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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1304/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 17 декември 2013 г.
относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета
от Договора за функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС), като по този начин допринася за икономи
ческото, социалното и териториалното сближаване в съот
ветствие с член 174 от ДФЕС. В съответствие с член 9 от
ДФЕС, ЕСФ следва да вземе предвид изискванията,
свързани с насърчаването на висока степен на заетост,
осигуряването на адекватна социална закрила, борбата
срещу социалното изключване, както и с постигане на
високо равнище на образование, обучение и опазване на
човешкото здраве.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Евро
пейския съюз, и по-специално член 164 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на нацио
налните парламенти,

(3)

На заседанието си на 17 юни 2010 г. Европейският съвет
призова за необходимостта всички общи политики, вклю
чително политиката на сближаване, да се осъществяват в
подкрепа на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж (стратегията"Европа
2020"). За да се постигне пълно хармонизиране на ЕСФ
с целите на тази стратегия, по-специално по отношение на
заетостта, образованието, обучението и борбата срещу
социалното изключване, бедността и дискриминацията,
ЕСФ следва да предоставя подкрепа на държавитечленки като взема предвид съответните интегрирани
насоки и съответните препоръки за отделните държави,
приети съгласно член 121, параграф 2 и член 148,
параграф 4 от ДФЕС, както и, когато е целесъобразно
на национално равнище, националните програми за
реформа въз основа на националните стратегии за
заетост, националните социални доклади, националните
стратегии за интеграция на ромите и националните
стратегии за хората с увреждания. ЕСФ следва също да
допринася за съответните аспекти на изпълнението на
водещите инициативи, като се обърне специално
внимание на инициативите „Програма за нови умения и
работни места“, „Младежта в движение“ и „Европейска
платформа срещу бедността и социалното изключване.
Той следва да предоставя подкрепа и за съответните
дейности в рамките на инициативите „Програма в
областта на цифровите технологии за Европа“ и „Съюз
за иновации“.

(4)

Съюзът е изправен пред структурни предизвикателства,
произтичащи от глобализацията на икономиката, техноло
гичното развитие и все по-застаряващата работна ръка,
както и все по-големия недостиг на умения и работна
ръка в някои сектори и региони. Тези процеси бяха
изострени от настъпилата неотдавна икономическа и
финансова криза, която доведе до по-високи равнища на
безработица и засегна по-специално младите хора и
другите лица в неравностойно положение като мигрантите
и малцинствата.

(5)

Целите на ЕСФ следва да бъдат насочени към насърчаване
на заетостта, подобряване на достъпа до пазара на труда,
като се обръща особено внимание на лицата, които са
най-отдалечени от пазара на труда, както и към
подпомагане на доброволната мобилност на работната
сила. ЕСФ следва също да подпомага остаряването в
добро здраве и активния живот на възрастните хора,
включително чрез иновативни форми на организация на

като взеха предвид становищата на Европейския икономически и
социален комитет (1),
като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),
в съответствие с обикновената законодателна процедура,
като имат предвид, че:
(1)

(2)

В Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета (3) се установява рамката за
действие на Европейския социален фонд (ЕСФ), Евро
пейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохе
зионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони, Европейския фонд за морско дело и
рибарство и се определят по-специално тематичните цели,
принципите и правилата, свързани с програмирането,
мониторинга и оценката, управлението и контрола.
Поради това е необходимо да се определят задачите и
обхватът на ЕСФ, както и свързаните с тях инвестиционни
приоритети, насочени към тематичните цели, и да се
предвидят специфични разпоредби за видовете дейности,
които могат да бъдат финансирани от ЕСФ.
ЕСФ следва да подобри възможностите за заетост, да
засили социалното приобщаване, да се бори срещу
бедността, да насърчава образованието, уменията и
ученето през целия живот и да разработва политики за
активно, всеобхватно и устойчиво приобщаване в съот
ветствие със задачите, които са му поверени с член 162

(1) ОВ C 143, 22.5.2012 г., стр. 82 и ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 101.
(2) ОВ C 225,27.7.2012 г., стр. 127.
(3) Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Евро
пейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Евро
пейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство,
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (Виж
страница 320 от настоящия брой на Официален вестник)
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труда,
насърчаване на здравето и безопасността на работното
място и повишаване на пригодността за заетост. Като
насърчава по-доброто функциониране на трудовите
пазари чрез засилване на транснационалната географска
мобилност на работниците, ЕСФ следва по-специално да
предоставя подкрепа на дейностите на EURES (дейностите
на мрежата на Европейските служби по заетостта) във
връзка с наемането на работа и свързаните с него услуги
по информиране, консултиране и ориентиране на
национално и трансгранично равнище. Операциите,
финансирани от ЕСФ, следва да са в съответствие с член
5, параграф 2 от Хартата на основните права на Евро
пейския съюз, съгласно който никой не може да бъде
заставян да извършва принудителен или задължителен
труд.
(6)

ЕСФ следва също да насърчава социалното приобщаване и
да предотвратява и води борба с бедността, така че да се
прекъсне затвореният кръг на неравностойното положение
между поколенията, което предполага мобилизирането на
цял набор политики, насочени към лицата в най-нерав
ностойно положение независимо от тяхната възраст,вклю
чително деца, бедни трудещи се и по-възрастни жени.
Следва да се обърне особено внимание на участието на
търсещите убежище и бежанците. ЕСФ може да се ползва
за подобряване на достъпа до достъпни, устойчиви и
висококачествени услуги от общ интерес, по-специално
по отношение на здравните услуги, услугите в областта
на заетостта и обучението, услугите за бездомните,
грижите по отглеждане на деца извън рамките на
училищата, детегледаческите услуги и дългосрочните
грижи. Подпомаганите услуги могат да бъдат публични,
частни и/или предоставяни от съответните общности,
както и да се предоставят от различни видове доставчици,
а именно публични администрации, частни дружества,
социални предприятия, неправителствени организации.

(7)

ЕСФ следва да се справи с преждевременното напускане
на училище, да насърчава равния достъп до високока
чествено образование, да инвестира в професионалното
образование и обучение, да подобрява системите за образ
ование и обучение спрямо пазара на труда и да подобрява
ученето през целия живот, включващо формални,
неформални и неофициални процеси на изучаване.

(8)

В допълнение към тези приоритети, в по-слабо развитите
региони и държави-членки и с оглед повишаване на
икономическия растеж и възможностите за заетост
следва да бъде подобрена ефикасността на публичната
администрация на национално и регионално равнище,
както и възможността публичната администрация да
действа като активен участник. Следва да бъде засилен
институционалният капацитет на заинтересованите
страни, в това число и неправителствените организации,
които изпълняват политики в областта на заетостта,
образованието, обучението и социалната сфера, вклю
чително в областта на недискриминацията.

(9)

Подпомагането по инвестиционен приоритет "Водено от
общностите местно развитие" може да допринесе за
всички тематични цели, изложени в настоящия регламент.
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Подпомаганите от ЕСФ стратегии за водено от общностите
местно развитие следва да бъдат приобщаващи по
отношение на намиращите се на територията лица в
неравностойно положение, както по отношение на управ
лението на местната група за действие, така и по
отношение на съдържанието на стратегията.
(10)

Същевременно е от основно значение да се подкрепя
развитието и конкурентоспособността на микро-,
малките и средните предприятия на Съюза и да се
гарантира, че чрез придобиване на подходящи умения и
чрез възможности за учене през целия живот хората могат
да се адаптират към новите предизвикателства като преми
наването към икономика, основана на знанието, стра
тегията в областта на цифровите технологии и прехода
към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис
и с по-висока енергийна ефективност. При осъщест
вяването на своите първостепенни тематични цели ЕСФ
следва да допринесе за преодоляването на тези предизви
кателства. В този контекст ЕСФ следва да подкрепя
прехода на работната сила от образование към заетост,
насочен към по-екологосъобразни умения и работни
места, както и следва да се справи с недостига на
умения, включително в секторите на енергийната ефек
тивност, възобновяемата енергия и устойчивия транспорт.
ЕСФ следва също да допринася за развитие на културните
и творческите умения. Социално-културният, креативният
и културният сектор са важни за косвеното справяне с
целите на ЕСФ; поради тази причина техният потенциал
следва по-добре да бъде включен в проектите и програ
мирането на ЕСФ.

