на одити по документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни 

средства, изпълнители и подизпълнители и други трети страни, които са получили 

средства от Съюза по силата на настоящия регламент.  

 

3. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва проверки и 

инспекции на място на икономически оператори, засегнати пряко или косвено от такова 

финансиране в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) 

№ 2185/96 на Съвета17, за да се установи дали е налице измама, корупция или друга 

незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка със 

споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на 

безвъзмездни средства или договор за финансиране от страна на Съюза. 

 

4. Без да се засягат първи и втори параграф, в споразумения за сътрудничество с трети 

държави и международни организации, споразумения за отпускане на безвъзмездни 

средства, решения за отпускане на безвъзмездни средства и договори, произтичащи от 

прилагането на настоящия регламент, Комисията, Сметната палата и OLAF се 

упълномощават изрично да провеждат одити, проверки и инспекции на място.] 

                                                 
17 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола 

и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси 
на Европейските общности срещу измами и други нередности (OВ L 292, 15.11.1996 г., 
стр. 2). 
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ГЛАВА V 

Комитет и заключителни разпоредби 
 

Член 19 

Процедура на комитети 

 

1. Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент 

(ЕС) № 182/2011. 

 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) 

№ 182/2011. Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта за акт 

за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент 

(ЕС)№ 182/2011. 

Член 20 

Делегирани актове 

 

1. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 21 във 

връзка с добавки към показателите, включени в списъка в приложение I към настоящия 

регламент, когато тези показатели могат да улеснят измерването на напредъка към 

постигането на общите и конкретните цели на Програмата.  

 

2. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 21 

относно промени на някои конкретни подробности във връзка с финансовите 

инструменти. Тези подробности се отнасят до дела на инвестициите от КМР от всички 

инвестиции на ЕС във фондове за рисков капитал на ранен етап от развитието им и до 

състава на секюритизираните дългови портфейли. 
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Член 21 

Упражняване на делегирането 

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване 

на предвидените в настоящия член условия. 

 

2. Правомощието да приема делегирани актове по член 20 се предоставя на Комисията за 

период от седем години, считано от ... *  

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 20, може да бъде оттеглено по всяко 

време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Решението поражда действие 

от деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-

късна посочена в него дата. То не засяга действителността на делегираните актове, 

които вече са в сила. 

 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на 

Европейския парламент и на Съвета. 

 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 20, влиза в сила единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след 

нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди 

изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, 

че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива 

на Европейския парламент или на Съвета. 

                                                 
* ОВ: Моля въведете датата: тази на влизане в сила на регламента. 
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Член 22 

Отмяна и преходни разпоредби 

 

1. Решение № 1639/2006/ЕО се отменя, считано от 1 януари 2014 г. 

 

2. Действията, предприети по силата на Решение № 1639/2006/ЕО, и финансовите 

задължения, свързани с посочените действия, обаче продължават да се уреждат от 

посоченото решение до тяхното приключване. 

 

3. Отпуснатите средства по член 5 могат да покриват и разходите за техническа и 

административна помощ, необходима за осигуряване на прехода между настоящата 

програма и мерките, приети с Решение № 1639/2006/ЕО. Комисията информира 

бюджетните органи за тези разходи.  

 

Член 23 

Влизане в сила 

 

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз. 

 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

 

Съставено в  

 

 

За Европейския парламент    За Съвета 

Председател      Председател 

 

___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към ПРИЛОЖЕНИЕТО 

Показатели за общите и специфичните цели18 

 

Обща цел: 1. Укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията на 

Съюза, по-специално на МСП  

A. Показател за въздействието Актуално състояние (изходна стойност) Дългосрочна цел (2020 г.) 

А.1. По-добри резултати на МСП по 

отношение на устойчивостта  

Ще бъдат оценявани в редовни проучвания  

 

Увеличаване на дела на МСП в Съюза, 

произвеждащи „зелени“, т.е. екологични 

продукти19, в сравнение с изходната 

стойност (резултатите от първоначалното 

проучване) 

                                                 
18 Тези показатели се отнасят за събитията в област на политиката „Предприятия и промишленост“. Комисията не е единствената, която 

носи отговорност за постигането на целите. Редица други фактори извън контрола на Комисията също оказват влияние върху 
резултатите. 