(11)

Като се има предвид продължаващата необходимост от
усилия за преодоляване на проблема с младежката
безработица в Съюза като цяло, за най-засегнатите
региони следва да бъде създадена инициатива за
младежка заетост (ИМЗ). В тези региони ИМЗ следва да
осигурява подкрепа на младите хора, които не участват в
никаква форма на заетост, образование или обучение,
които са безработни или неактивни, като засили и
ускори предоставянето на дейностите, които получават
финансово подпомагане от ЕСФ. За ИМЗ следва да бъдат
специално разпределени допълнителни средства, като по
линия на ЕСФ в най-засегнатите региони следва да бъдат
заделени средства в същия размер. ИМЗ следва да бъде
насочена към конкретни лица, а не към структури, и да
играе допълваща роля по отношение на другите финан
сирани по линия на ЕСФ операции и национални
действия, насочени към млади хора, които не участват в
никаква форма на заетост, образование или обучение,
които са неактивни или безработни, включително чрез
прилагането на гаранцията за младежта в съответствие с
препоръката на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване
на гаранция за младежта (1), според която младите хора
следва да получат качествено предложение за работа,
продължаване на образованието, чиракуване или стаж в
срок от четири месеца след попадането в положение на
безработен или напускането на формалното обучение.
ИМЗ може също да подпомага действия, насочени срещу
ранното напускане на училище. Достъпът до социални
придобивки за младите хора и техните семейства или
лица на издръжка не следва да зависи от участието на
младите хора в ИМЗ.

(1) ОВ C 120, 26.4.2013 г., стр. 1
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(12)

ИМЗ следва изцяло да бъде включена в графика на ЕСФ,
но когато е целесъобразно, следва да се предвидят
подходящи конкретни разпоредби, свързани с ИМЗ, с
оглед постигането на нейните цели. В частност, необ
ходимо е да се опрости и улесни прилагането на ИМЗ,
по-специално по отношение на разпоредбите за
финансово управление и мерките за тематична концен
трация. С цел да гарантира, че резултатите от ИМЗ са
ясно показани и съобщени следва да се предвидят
специфичен мониторинг и оценка, както и мерки за
информиране и публичност. Младежките организации
следва да участват в обсъжданията в мониторинговите
комитети относно подготовката и прилагането, вклю
чително оценката на ИМЗ.

(13)

Приносът на ЕСФ към стратегията „Европа 2020“ следва
да се основава на по-силна концентрация на оказваната
подкрепа върху приоритетите на Съюза. Установява се
минимален дял на ЕСФ от финансирането по кохези
онната политика, в съответствие с член 92, параграф 4
от Регламент (ЕС) № 1303/2013. ЕСФ следва поспециално да увеличи предоставяната подкрепа за борба
срещу социалното изключване и бедността чрез заделяне
на специално предназначени за това средства, от минимум
20 % от общите средства по линия на ЕСФ за всяка
държава-членка. Изборът и броят на инвестиционните
приоритети, които ще получат подкрепа по линия на
ЕСФ, следва също да бъдат ограничени, в съответствие
със степента на развитие на подпомаганите региони.

(14)

С цел да се гарантира по-точен мониторинг и по-добра
оценка на постигнатите на равнището на Съюза резултати
чрез действията, подкрепяни по линия на ЕСФ, в
настоящия регламент следва да бъде установен общ
набор от показатели за изпълнението и резултатите.
Тези показатели следва да съответстват на инвестиционния
приоритет и вида на действието, подкрепяно съгласно
настоящия регламент, както и приложимите разпоредби
на Регламент (ЕС) № 1303/2013. Показателите следва да
бъдат допълнени при необходимост от специфични за
програмата показатели за изпълнението и/или резултатите.

(15)

Държавите-членки се насърчават да докладват за въздей
ствието на инвестициите по линия на ЕСФ върху равните
възможности, равнопоставения достъп и интеграцията на
маргинализираните групи по отношение на всички
оперативни програми.

(16)

Като имат предвид изискванията за защита на данните,
свързани със събирането и съхраняването на чувствителни
данни относно участниците, държавите-членки и
Комисията следва редовно да оценяват ефективността,
ефикасността и въздействието на подпомагането от ЕСФ
по отношение на насърчаването на социалното
приобщаване и борбата с бедността, в частност във
връзка с лица в неравностойно положение като ромите.
Държавите-членки се насърчават да докладват за финан
сирани от ЕСФ инициативи в националните доклади в
социалната област, приложени към националните
програми за реформа, по-специално във връзка с маргина
лизирани общности като ромите и мигрантите.
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(17)

Осъществяването на действията, подкрепяни по линия на
ЕСФ, по ефикасен и ефективен начин зависи от доброто
управление и партньорството между всички съответни
териториални и социално-икономически участници, като
се вземат предвид субектите, действащи на регионално и
местно равнище, и по-специално обединяващите сдру
жения, представляващи местните и регионалните органи,
организираното гражданско общество, икономическите и,
по-специално, социалните партньори и неправител
ствените организации. Следователно държавите-членки
следва да осигурят участието на социалните партньори и
на неправителствените организации в стратегическото
управление на ЕСФ, от формулирането на приоритетите
за оперативните програми до изпълнението и оценката на
резултатите от ЕСФ.

(18)

Държавите-членки и Комисията следва да вземат необхо
димите мерки изпълнението на приоритетите, финан
сирани от ЕСФ, да допринася за насърчаване на равно
поставеността на жените и мъжете в съответствие с член 8
от ДФЕС. Данните от проведените оценки показват, че е
важно аспектът за целите за равнопоставеност на половете
да бъде вземан предвид на всяко едно равнище и на
всички етапи от подготовката, мониторинга, изпълнението
и оценката на оперативните програми по своевременен и
последователен начин, като същевременно се гарантира
предприемането на конкретни действия за насърчаване
на равенството между половете, икономическата незави
симост на жените, образованието и повишаването на
квалификацията, както и реинтеграцията на пострадали
от насилие жени на пазара на труда и в обществото.

(19)

В съответствие с член 10 от ДФЕС изпълнението на
приоритетите, финансирани от ЕСФ, следва да допринесе
за борбата с дискриминацията, основана на пол, расова
или етническа принадлежност, религия или убеждения,
увреждане, възраст или сексуална ориентация, като се
отделя специално внимание на лицата, които са обект
на многостранна дискриминация. Дискриминация,
основана на пола, следва да се разбира в широк смисъл,
така че да се обхванат други, свързани с пола аспекти, в
съответствие със съдебната практика на Съда на Евро
пейския съюз. Изпълнението на приоритетите, финан
сирани от ЕСФ следва също да допринесе за насърча
ването на равните възможности. ЕСФ следва да
подкрепя изпълнението на задължението на Съюза,
поето съгласно Конвенцията на Организацията на обеди
нените нации за правата на хората с увреждания, във
връзка, inter alia, с образованието, работата, заетостта и
достъпността. ЕСФ следва също така да подпомага прехода
от грижи, предоставяни от институциите, към грижи,
предоставяни от съответните общности. ЕСФ не следва
да подкрепя действия, които допринасят за сегрегация
или социално изключване.

(20)

Подкрепата за социалните иновации допринася за това
политиките да отговорят по-добре на социалните
промени. ЕСФ следва да насърчава и подкрепя
иновативни социални предприятия и предприемачи,
както и иновативни проекти, реализирани от неправител
ствени организации и други субекти, работещи в областта
на социалната икономика. По-специално изпитването и
оценяването на иновативните решения преди поширокото им прилагане е от основно значение за
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подобряване на ефикасността на политиките и след
ователно е аргумент за предоставяне на специфична
подкрепа от ЕСФ. При условие че докажат своята ефек
тивност, иновативните решения биха могли да включват,
разработване на социални показатели като например
социалното етикетиране.

(21)

Транснационалното сътрудничество има значителна
добавена стойност и поради това следва да бъде
подкрепяно от всички държави-членки с изключение на
надлежно обосновани случаи като се взема предвид
принципът на пропорционалност. Необходимо е също
така да се засили ролята на Комисията за улесняване на
обмена на опит и за координиране на изпълнението на
съответните инициативи.

(22)

С цел укрепването на интегриран и цялостен подход по
отношение на заетостта и социалното приобщаване ЕСФ
следва да подпомага хоризонтални и основаващи се на
териториален принцип партньорства.

(23)

Мобилизирането на регионалните и местните заинтере
совани страни следва да спомогне за изпълнението на
стратегията „Европа 2020“ и нейните водещи цели. Тери
ториалните пактове, местните инициативи за заетост и
социално приобщаване, устойчивите и приобщаващи
стратегии за водено от общностите местно развитие в
градските и селските райони и стратегиите за устойчиво
развитие на градовете могат да бъдат използвани и да
получат подкрепа с цел при подготовката и изпълнението
на оперативните програми да се включат по-активно
регионалните и местните органи, градовете, социалните
партньори и неправителствените организации.

(24)

(25)

добавяне на правила, които усложняват използването на
финансовите средства от бенефициера.
(28)

Държавите-членки и регионите следва да бъдат насър
чавани да прибягват до ЕСФ чрез финансови инструменти
с цел осигуряване на подкрепа, например за студенти, за
създаване на работни места, мобилност на работниците,
социално приобщаване и социално предприемачество.

(29)

ЕСФ следва да допълва други програми на Съюза и следва
да се развие тясно взаимодействие между ЕСФ и други
финансови инструменти на Съюза.

(30)

Инвестициите в човешки капитал са основният лост, на
който Съюзът може да разчита, за да гарантира своята
конкурентоспособност на международно равнище и за
да постигне устойчиво възстановяване на своята
икономика. Никоя инвестиция не може да доведе до
структурни реформи, ако не е съпроводена от последова
телна, ориентирана към растежа стратегия за развитие на
човешкия капитал. Следователно трябва да се гарантира,
че по време на периода на програмиране 2014-2020 г.
средствата, предназначени за подобряване на уменията и
повишаване на равнищата на заетост, позволяват провеж
дането на дейности с подходящ мащаб.

(31)

На Комисията следва да се делегира правомощието да
приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във
връзка с определянето на стандартните размери на
единичните разходи и еднократните суми и на макси
малния им размер в зависимост от различните видове
операции. От особена важност е по време на подгот
вителната си работа Комисията да проведе подходящи
консултации, включително на експертно равнище. При
подготовката и изготвянето на делегираните актове
Комисията следва да осигури едновременното и своев
ременно предаване на съответните документи по
подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(32)

При управлението на ЕСФ Комисията се подпомага от
Комитета, посочен в член 163 от ДФЕС.

(33)

Тъй като настоящият регламент заменя Регламент (ЕС)
№ 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета (1),
посоченият регламент следва да бъде отменен. Въпреки
това настоящият регламент следва да не засяга продължа
ването или промяната на помощта, одобрена от
Комисията въз основа на Регламент (ЕО) № 1081/2006
или на друг законодателен акт, приложим за тази
помощ към 31 декември 2013 г. Посоченият регламент
или друго приложимо законодателство впоследствие
следва да се прилага и след 31 декември 2013 г. по
отношение на тази помощ или съответните операции до
тяхното приключване. Заявленията за получаване на
помощ, представени или одобрени в рамките на
Регламент (ЕО) № 1081/2006, следва да останат в сила,

В Регламент (ЕС) № 1303/2013 се предвижда правилата
за допустимост на разходите да се установяват на
национално ниво с някои изключения, за които е необ
ходимо да се определят специфични разпоредби по
отношение на ЕСФ.

За опростяване на използването на ЕСФ и намаляване на
риска от грешки и предвид специфичността на опера
циите, подкрепяни от ЕСФ, е целесъобразно да се
определят разпоредби, които допълват Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 по отношение на допустимостта на
разходите.

(26)

Използването на стандартни таблици за разходите за
единица продукт, еднократни суми и финансиране с
единна ставка следва да доведе до опростяване за бенефи
циерите и до намаляване на административната тежест за
всички партньори по проекти на ЕСФ.

(27)

Важно е да се осигури доброто финансово управление на
всяка оперативна програма и нейното изпълнение по
възможно най-ефективния и удобен за ползвателите
начин. Държавите-членки следва да се въздържат от
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(1) Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета
от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1784/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 12).
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ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

20.12.2013 г.

Член 3
Обхват на подкрепата

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет
В настоящия регламент се определят задачите на Европейския
социален фонд (ЕСФ), включително инициативата за младежка
заетост (ИМЗ), и обхватът на предоставяното от него
подпомагане, съдържат се специфични разпоредби и се уста
новяват видовете допустими разходи, по отношение на които
може да бъде предоставено подпомагане.
Член 2

1.
В рамките на тематичните цели по член 9, първа алинея,
точки 8, 9, 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, които
отговарят на букви а), б), в) и г) от настоящия параграф и
съгласно задачите си, ЕСФ предоставя подкрепа за следните
инвестиционни приоритети:

а) за тематичната цел „насърчаване на устойчивата и качествена
заетост и подкрепа на мобилността на работната сила”:

i) достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните
лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени
от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за
заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;

Задачи
1.
ЕСФ насърчава постигането на високи нива на заетост и на
качество на работните места, подобрява достъпа до пазара на
труда, предоставя подкрепа за географската и професионалната
мобилност на работниците и улеснява тяхното адаптиране към
промените в промишлеността и промените в системата на
производство, необходими за устойчиво развитие, стимулира
постигането на високо ниво на образование и обучение за
всички и подпомага прехода от образование към трудова
заетост за младите хора, води борба с бедността, подобрява соци
алното приобщаване и насърчава равенството между половете,
недискриминацията и равните възможности, като по този
начин допринася за изпълнение на приоритетите на Съюза за
засилване на икономическото, социалното и териториалното
сближаване.
2.
ЕСФ осъществява задачите си, предвидени в член 1, като
предоставя подкрепа на държавите-членки в усилията им за
изпълнение на приоритетите и водещите цели на стратегията
на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (стра
тегията „Европа 2020“) и дава възможност на държавите-членки
да се справят с конкретните предизвикателства пред тях по
отношение на постигането на целите на стратегията „Европа
2020“. ЕСФ предоставя подкрепа за разработването и изпъл
нението на политики и действия във връзка със своите задачи,
като взема предвид съответните интегрирани насоки и съот
ветните препоръки за отделните държави, приети съгласно
член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, а
когато е целесъобразно, на национално равнище, националните
програми за реформа, както и други приложими национални
стратегии и доклади.
3.
Дейността на ЕСФ е в полза на хората, включително
лицата в неравностойно положение като трайно безработните,
хората с увреждания, мигрантите, етническите малцинства,
маргинализираните общности, както и хората от всички
възрастови групи, изправени пред бедност и социална
изолация. ЕСФ също така предоставя подкрепа на работници,
предприятия, включително субекти в областта на социалната
икономика, и предприемачи, както и на системи и структури,
за да улесни адаптирането им към нови предизвикателства, вклю
чително нарастващото несъответствие на уменията, и да насърчи
доброто управление, социалния напредък и провеждането на
реформи, по-специално в областта на заетостта, образованието,
обучението и социалните политики.

ii) устойчиво интегриране на пазара на труда на младите
хора, в частност, тези които не са ангажирани с
трудова дейност, образование или обучение, включително
младите хора, изложени на риск от социално изключване
и младите хора от маргинализирани общности, вклю
чително чрез прилагане на гаранцията за младежта;

iii) самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на
предприятия, включително иновативни микро-, малки и,
средни предприятия;

iv) равенство между мъжете и жените във всички области,
включително в достъпа до заетост,напредъка в кариерата,
съчетаване на професионалния и личния живот и насър
чаване на равно заплащане за равен труд;

v) приспособяване на работниците, предприятията и пред
приемачите към промените;

vi) активен живот на възрастните хора и остаряване в добро
здраве;

vii) Модернизиране на институциите на пазара на труда, като
публични и частни служби по заетостта и повишаване на
адекватността спрямо потребностите на пазара на труда,
включително чрез действия за повишаване на трансна
ционалната мобилност на работната сила, както и чрез
схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между
институциите и съответните заинтересовани страни.