19 Екологичните продукти и услуги са тези, чиято основна функция се състои в намаляване на риска за околната среда и свеждане на 
замърсяването и използваните ресурси до минимум. Към тях спадат и продуктите с екологични характеристики (екопроектирани, със 
знак за екомаркировка, продукти на биологичното земеделие и такива със значително съдържание на рециклирани материали). 
Източник: Флаш Евробарометър № 342 — „МСП, ресурсна ефективност и екологични пазари“. 
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А.2. Намаляване на административната и 

регулаторната тежест за МСП 

Брой дни за създаване на ново МСП: 7 

работни дни 

Цена на създаването на ново предприятие: € 

397 

 

Намаляване на средния срок и разходи за 

създаване на ново предприятие, както и на 

разходите за упражняване на стопанска 

дейност в Съюза, в сравнение с изходната 

стойност 

А.3. Увеличаване на дела на МСП, които 

извършват трансгранична търговия в 

рамките на Съюза и извън него  

25 % от МСП развиват международна 

дейност в рамките на Съюза; 13 % от МСП 

развиват международна дейност извън ЕС 

(2009 г.) 

Увеличаване на дела на МСП, които 

развиват дейност в международен мащаб в 

рамките на Съюза и извън ЕС, т.е. износ, 

внос, преки чуждестранни инвестиции и 

други дейности, в сравнение с изходната 

стойност 

А.4. Повишаване на конкурентоспособността 

на МСП в Европейския съюз в сравнение с 

конкурентоспособността на МСП на 

основните конкуренти  

Повишаване на конкурентоспособността на 

промишлеността: 2009 г.: -3,1%, 2008 г.: -

0,3%, 2007 г.: +0,7% 

Допълнително повишаване на 

конкурентоспособността на 

промишлеността20 в сравнение с изходната 

стойност и спрямо основните конкуренти 

 

                                                 
20 NEER/REER на базата на ULC, като се изключи въздействието на колебанията в обменния курс (NEER = номинален ефективен 

обменен курс, REER = реален ефективен обменен курс, ULC = разходи за труд на единица продукция) 
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Обща цел: 2. Насърчаване на култура на предприемачество и стимулиране на създаването и 

растежа на МСП 

Б. Показател за въздействието Актуално състояние (изходна стойност) Дългосрочна цел (2020 г.) 

Б.1. Растеж на МСП През 2010 г. МСП са реализирали над 58 % 

от общия оборот на ЕС (брутна добавена 

стойност); общ брой заети лица в МСП: 87,5 

милиона (67 % от работните места в частния 

сектор в ЕС) 

Увеличаване на продукцията на МСП 

(добавена стойност) и на броя на заетите 

лица в сравнение с изходната стойност 

Б.2. Увеличаване на дела на гражданите на 

Съюза, които биха желали да бъдат 

самостоятелно заети  

Данните от 2007 г. и 2009 г. се задържат 

трайно на 45 % 

Увеличаване на дела на гражданите на 

Съюза, които биха желали да бъдат 

самостоятелно заети, в сравнение с 

изходната стойност  
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Специфична цел: 3. Подобряване на достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и 

дългови инструменти 

В. Финансови инструменти за растеж Последен известен резултат (изходна 
стойност)21  
 

Дългосрочна цел 2020 г. 

В.1. Брой дружества, които получават заеми, 
ползващи се с гаранция на COSME (гаранция 
по кредити), и стойност на отпусканите 
кредити 

От 31 декември 2011 г. са мобилизирани 
10,2 милиарда евро във вид на кредити, 
предназначени за 171 000 МСП (Механизъм 
за гарантиране по отношение на МСП). 
  
 

Брой дружества, които получават заеми, 
ползващи се с гаранция на COSME (+/-
 344 000), и стойност на отпусканите кредити 
(+/- 22 милиарда евро) 

В.2. Брой дружества, които получават 
инвестиции в рисков капитал по линия на 
COSME, и общ обем на инвестирания 
капитал  

От 31 декември 2011 г. са мобилизирани 
1,9 милиарда евро във вид на финансиране 
на рисков капитал за 194 МСП (Механизъм 
за висок растеж и иновации на МСП). 

Брой дружества, които получават 
инвестиции в рисков капитал по линия на 
COSME, и общ обем на инвестирания 
капитал: (+/-560) и (+/-4,7 милиарда евро) 

В.3 Коефициент на ливъридж  Коефициент на ливъридж за Механизма за 
гарантиране по отношение на МСП — 1:32  
Коефициент на ливъридж за Механизма за 
висок растеж и иновации на МСП — 1:6.7  
 

Дългов инструмент 1:20—1:30; 
Капиталов инструмент 1:4—1:622  
 

                                                 
21 Предоставените данни се отнасят за финансовите инструменти, прилагани съгласно рамковата програма за конкурентоспособност и 

иновации, която обхваща инвестиране в иновативни и неиновативни дружества, както и отпускане на заеми на такива дружества.  
22 1 евро от бюджета на ЕС се преобразува в 20—30 евро заеми и 4—6 евро капиталови инвестиции през срока на действие на програмата.  
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В.4. По-висока допълняемост на 

Капиталовия механизъм за растеж (КМР) и 

Механизма за гарантиране на заеми (МГЗ) 

 
 

Допълняемост на Механизма за гарантиране 

по отношение на МСП: 64 % от 

бенефициерите са заявили, че подкрепата е 

била от решаващо значение за намиране на 

необходимите им средства.  