б) за тематичната цел „насърчаване на социалното приобщаване,
борба с бедността и всяка форма на дискриминация”:

i) активно приобщаване, включително с оглед насърчаване
на равните възможности и активното участие и по-добрата
пригодност за заетост;

20.12.2013 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ii) социално-икономическа интеграция на маргинализирани
общности като ромите;
iii) борба срещу всички форми на дискриминация и насър
чаване на равенството на възможностите;
iv) повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна
цена, устойчиви и висококачествени, включително
здравни и социални услуги от общ интерес;
v) насърчаване на социалното предприемачество и на профе
сионалната интеграция в социалните предприятия и
насърчаване на социалната и солидарна икономика с
цел улесняване на достъпа до заетост;
vi) стратегии за водено от общностите местно развитие;
в) за тематичната цел „инвестиране в образование, обучение и
професионално обучение за придобиване на умения и
обучение през целия живот“:
i) намаляване и предотвратяване на преждевременното
напускане на училище и насърчаване на равния достъп
до висококачествено предучилищно, основно и средно
образование, включващоформални, неформални и неофи
циални процеси на изучаване за повторно включване в
образователната и обучителната система;
ii) подобряване на качеството и ефикасността на и достъпа до
висшето и равностойното на него образование с цел
увеличаване на участието и подобряване на равнищата
на образование, по-специално за групите в неравностойно
положение;
iii) подобряване на равния достъп до възможностите за учене
през целия живот за всички възрастови групи във
формален, неформален и неофициален вид, осъвреме
няване на познанията, уменията и компетенциите на
работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси
на учене, включително чрез професионална ориентация и
валидиране на придобитите компетенции;
iv) подобряване на системите за образование и обучение
спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образ
ование към работа и укрепване на професионалното
образование и системите на обучение, както и тяхното
качество, включително чрез механизми за предвиждане
на уменията, адаптиране на учебните програми и
създаване и развитие на основаващи се на работата
системи за учене, включително двойни системи на учене
и схеми за чиракуване;
г) за тематичната цел „засилване на институционалния капацитет
на публичните органи и заинтересовани страни и ефикасна
публична администрация”:
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i) инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността
на публичните администрации и публичните услуги на
национално, регионално и местно равнище с цел осъщест
вяването на реформи и постигането на по-добро регу
лиране и добро управление;

Този инвестиционен приоритет е приложим само в
държави-членки, отговарящи на условията за допустимост
по отношение на подкрепата по линия на Кохезионния
фонд или в държавите-членки, които имат един или
повече региони от ниво 2 по NUTS, посочени в член
90, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

ii) изграждане на капацитет по отношение на всички заинте
ресовани страни, които изпълняват политики в областта на
образованието, ученето през целия живот, обучението и
политиките в областта на заетостта или социалната
сфера, включително чрез секторни и териториални
пактове за мобилизиране с цел осъществяването на
реформи на национално, регионално и местно равнище.

2.
Посредством инвестиционните приоритети, изброени в
параграф 1, ЕСФ допринася също и за другите тематични цели,
посочени в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013, основно чрез:

а) подкрепа за прехода към икономика, която е нисковъгле
родна, устойчива на изменението на климата, екологично
устойчива и използваща ефикасно ресурсите, чрез
подобряване на системите за образование и обучение, необ
ходимо за адаптирането на уменията и квалификацията, пови
шаване квалификацията на работната сила и създаването на
нови работни места в секторите, свързани с околната среда и
енергетиката;

б) повишаване на достъпността, използването и качеството на
информационните и комуникационните технологии чрез
развитие на електронната грамотност и електронното
обучение и инвестициите в електронното приобщаване, елек
тронните умения и свързаните с тях предприемачески умения;

в) Стимулиране на изследванията, технологичното развитие и
иновациите чрез развиване на следдипломното образование
и предприемаческите умения, обучението на изследователи,
свързването в мрежи на дейности и партньорства между
висшите учебни заведения, центровете за научни изследвания
и технологии и предприятията;

г) Повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта в
дългосрочен план на малките и средни предприятия чрез
насърчаване на адаптивността на предприятията, ръководните
кадри и работниците, увеличаване на инвестициите в човешки
капитал, както и насърчаване на организации, предоставящи
практически насочено професионално обучение и обучение.
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Член 4
Съгласуваност и тематична концентрация
1.
Държавите-членки гарантират, че стратегията и действията,
предвидени в оперативните програми, са съгласувани и отговарят
на предизвикателствата, набелязани в националните програми за
реформа, както и, когато това е уместно, в техните други
национални стратегии за борба с безработицата, бедността и
социалното изключване и също така в съответните препоръки
на Съвета, приети в съответствие с член 148, параграф 4 от
ДФЕС, с цел да се допринесе за постигане на водещите цели
на стратегията „Европа 2020“, свързани със заетостта, образ
ованието и намаляването на бедността.
2.
Най-малко 20 % от общите средства по линия на ЕСФ във
всяка държава-членка се отпускат за тематичната цел „Насър
чаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка
форма на дискриминация“, установена в член 9, първа алинея,
точка 9 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
3.
Държавите-членки прилагат тематичната концентрация в
съответствие с посочените по-долу условия:
а) по отношение на по-силно развитите региони държавитечленки концентрират най-малко 80 % от отпуснатите по
линия на ЕСФ за всяка оперативна програма средства върху
максимум пет инвестиционни приоритета от посочените в
член 3, параграф 1.
б) по отношение на регионите в преход държавите-членки
концентрират най-малко 70 % от отпуснатите по линия на
ЕСФ за всяка оперативна програма средства върху максимум
пет инвестиционни приоритета от посочените в член 3,
параграф 1.
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стойности се задава нула. Където е приложимо с оглед естеството
на операциите, които се подкрепят, кумулативните количествено
определени целеви стойности за тези показатели се определят за
2023 г. Показателите за изпълнение се изразяват в абсолютни
стойности.
По отношение на общите показатели за резултати и на показа
телите за резултати по отделните програми, за които са били
определени кумулативните количествено определени целеви
стойности за 2023 г., базовите стойности се определят като се
използват последните налични данни или други съответни
източници на информация. Специфичните за програмата пока
затели за резултати и свързаните с тях цели могат да имат коли
чествено или качествено изражение.
2.
В допълнение към параграф 1, показателите за резултати,
посочени в приложение II към настоящия регламент, се прилагат
по отношение на всички операции, за които се предоставя
подкрепа по инвестиционните приоритети, определени в член
3, параграф 1, буква а), подточка ii) за прилагането на ИМЗ.
На всеки от показателите, определени в приложение II към
настоящия регламент, отговаря кумулативна количествено
определена целева стойност за 2023 г., както и базова стойност.
3.
Заедно с предаването на годишните доклади за изпълнение,
всеки управляващ орган предава по електронен път структури
раните данни за всяка приоритетна ос с разбивка по инвести
ционни приоритети. Данните се внасят за категориите намеса
съгласно член 96, параграф 2, буква б), подточка vi) от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 и показателите за изпълнение и
за резултати. Чрез дерогация от член 50, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 предадените данни за общите
показатели за изпълнение и за резултати са свързани със
стойности за частично или изцяло изпълнени операции.
ГЛАВА II

в) по отношение на по-слабо развитите региони държавитечленки концентрират най-малко 60 % от отпуснатите по
линия на ЕСФ за всяка оперативна програма средства върху
максимум пет инвестиционни приоритета от посочените в
член 3, параграф 1.

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ И
ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.
Приоритетните оси, посочени в член 11, параграф 1, се
изключват при изчисляването на процентните ставки, пред
видени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

1.
Участието на партньорите, посочени в член 5 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013 в изпълнението на оперативните програми,
може да бъде под формата на глобални субсидии, както е
определено в член 123, параграф 7 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013. В такъв случай в оперативната програма се
посочва частта от оперативната програма, за която се отнася
глобалната субсидия, като се включва и примерна разбивка на
финансовите средства, отпуснати от всяка приоритетна ос за
програмата.

Член 5
Показатели
1.
Общите показатели за изпълнение и за резултати, посочени
в приложение I към настоящия регламент и, когато това е
уместно, специфичните за програмата показатели, се използват
в съответствие с член 27, параграф 4 и член 96, параграф 2,
буква б), подточки ii) и iv) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
Всички общи показатели за изпълнение и за резултати се
докладват за всички инвестиционни приоритети. Показателите
за резултати, посочени в приложение II към настоящия
регламент, се докладват в съответствие с параграф 2 от
настоящия член. Когато това е приложимо данните се разбиват
по пол.
По отношение на общите показатели за изпълнение и на пока
зателите за изпълнение по отделните програми за базовите

Член 6
Участие на партньори

2.
За да се поощрява подходящото участие на социалните
партньори в действията, подкрепяни по линия на ЕСФ, управ
ляващите органи на дадена оперативна програма в регион,
определен в член 90, параграф 2, буква a) или буква б) от
Регламент (ЕС) № 1303/2013, или в държавите-членки,
отговарящи на условията за допустимост по отношение на
подкрепата по линия на Кохезионния фонд, гарантират, в съот
ветствие с нуждите, отпускането на целесъобразно количество
средства от ЕСФ за дейности по изграждане на капацитет под
формата на обучение, мерки за изграждане на мрежи и
укрепване на социалния диалог, както и за съвместни дейности
със социалните партньори.
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3.
За да се поощрява подходящото участие на неправител
ствените организации и техния достъп до действия, подкрепяни
по линия на ЕСФ, по-специално в областта на социалното
приобщаване, равенството между половете и равните възмож
ности, управляващите органи на дадена оперативна програма в
регион, определен в член 90, параграф 2, буква a) или буква б)
от Регламент (ЕС) № 1303/2013, или в държавите-членки,
отговарящи на условията за допустимост по отношение на
подкрепата по линия на Кохезионния фонд, гарантират отпус
кането на целесъобразно количество средства от ЕСФ за
изграждане на капацитет по отношение на неправителствените
организации.
Член 7
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или регионално равнище, в отговор на социалните потребности,
с участието на съответните партньори, и по-конкретно соци
алните партньори.
2.
Държавите-членки определят или в техните оперативни
програми, или на по-късен етап по време на прилагането им,
области за социални иновации в съответствие със специфичните
им потребности.
3.
Комисията улеснява изграждането на капацитет за
социални иновации, по-конкретно чрез подкрепа за взаимно
обучение, изграждане на мрежи и разпространение и популяри
зиране на добри практики и методологии.

Насърчаване на равенството между мъжете и жените
Държавите-членки и Комисията насърчават равенството между
мъжете и жените чрез интегриране, както е посочено в член 7
от Регламент (ЕС) № 1303/2013 по време на подготовката,
прилагането, мониторинга и оценката на оперативните
програми. Чрез ЕСФ държавите-членки и Комисията предоставят
също така подкрепа за конкретни целеви действия в рамките на
всеки от инвестиционните приоритети, както е посочено в член
3, и по-специално в член 3, параграф 1, буква а), подточка iv) от
настоящия регламент, с цел увеличаване на устойчивата трудова
заетост и напредък на жените в тази сфера, като по този начин
се води борба с феминизирането на бедността, намалява се сегре
гацията въз основа на пола, води се борба със стереотипите по
отношение на пола на пазара на труда и в сферата на образ
ованието и обучението и се насърчава съчетаването на професио
налния и личния живот на всички, както и равномерното
разпределение на семейните отговорности между жените и
мъжете.
Член 8
Насърчаване на равните възможности и
недискриминацията

Член 10
Транснационално сътрудничество
1.
Държавите-членки подкрепят транснационалното сътруд
ничество с цел насърчаване на взаимното обучение, като така
повишават ефективността на политиките, подкрепяни от ЕСФ.
Транснационалното сътрудничество включва партньори от наймалко две държави-членки.
2.
Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки с една
единствена оперативна програма, подкрепена от ЕСФ, или с
една единствена многофондова оперативна програма, могат, в
надлежно обосновани случаи и като отчитат принципа на
пропорционалност, по изключение да решат да не подкрепят
действия за транснационално сътрудничество,.
3.
Държавите-членки, като си партнират със съответните
участници, могат да избират теми за транснационално сътрудни
чество от списък с общи теми, предложен от Комисията и
одобрен от Комитета, посочен в член 25 или да изберат други
теми, които отговарят на техните конкретни нужди.

Държавите-членки и Комисията насърчават равните възможности
за всички, без дискриминация, основана на пол, раса или
етнически произход, религия или убеждения, увреждания,
възраст или сексуална ориентация, чрез интегрирането на
принципа на недискриминация, посочен в член 7 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013. Посредством ЕСФ, държавите-членки и
Комисията също така подкрепят специфични действия в
рамките на всеки от инвестиционните приоритети, посочени в
член 3, и по-специално в член 3, параграф 1, буква б), подточка
iii) от настоящия регламент. Тези дейности са насочени към
борба с всички форми на дискриминация, а също и към
подобряване на достъпността за хората с увреждания, с цел да
се подобри интеграцията на пазара на труда, в образованието и
обучението, като по този начин се засили социалното
приобщаване, се намали неравнопоставеността по отношение на
образователните постижения и здравния статус, както и се
улесни преходът от институционални грижи към грижи в
рамките на общността, по-специално за лицата, които са
изправени пред многостранна дискриминация.

4.
Комисията улеснява транснационалното сътрудничество по
общите теми от списъка, посочен в параграф 3, и когато е целе
съобразно – други теми, избрани от държавите-членки, чрез
взаимно обучение и чрез провеждане на координирани или
съвместни действия. По-конкретно Комисията изгражда
платформа на равнището на ЕС с цел улесняване на създаването
на транснационални партньорства, обмена на опит, изграждането
на капацитет и на мрежи, както и разпространението на съот
ветните резултати и извличането на полза от тях. С цел улес
няване на транснационалното сътрудничество Комисията
разработва също и координирана рамка за изпълнение,
включваща общи критерии за допустимост, вид и график на
действията, както и общи методологични подходи за мониторинг
и оценка.

Член 9

Специфични за фонда разпоредби, свързани с
оперативните програми

Социални иновации
1.
ЕСФ насърчава социалните иновации във всички области в
обхвата на действие на ЕСФ, определен в член 3 от настоящия
регламент, по-специално с цел изпитване, оценка и прилагане на
широка основа на иновативни решения, включително на местно