Допълняемост на Механизма за висок растеж 

и иновации на МСП: 62 % от бенефициерите 

на механизма са заявили, че подкрепата е 

била от решаващо значение за намиране на 

необходимите им средства. 

Увеличаване на дела на бенефициерите, 

които се обръщат към КМР или МГЗ за 

отпускане на финансиране, което не биха 

могли да получат по друг начин, в сравнение 

с изходната стойност.  

 

 

Г. Международно сътрудничество в 

областта на промишлеността 

Последен известен резултат (изходна 

стойност) 

Дългосрочна цел 2020 г. 

Г.1. Брой случаи на по-добра хармонизация 

между разпоредбите на ЕС и на трети 

държави относно промишлените продукти  

 

 

Според оценките, при регулаторното 

сътрудничество с основните търговски 

партньори (САЩ, Япония, Китай, Бразилия, 

Русия, Канада и Индия) съществуват средно 

по 2 области, в които има значителна степен 

на хармонизация на техническите 

предписания  

Общо 4 области, в които да има значителна 

степен на хармонизация на техническите 

предписания с основните търговски 

партньори (САЩ, Япония, Китай, Бразилия, 

Русия, Канада и Индия)  
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Специфична цел: 4. Подобряване на достъпа до пазарите, по-специално в рамките на Съюза, но също 

и в световен мащаб 

 

Д. Мрежата „Enterprise Europe“  Последен известен резултат (изходна 
стойност) 

Дългосрочна цел 2020 г. 

Д.1. Брой подписани споразумения за 
партньорство 

Подписани споразумения за партньорство: 
2.000 (2011 г.) 

Подписани споразумения за партньорство: 
2500 годишно 

Д.2. По-добро разпознаване на марката на 
мрежата и по-добра култура, свързана с 
марката (напр. осведоменост за марката сред 
МСП) 

По-добро разпознаване на марката на 
мрежата и по-добра култура, свързана с 
марката: още не са измервани. Ще бъде 
извършено проучване. 

По-добро разпознаване на марката на 
мрежата и по-добра култура, свързана с 
марката, в сравнение с резултатите от 
първоначалното проучване  

Д.3. Степен на удовлетвореност сред 
клиентите (% от МСП, които изразяват 
удовлетворение, добавена стойност на 
конкретна услуга, предоставена от мрежата) 

Степен на удовлетвореност сред клиентите 
(% от МСП, които изразяват удовлетворение, 
добавена стойност на всички услуги на 
мрежата): 78% 

Степен на удовлетвореност сред клиентите 
(% от МСП, които изразяват удовлетворение, 
добавена стойност на всички услуги на 
мрежата): >85%  

Д.4 Брой МСП, които получават 
спомагателни услуги: 

Брой МСП, които получават спомагателни 
услуги: 435.000 (2011) 

Брой МСП, които получават спомагателни 
услуги: 
500 000 годишно 

Д.5. Брой МСП, които ползват цифрови 
услуги (включително електронни 
информационни услуги), предоставяни от 
мрежата  

Ползващи цифрови услуги МСП: 2 милиона 
годишно 

Ползващи цифрови услуги МСП: 
2,3 милиона годишно 
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Специфична цел: 5. Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност и устойчивост на 

предприятията на ЕС, по-специално на МСП, във всички сектори, включително в 

туристическия сектор 

 

 

Е. Дейности за подобряване на 

конкурентоспособността  

Последен известен резултат (изходна 

стойност) 

Дългосрочна цел 2020 г. 

Е.1. Промени в регулаторната рамка, за да 

стане пригодна за целта  

 

През 2010 г. бяха направени четири проверки 

за пригодност с участието на 

заинтересованите страни — за политиките в 

областта на околната среда, транспорта, 

заетостта и промишлеността. Получената 

обратно информация включваше коментари 

относно законодателството и добавената 

стойност на дейностите.  

Подходът за получаване на информация чрез 

проверки за пригодност ще се прилага и за 

други политики и ще доведе до положително 

въздействие на опростяването върху 

промишлеността. Предвиждат се до двадесет 

проверки за пригодност с цел по-добро 

регулиране. 