Член 11

1.
Чрез дерогация от член 96, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 в оперативните програми могат да бъдат уста
новени приоритетни оси за изпълнение на дейностите за
социални иновации и транснационално сътрудничество, както е
посочено в членове 9 и 10 от настоящия регламент.
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2.
Чрез дерогация от член 120, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 максималният процент на съфинансиране за
дадена приоритетна ос се увеличава с 10 процентни пункта,
но не надвишава 100 %, когато цялата приоритетна ос е пред
назначена за социални иновации или за транснационално
сътрудничество, или за комбинация от двете.
3.
В допълнение към предвиденото в член 96, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 в оперативните програми се уста
новява и приносът на планираните и подкрепяни по линия на
ЕСФ дейности:
а) към тематичните цели, изброени в член 9, първа алинея,
точки 1—7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по приоритетни
оси, когато е целесъобразно;
б) към социалните иновации и транснационалното сътрудни
чество, както е посочено в членове 9 и 10 от настоящия
регламент, когато те не са включени в специално предвидена
за тях приоритетна ос.
Член 12
Специални разпоредби относно разглеждането на
териториални особености
1.
ЕСФ може да предоставя подкрепа за стратегии за водено
от общностите местно развитие в градските и селските райони,
както е посочено в членове 32, 33 и 34 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013, териториални пактове и местни инициативи за
заетост, включително за заетост на младите хора, образование и
социално приобщаване, както и за интегрирани териториални
инвестиции (ИТИ), както е посочено в член 36 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013.
2.
В допълнение на интервенциите по линия на ЕФРР,
посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Евро
пейския парламент и на Съвета (1), ЕСФ може да предоставя
подкрепа за устойчиво градско развитие чрез стратегии, в
които се определят интегрирани действия за справяне с иконо
мическите, екологичните и социалните предизвикателства пред
градските райони, посочени от държавите-членки, въз основа
на принципите, установени в съответните им споразумения за
партньорство.
ГЛАВА III
СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Член 13
Допустимост на разходите
1.
ЕСФ предоставя подкрепа за допустими разходи, които
както е посочено в член 120, параграф 2, буква б) от
Регламент (ЕС) № 1303/2013, могат да включват финансови
средства, постъпили от работодатели и работници.
(1) Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално
развитие и специални разпоредби по отношение на целта
„Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1080/2006 (Виж страница 289 от настоящия брой на
Официален вестник)
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2.
ЕСФ може да предоставя подкрепа за разходи за операции,
които се осъществяват извън програмния район, но в рамките на
Европейския съюз, при условие че са изпълнени следните две
условия:
а) операцията е в полза на областта, обхваната от програмата;
б) задълженията на органите по оперативната програма във
връзка с управлението, контрола и одита на операцията се
изпълняват от органите, отговорни за оперативната
програма, по линия на която се подкрепя съответната
операция, или те се споразумяват с органите на държаватачленка, в която се изпълнява операцията, при положение че в
тази държава-членка са изпълнени задълженията във връзка с
управлението, контрола и одита на операцията са изпълнени.
3.
В размер до 3 % от бюджета на оперативна програма по
ЕСФ или на частта на ЕСФ от многофондова оперативна
програма, разходите, направени извън границите на Съюза са
допустими за участие от страна на ЕСФ, при условие че те се
отнасят до тематичните цели в съответствие с член 3, параграф 1,
буква а) или член 3, параграф 1, буква в), и при условие, че
съответният мониторингов комитет е дал съгласието си за съот
ветната операция или съответните видове операции.
4.
В допълнение към разходите, посочени в член 69, параграф
3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, разходите по закупуване на
инфраструктура, земя и недвижимо имущество също не са
допустими за участие от страна на ЕСФ.
5.
Приносът в натура под формата на надбавки или заплати,
изплатени от трета страна в полза на участниците в дадена
операция, може да бъде допустим за участие от страна на
ЕСФ, при положение че приносът в натура е извършен в съот
ветствие с националните правила, включително счетоводните
правила и не надхвърля размера на разходите, поети от третата
страна.
Член 14
Варианти за опростено отчитане на разходите
1.
В допълнение към възможностите, посочени в член 67 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013, Комисията може да възстанови
платените от държавите-членки разходи въз основа на стан
дартни размери на единичните разходи и еднократните суми,
определени от Комисията. Сумите, изчислени на тази основа,
се считат за публична подкрепа, изплатена на бенефициерите,
и за допустим разход за целите на прилагането на Регламент
(ЕС) № 1303/2013.
За изпълнението на целта, посочена в първата алинея, на
Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 24 по отношение на видовете
обхванати операции, определянето на стандартните размери на
единичните разходи и еднократните суми, както и техния
максимален размер, който може да бъде актуализиран в съот
ветствие с приложимите общоприети методи, като се взема
надлежно предвид опитът, натрупан по време на предишния
програмен период.
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Основната цел на финансовите одити е да се провери дали
условията за възстановяване на суми от Комисията въз основа
на стандартните размери на единичните разходи и еднократните
суми са били изпълнени.
Когато се използва финансиране въз основа на стандартни
размери на единичните разходи и еднократните суми, при пред
оставянето на подкрепа за операциите държавата-членка може да
прилага своите собствени счетоводни практики. За целите на
настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 1303/2013
подобни счетоводни практики и получените въз основа на тях
суми не подлежат на одит от одитния орган или от Комисията.
2.
В съответствие с разпоредбите на член 67, параграф 1,
буква г) и параграф 5, буква г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013
може да бъде използвана единна ставка в размер на 40 % от
допустимите преки разходи за персонал, за да се покрият оста
налите допустими разходи за дадена операция, без да се изисква
държавата-членка да прави изчисления за определянето на
приложимата ставка.
3.
В допълнение към методите, посочени в член 67, параграф
5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, когато публичната подкрепа
за отпускане на безвъзмездни средства и възстановима помощ не
превишава 100 000 EUR, сумите, посочени в член 67, параграф
1, букви б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, могат да се
определят за всеки отделен случай, чрез позоваване на проекто
бюджета, съгласуван предварително от управляващия орган.
4.
Без да се засяга член 67, параграф 4 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013, безвъзмездните средства и възстановима помощ,
при които публичната подкрепа не надвишава 50 000 EUR, се
предоставят под формата на стандартни таблици за разходите за
единица продукт или еднократни суми в съответствие с параграф
1 от настоящия член или с член 67 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 или единни ставки, съгласно член 67 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 с изключение на операциите,
които се ползват от подкрепа в рамките на схема за държавна
помощ. Когато се използва финансиране с единни ставки,
разделените по категории разходи, използвани за изчисляване
на ставката, могат да бъдат възстановени в съответствие с член
67, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
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участват в никаква форма на заетост, образование или
обучение и живеят в допустимите региони, неактивни са или
са безработни,включително трайно безработни, независимо
дали са регистрирани като търсещи работа или не. На
доброволен принцип държавите-членки могат да решат да
разширят целевата група, така че да включва младите хора на
възраст под 30 години.
За целите на ИМЗ за 2014–2015г. „допустими региони“ са
регионите на ниво 2 по NUTS с равнище на младежката
безработица за младите хора на възраст между 15 и 24
години по-високо от 25 % през 2012 г., а за държавитечленки, в които равнището на безработица сред младите хора
се е увеличило с повече от 30 % през 2012 г., регионите на ниво
2 по NUTS с равнище на младежката безработица по-високо от
20 % през 2012 г.
Средствата за инициативата за младежката заетост (ИМЗ) могат
да се преразгледат в посока нагоре за годините 2016–2020 в
рамките на бюджетната процедура в съответствие с член 14 от
Регламент (ЕС) № 1311/2013. За определяне на регионите,
допустими по ИМЗ за периода 2016–2020 г., препратката към
данните от 2012 г. във втора алинея се тълкува като позоваване
на последните налични годишни данни. Разбивката на допълни
телните средства по държави-членки следва същите стъпки като
първоначалното специално разпределение в съответствие с
приложение VIII от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
Съгласувано с Комисията държавите-членки могат да решат да
заделят средства в ограничен размер – максимум 10 % от
средствата по линия на ИМЗ, в подкрепа на младите хора,
живеещи в подрегиони, в които са налице високи равнища на
младежка безработица и които са извън допустимите региони от
ниво 2 по NUTS.
Член 17
Тематична концентрация
Специално разпределените за ИМЗ средства не се вземат предвид
за целите на изчисляването на тематичната концентрация,
посочена в член 4.
Член 18

Член 15

Програмиране

Финансови инструменти

ИМЗ се включва като част от програмирането по ЕСФ съгласно
член 96 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Когато е необходимо,
държавите-членки определят уредбата за програмирането за ИМЗ
в споразуменията им за партньорство и в оперативните им
програми.

В съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 ЕСФ
може да подкрепя действия и политики, попадащи в неговия
обхват, чрез финансови инструменти, включително микрок
редити и гаранционни фондове.
ГЛАВА IV
ИНИЦИАТИВА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ

Член 16
Инициатива за младежка заетост
ИМЗ подпомага действията за борба с младежката безработица в
допустимите региони на Съюза, чрез предоставяне на подкрепа
за дейностите, определени в член 3, параграф 1, буква а),
подточка ii) от настоящия регламент. Тя е насочена към
всички млади хора на възраст под 25 години, които не

По отношение на уредбата за програмирането са възможни една
или повече от следните форми:
а) специална оперативна програма;
б) специална приоритетна ос в рамките на оперативната
програма;
в) част от една или повече приоритетни оси.
Членове 9 и 10 от настоящия регламент се прилагат и по
отношение на ИМЗ.
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Член 19

Член 20

Мониторинг и оценка

Мерки за информиране и комуникация

1.
В допълнение към функциите на мониторинговата комисия,
установена вчлен 110 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, поне
веднъж годишно мониторинговият комитет разглежда изпъл
нението на ИМЗ в контекста на оперативната програма и на
напредъка, постигнат по отношение на нейните цели.

1.
Бенефициерите гарантират, че на участващите в дадена
операция лица изрично се предоставя информация за подкрепата
по линия на ИМЗ, предоставяна чрез финансиране от ЕСФ и
специално разпределените средства за ИМЗ.

2.
Годишният доклад за изпълнението и окончателният
доклад, посочени в член 50, параграфи 1 и 2 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013, включват допълнителна информация за
изпълнението на ИМЗ. Комисията предава на Европейския
парламент обобщение на тези доклади, както се посочва в
член 53, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

2.
Във всеки документ, свързан с изпълнението на операция и
който е е изготвен за обществеността или за участниците, вклю
чително всяко присъствено или друго удостоверение, се посочва,
че оперативната програма е била осъществена с подкрепата на
ИМЗ.
Член 21
Техническа помощ

Комисията присъства на годишното разискване на тези доклади в
Европейския парламент.
3.
Считано от април 2015 г. и през следващите години и
едновременно с годишните доклади за изпълнението, посочени
в член 50, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013,
управляващите органи предават на Комисията по електронен път
структурирани данни за всяка приоритетна ос или част от нея,
по която се предоставя подкрепа за ИМЗ. Предадените данни
относно показателите се отнасят за стойностите на показателите,
посочени в приложения I и II от настоящия регламент, и, когато
е приложимо, за специфичните за програмата показатели. Те се
отнасят до частично или изцяло изпълнени операции.
4.
В годишните доклади за изпълнението, посочени в член
50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, или, когато е
приложимо, в доклада за напредъка, посочен в член 111,
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в годишния
доклад за изпълнението, представен до 31 май 2016 г., се пред
ставят основните констатации от посочените в параграф 6 от
настоящия член оценки. Докладите също така представят и
оценяват качеството на офертите за работа, получени от участ
ниците в ИМЗ, включително млади хора в неравностойно поло
жение, лица от маргинализирани общности и напускащите
образованието си без квалификация. Докладите също така пред
ставят и оценяват техния напредък за продължаване на образ
ованието, намиране на устойчиви и достойни работни места, или
преминаването им към чиракуване или качествени стажове.
5.
Докладите за напредъка, посочени в член 52 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013, включват допълнителна информация за
ИМЗ, както и оценка на нейното изпълнение. Комисията
предава на Европейския парламент обобщение на тези доклади,
както се посочва в член 53, параграф 2 от този регламент, и ще
присъства на годишното разискване на тези доклади в Евро
пейския парламент.
6.
Най-малко два пъти по време на периода на програмиране
се извършва оценка на ефективността, ефикасността и въздей
ствието на предоставяната съвместно от ЕСФ подкрепа и
специално разпределените средства за ИМЗ, включително и за
изпълнението на гаранцията за младежта.
Първата оценка се извършва до 31 декември 2015 г., а втората
оценка – до 31 декември 2018 г.

Специално разпределените средства за ИМЗ могат да бъдат взети
предвид от държавите-членки при изчисляването на границата
на общата сума на средствата по линия на фондовете, отпуснати
на всяка държава-членка за техническа помощ.
Член 22
Финансова подкрепа
1.
В решението на Комисията за приемане на дадена
оперативна програма за всяка приоритетна ос се определя макси
малният размер на специално разпределените средства за ИМЗ и
съответната подкрепа от ЕСФ като обща сума, както и по
категории региони. За всяка приоритетна ос съответната
подкрепа от ЕСФ трябва да бъде най-малко равностойна на
подкрепата от специално разпределените средства за ИМЗ.
2.
Въз основа на сумите, посочени в параграф 1, в решението
на Комисията, посочено в параграф 1 се определя и съот
ношението между категориите региони за подкрепата от ЕСФ
за всяка приоритетна ос.
3.
Когато ИМЗ се изпълнява чрез конкретна приоритетна ос,
която обхваща допустими региони от повече от една категория,
по отношение на средствата от ЕСФ се прилага най-високата
ставка на съфинансиране.
Изискването за национално съфинансиране не важи по
отношение на специално разпределените средства за ИМЗ.
За всяка приоритетна ос общата ставка на съфинансирането,
определена в решението на Комисията, посочено в параграф 1,
се изчислява, като се взема предвид ставката на съфинансиране за
средствата по линия на ЕСФ заедно със специално разпред
елените средства за ИМЗ.
Член 23
Финансово управление
В допълнение към член 130 от Регламент (ЕС) № 1303/2013,
когато Комисията възстановява междинни плащания и изплаща
окончателното салдо за ИМЗ по приоритетна ос, тя разпределя
възстановяваните средства от бюджета на Съюза по равно между
ЕСФ и специално разпределените средства за ИМЗ. Когато
всички специално разпределени средства за ИМЗ са били възста
новени, Комисията разпределя оставащото възстановяване от
бюджета на Съюза към ЕСФ.
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Комисията разпределя възстановяваните средства от ЕСФ между
категориите региони съгласно съотношението, определено в член
22, параграф 2.

4.
Комитетът за ЕСФ включва по един представител от всяка
от организациите, представляващи съответно организациите на
работниците и на работодателите на равнището на Съюза.

ГЛАВА V

5.
Комитетът за ЕСФ може да покани на заседанията си пред
ставители на Европейската инвестиционна банка и на Евро
пейския инвестиционен фонд, както и на съответни организации
на гражданското общество, които са без право на глас, ако
дневният ред на заседанието налага тяхното участие.

ДЕЛЕГИРАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ

Член 24
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, посочено в
член 14, параграф 1, се предоставя на Комисията от 21 декември
2013 г. до 31 декември 2020 г.
3.
Делегирането на правомощия, посочено в член 14,
параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Евро
пейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се
прекратява посоченото в него делегиране на правомощията. То
поражда действие в деня след публикуването на решението в
Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна
посочена в решението дата. То не засяга действителността на
делегираните актове, които вече са в сила.

6.

а) представя становища по проекти на решения на Комисията
във връзка с оперативните програми и програмирането в
случай на подкрепа от ЕСФ;
б) представя становища по планираното използване на
техническа помощ за дейностите, финансирани от ЕСФ,
както и по други въпроси, от значение за ЕСФ, които
оказват влияние върху изпълнението на стратегиите на
равнището на Съюза;
в) одобрява списъка с общите теми за транснационалното
сътрудничество, предвидено в член 10, параграф 3.
7.

4.
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията ноти
фицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.
5.
Делегиран акт, приет съгласно член 14, параграф 1, влиза в
сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът
не са представили възражения в срок от два месеца след ноти
фицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако
преди изтичането на този срок и 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.
Член 25
Комитет съгласно член 163 от ДФЕС
1.
Комисията се подпомага от комитет („Комитет за ЕСФ“),
създаден в съответствие с член 163 от ДФЕС.
2.
Членът на Комисията, натоварен да председателства
Комитета за ЕСФ, може да делегира тази отговорност на
старши служител на Комисията. Секретариатът на Комитета за
ЕСФ се осигурява от Комисията.
3.
Всяка държава-членка определя един правителствен пред
ставител, един представител на организациите на работниците,
един представител на организациите на работодателите и по
един техен заместник за максимален срок от седем години.
При отсъствието на съответния член, заместникът получава авто
матично право да участва в обсъжданията.

Комитетът за ЕСФ:

Комитетът за ЕСФ може да излиза със становища по:

а) въпроси, свързани с приноса на ЕСФ за изпълнението на
стратегията „Европа 2020“;
б) въпроси, свързани с Регламент (ЕС) № 1303/2013, които са
от значение за ЕСФ;
в) въпроси, свързани с ЕСФ, отнесени до него от Комисията, с
изключение на въпросите, посочени в параграф 6.
8.
Становищата на Комитета за ЕСФ се приемат с абсолютно
мнозинство на подадените действителни гласове и се предоставят
за сведение на Европейския парламент. Комисията информира
Комитета за ЕСФ за това по какъв начин е отчела становищата
му.
Член 26
Преходни разпоредби
1.
Настоящият регламент не засяга нито продължаването,
нито изменението, включително цялостната или частичната
отмяна на помощта, одобрена от Комисията въз основа на
Регламент (ЕО) № 1081/2006 или друг законодателен акт,
приложим за тази помощ към 31 декември 2013 г. Посоченият
регламент или друго приложимо законодателство впоследствие
продължава да се прилага и след 31 декември 2013 г. по
отношение на тази помощ или съответните операции до
тяхното приключване.
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Член 28

2.
Заявленията за получаване на помощ, подадени или
одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1081/2006 преди
1 януари 2014 г., остават в сила.

Преглед
Европейският парламент и Съветът преразглеждат настоящия
регламент не по-късно от 31 декември 2020 г. в съответствие
с член 164 от ДФЕС.

Член 27
Отмяна
Без да се засягат разпоредбите, предвидени в член 26 от
настоящия регламент, Регламент (ЕО) № 1081/2006 се отменя,
считано от 1 януари 2014 г.
Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания
на настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съот
ветствието, изложена в приложение III.

Член 29
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.