Е.2. Брой на приетите с оглед на МСП мерки 

за опростяване  

5 мерки за опростяване на година (2010 г.)  Най-малко 7 мерки за опростяване на година  
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Ж. Разработване на политика за МСП Последен известен резултат (изходна 

стойност) 

Дългосрочна цел 2020 г. 

Ж.1. Увеличаване на броя на държавите 

членки, които използват тест за МСП и тест 

за проверка на конкурентоспособността 

Брой на държавите членки, които използват 

тест за МСП: 15 държави членки 

Брой на държавите членки, които използват 

тест за проверка на 

конкурентоспособността: 0 държави членки 

Увеличаване на броя на държавите членки, 

които използват тест за МСП и тест за 

проверка на конкурентоспособността, в 

сравнение с изходната стойност 

Ж.2. По-голяма публичност в рамките на ЕС 

на Европейските награди за 

предприемачество с публикации/съобщения 

в медиите във всички държави членки. 

Брой на публикациите/съобщенията в 

медиите във всички държави членки: 60 

през 2010 г. 

Брой на публикациите/съобщенията в 

медиите във всички държави членки: 80 
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З. Туризъм  Последен известен резултат (изходна 

стойност) 

Дългосрочна цел 2020 г. 

З.1 Участие в транснационални проекти за 

сътрудничество, финансирани от COSME 

През 2011 г. — по три страни, обхванати от 

проект  

Увеличаване на броя на държавите членки, 

участващи във финансирани от COSME 

транснационални проекти за сътрудничество, 

в сравнение с изходната стойност  

З.2. Брой дестинации, доброволно приели 

моделите за устойчиво развитие на туризма, 

насърчавани от най-добрите европейски 

дестинации 

Общ брой наградени най-добри европейски 

дестинации — 98 (средно 20 годишно: през 

2007 г. — 10, през 2008 г. — 20, през 2009 г. 

— 22, през 2010 г. — 25, през 2011 — 21)  

Над 200 дестинации са приели моделите за 

устойчиво развитие на туризма, насърчавани 

от най-добрите европейски дестинации 

(около 30 на всеки две години). 

 

И. Нови бизнес концепции Последен известен резултат (изходна 

стойност) 

Дългосрочна цел 2020 г. 

И.1. Увеличаване на броя на нови устойчиви 

продукти/услуги на пазара 

До момента тази дейност беше сведена до 

аналитична работа в ограничен мащаб. 

Считано от 2017 г., сред бенефициерите ще 

се провеждат проучвания по И.1 и И.2. 

Увеличаване на броя на новите 

продукти/услуги с натрупване в сравнение с 

изходната стойност 

И.2. Увеличаване на положителните оценки 

за качеството и добавената стойност на 

дейностите по COSME (увеличаване на 

оборота) 

Увеличаване на дела на МСП, които отчитат 

положително въздействие върху оборота в 

сравнение с изходната стойност (резултатите 

от първоначалното проучване)  
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Специфична цел:  6. Насърчаване на предприемачеството и на културата на предприемачество 

 

Й. Подкрепа за предприемачеството Последен известен резултат (изходна 

стойност) 

 Дългосрочна цел 2020 г. 

Й.1 Увеличаване на броя на държавите 

членки, които прилагат предприемачески 

решения, основани на определените чрез 

програмата COSME добри практики  

Брой на държавите членки, които прилагат 

предприемачески решения: 22 (2010 г.) 

Увеличаване на броя на държавите членки, 

които прилагат предприемачески решения, в 

сравнение с изходната стойност 

Й.2. Увеличаване на броя на държавите 

членки, които прилагат предприемачески 

решения, насочени към потенциалните, 

новите и младите предприемачи и жените 

предприемачи, както и към конкретни целеви 

групи 

В момента 12 държави членки участват в 

Европейската мрежа на наставници за жени 

предприемачи. Понастоящем шест държави 

членки и два региона имат специфична 

стратегия за образование в областта на 

предприемачеството, 10 държави членки са 

включили националните си цели, свързани с 

образованието в областта на 

предприемачеството, в по-широкообхватни 

стратегии за учене през целия живот, а в 

8 държави членки протича обсъждане на 

стратегии в областта на предприемачеството. 

Увеличаване на броя на държавите членки, 

които прилагат предприемачески решения, 

насочени към потенциалните, новите и 

младите предприемачи и жените 

предприемачи, както и към конкретни целеви 

групи, в сравнение с изходната стойност.  

 

 