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

Съставено в Брюксел на 17 декември 2013 година

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

M. SCHULZ

R. ŠADŽIUS
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Общи показатели за изпълнение и за резултат за инвестициите на ЕСФ
(1) Общи показатели за изпълнение относно участниците
Участниците (1) са лица, които се ползват пряко от интервенция на ЕСФ, които могат да бъдат идентифицирани и от
които може да бъде поискана информация за техните характеристики, и за които са определени конкретни разходи.
Други лица не се считат за участници. Всички данни се представят в разбивка по пол.
Общите показатели за изпълнение относно участниците са:
— безработни, включително трайно безработни*,
— трайно безработни*,
— неактивни*,
— неактивни, неангажирани с образование или обучение*,
— заети, включително самостоятелно заети*,
— под 25 години*,
— над 54 години*,
— над 54 години, които са безработни, включително трайно безработни, или неактивни, неангажирани с образование
или обучение*,
— с основно образование (ISCED 1) или прогимназиален етап на основното образование (ISCED 2)*,
— със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4)*,
— с висше образование (ISCED 5 до 8)*,
— участници, които живеят в безработни домакинства,
— участници, които живеят в безработни домакинства с деца на издръжка,
— участници, които живеят в едночленно домакинство с деца на издръжка,
— мигранти, участници с произход от друга държава, малцинства (включително маргинализирани общности като
ромите)**,
— участници с увреждания**,
— други в неравностойно положение**,
Общият брой на участниците ще бъде изчислен автоматично въз основа на показателите за изпълнение.
Тези данни за участниците в операция, подкрепяна по линия на ЕСФ, се представят в годишните доклади за изпъл
нението, посочени в член 50, параграфи 1 и 2, и в член 111, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
— бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване*,
— от селски райони* (2).
(1) Управляващите органи установяват система, която записва и съхранява данните на отделните участници в електронна форма, както е
посочено в член 125, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Мерките относно обработката на данни, въведени от
държавите-членки, са в съответствие с разпоредбите на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври
1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281,
21.11.1995 г., стр. 31), и по-специално членове 7 и 8 от нея.
Данните от отбелязаните с „*“ показатели представляват лични данни съгласно член 7 от Директива 95/46/ЕО. Обработването им е
необходимо за спазването на правното задължение, чийто субект е администраторът (член 7, буква в от Директива 95/46/ЕО)). За
определението на администратор, вж. член 2 от Директива 95/46/ЕО.
Данните от отбелязаните с „**“ показатели представляват специална категория от данни съгласно член 8 от Директива 95/46/ЕО. При
условие, че съществуват подходящи гаранции, държавите-членки могат по съображения, свързани със значим обществен интерес, да
определят други изключения, в допълнение към тези, посочени в член 8, параграф 2 от Директива 95/46/ЕО, или в националното
законодателство, или с решение на надзорния орган (член 8, параграф 4 от Директива 95/46/ЕО).
2
( ) Данните се събират на равнище на по-малките административни единици (местни административни единица 2), в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на
териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
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Данните за участниците по горепосочените два показателя ще бъдат представени в годишните доклади за изпълнението,
посочени в член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Данните се събират въз основа на представителна
извадка от участниците в рамките на всеки инвестиционен приоритет. Вътрешната валидност на извадката се гарантира
по начин, позволяващ данните да бъдат обобщени на равнището на инвестиционния приоритет.
(2) Общи показатели за изпълнение относно субектите са:
— брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации,
— брой проекти, посветени на трайното участие и напредъка на жените в заетостта,
— брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или
местно равнище,
— брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително кооперативните предприятия и предприятията на
социалната икономика), получили подкрепа.
Тези данни се представят в годишните доклади за изпълнението, посочени в член 50, параграфи 1 и 2, и член 111,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(3) Общи показатели за непосредствени резултати относно участниците са:
— неактивни участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа*,
— участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение*,
— участници, които при напускане на операцията получават квалификация*,
— участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица*,
— участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, са
ангажирани с образование/обучение, са получили квалификация, имат работа, включително като самостоятелно
заети лица**.
Тези данни се представят в годишните доклади за изпълнението, посочени в член 50, параграфи 1 и 2, и член 111,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Всички данни се представят в разбивка по пол.
(4) Общи показатели за дългосрочни резултати относно участниците са:
— участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително в качеството
на самостоятелно заети лица*,
— участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на операцията е подобро*,
— участници над 54 години, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително
в качеството на самостоятелно заети лица*,
— участници в неравностойно положение, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа,
включително в качеството на самостоятелно заети лица**.
Тези данни се представят в годишните доклади за изпълнението, посочени в член 50, параграф 5 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013. Данните се събират въз основа на представителна извадка от участниците в рамките на всеки инвес
тиционен приоритет. Вътрешната валидност на извадката се гарантира по начин, позволяващ данните да бъдат
обобщени на равнището на инвестиционния приоритет. Всички данни се представят в разбивка по пол.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Показатели за резултати за ИМЗ
Тези данни се представят в годишните доклади за изпълнението, посочени в член 50, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 и в доклада, който трябва да бъде представен през април 2015 г., както е посочено в член 19, параграф 3
от настоящия регламент. Всички данни се представят в разбивка по пол.
(1) Показатели за непосредствени общи резултати за участници
"Участниците" (1) са лица, които се ползват пряко от интервенция на ИМЗ, които могат да бъдат идентифицирани и от
които може да бъде поискана информация за техните характеристики, и за които са определени конкретни разходи.
Показателите за непосредствени резултати са:
— безработни участници, които завършват интервенция, финансирана от ИМЗ*,
— безработни участници, които при напускане на операцията получават предложение за работа, продължаване на
образованието, чиракуване или стаж*,
— безработни участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение, или които
получават квалификация или имат работа, включително като самостоятелно заети лица *,
— трайно безработни участници, които завършват интервенция, финансирана от ИМЗ*,
— трайно безработни участници, които при напускане на операцията получават предложение за работа, продължаване
на образованието, чиракуване или стаж*,
— трайно безработни участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование/обучение, или
които получават квалификация или имат работа, включително като самостоятелно заети лица *,
— неактивни участници, неангажирани с образование или обучение, които завършват интервенция, финансирана от
ИМЗ*,
— неактивни участници, неангажирани с образование или обучение, които при напускане на операцията получават
предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж*,
— неактивни участници, неангажирани с образование или обучение, които при напускане на операцията са анга
жирани с образование/обучение, получават квалификация или имат работа, включително като самостоятелно заети
лица *.
(2) Показатели за дългосрочни общи резултати за участници
Показателите за дългосрочни резултати са:
— участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията участват в програми за продължаване на
образованието, за обучение за придобиване на квалификация, за чиракуване или стаж*,
— участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа*,
— участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията са самостоятелно заети*.
Данните за показателите за дългосрочни резултати се събират въз основа на представителна извадка от участниците в
рамките на всеки инвестиционен приоритет. Вътрешната валидност на извадката се гарантира по начин, позволяващ
данните да бъдат обобщени на равнището на инвестиционния приоритет.

(1) Управляващите органи установяват система, която записва и съхранява данните на отделните участници в електронна форма, както е
посочено в член 125, параграф 2, буква г) от Регламент 1303/2013 Мерките относно обработката на данни, въведени от държавитечленки, трябва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Директива 95/46/ЕО, и по-специално членове 7 и 8 от нея.
Данните от отбелязаните с „*“ показатели представляват лични данни съгласно член 7 от Директива 95/46/ЕО. Обработването им е
необходимо за спазването на правното задължение, чийто субект е администраторът (член 7, буква в от Директива 95/46/ЕО)). За
определението на администратор, вж. член 2 от Директива 95/46/ЕО.
Данните от отбелязаните с „**“ показатели представляват специална категория от данни съгласно член 8 от Директива 95/46/ЕО. При
условие, че съществуват подходящи гаранции, държавите-членки могат по съображения, свързани със значим обществен интерес, да
определят други изключения, в допълнение към тези, посочени в член 8, параграф 2 от Директива 95/46/ЕО, или в националното
законодателство, или с решение на надзорния орган (член 8, параграф 4 от Директива 95/46/ЕО).
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Таблица на съответствието
Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на
Съвета

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4
Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7
Член 8

Член 7

Член 9

Член 8

Член 10

Член 9

—

Член 10

—
Член 11
Член 12

Член 11

Член 13
Член 14
Член 15
Членове от 16 до 23
Член 24
Член 25

Член 12

Член 26

Член 13

Член 27

Член 14

Член 28

Член 15

Член 29

20.12.2013 г.

