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ПРИЛОЖЕНИЕ I
МЕТОД НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНДА ЗА СПРАВЕДЛИВ
ПРЕХОД
Финансовият пакет за всяка държава членка се определя в съответствие със следните
стъпки:
а)

делът на всяка държава членка се изчислява като претеглена с посочените тегла
сума от дяловете, определени въз основа на следните критерии:
i)

емисиите на парникови газове от промишлени съоръжения в региони от
ниво 2 по NUTS, в които въглеродната интензивност, определена чрез
съотношението на емисиите на парникови газове от промишлени
съоръжения, докладвани от държавите членки в съответствие с член 7 от
Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета1, и
брутната добавена стойност за промишлеността, надвишава два пъти
средната за ЕС-27 въглеродна интензивност. Когато това равнище не е
надвишено в нито един от регионите от ниво 2 по NUTS в дадена
държава членка, се вземат предвид емисиите на парникови газове от
промишлени съоръжения в региона от ниво 2 по NUTS с най-висока
въглеродна интензивност (тегло 49 %),

ii)

заетостта в добива на каменни и лигнитни въглища (тегло 25 %),

iii)

заетостта в промишлени отрасли в региони от ниво 2 по NUTS, взети
предвид за целите на точка i) (тегло 25 %),

iv)

производството на торф (тегло 0,95 %),

v)

производството на битуминозни шисти (тегло 0,05 %);

б)

средствата, разпределени в резултат на прилагането на буква а), се коригират, за
да се гарантира, че нито една държава членка не получава сума, надвишаваща 2
милиарда евро. Сумите, които надвишават 2 милиарда евро на държава членка,
се преразпределят пропорционално към средствата, разпределени за всички
други държави членки. Дяловете на държавите членки съответно се
преизчисляват;

в)

дяловете на държавите членки, получени в резултат на прилагането на буква б),
се коригират в посока надолу или нагоре с коефициент, представляващ 1,5 пъти
разликата, с която БНД на глава от населението (измерен с паритети на
покупателната способност) в посочената държава членка за периода 2015—2017
година е над или под средния БНД на глава от населението в държавите членки
от ЕС-27 (средната стойност се изразява като 100 %).

Посочената корекция не се прилага за държави членки, за които разпределените
средства са достигнали горната граница в съответствие с буква б).
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г)

средствата, разпределени в резултат на прилагането на буква в), се коригират, за
да се гарантира, че окончателният размер на средствата, разпределени по линия
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Регламент (EО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за
създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на
Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (OВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1).
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на ФСП, възлиза на интензитет на помощта на глава от населението (изчислен
въз основа на цялото население на държавата членка) от поне 6 евро за целия
период.
Сумите за гарантиране на минималния интензитет на помощта се приспадат
пропорционално от средствата, разпределени за всички останали държави
членки, с изключение на тези, за които горната граница е достигната в
съответствие с буква б).
Средствата, разпределени по линия на Фонда за справедлив преход, са в допълнение
към средствата, разпределени в съответствие с параграфи 1—16 от приложение XXII
към [предложението за нов РОР], и не са включени в основата за разпределение на
средствата, за която се прилагат точки 10—15 от приложение XXII към [предложението
за нов РОР].
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ОБРАЗЕЦ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД
1. Представяне на процеса на преход и определяне на най-силно засегнатите
територии в рамките на държавата членка
Текстово поле [12000]

Позоваване: Член 7, параграф 2, буква а)

1.1. Представяне на очаквания процес на преход към неутрална по отношение на
климата икономика в съответствие с целите на националните планове в областта на
енергетиката и климата и други съществуващи планове за преход и поставяне на
срокове за преустановяване или редуциране на дейности като добива на каменни и
лигнитни въглища или производството на електроенергия от изгаряне на въглища
Позоваване: Член 7, параграф 2, буква б)

1.2. Определяне на териториите, за които се очаква, че ще бъдат най-силно
засегнати, и обосноваване на този избор със съответната оценка на въздействието
по отношение на икономиката и заетостта, въз основа на представянето,
предвидено в раздел 1.1

2. Оценка на предизвикателствата, които създава преходът за всяка една от
определените територии
2.1. Оценка на икономическото, социалното и териториалното въздействие на прехода
към неутрална по отношение на климата икономика
Позоваване: Член 7, параграф 2, буква в)

Текстово поле [12000]

Определяне на засегнатите икономически дейности и промишлени сектори, като се
прави разграничение между:
- западащи сектори, за които се очаква да преустановят или значително да
редуцират дейността си във връзка с прехода, в това число и определяне на
съответен срок за това;
- сектори в преход, за които се очаква да претърпят преобразуване на своите
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дейности, процеси и крайни продукти.
За всеки един от тези видове сектори:
- очаквани загуби на работни места и потребности от преквалификация, като се
вземат предвид прогнозите за потребности от умения;
- потенциал за икономическа диверсификация и възможности за развитие.

2.2. Потребности от развитие и цели до 2030 г. с оглед постигане на неутралност по
отношение на климата
Позоваване: Член 7, параграф 2, буква г)

Текстово поле [6000]

- Потребности от развитие с оглед преодоляване на предизвикателствата на
прехода;
- Цели и резултати, които се очаква да бъдат постигнати посредством изпълнението
на приоритета на ФСП.
2.3. Съгласуваност с други национални, регионални или териториални стратегии и
планове
Позоваване: Член 7, параграф 2, буква д)

Текстово поле [6000]
- Стратегии за интелигентна специализация;
- Териториални стратегии, посочени в член 23 от Регламент (ЕС) [новия РОР];
- Други регионални или национални планове за развитие.

2.4. Предвидени видове операции

Текстово поле [12000]
Позоваване: Член 7, параграф 2, буква ж)

- предвидени видове операции и очакваният им принос за смекчаване на въздействието
на климатичния преход
Позоваване: Член 7, параграф 2, буква з)
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Попълва се само ако подкрепата се отпуска за производствени инвестиции, различни
от тези в МСП:
- изчерпателен списък на тези операции и предприятия, като за всяка/всяко от тях се
прави обосновка на необходимостта от такава подкрепа чрез анализ на пропуските, с
който се доказва, че очакваните загуби на работни места биха надвишили очаквания
брой на създадените работни места, ако такава инвестиция не бъде направена

Позоваване: Член 7, параграф 2, буква и)
Попълва се само ако подкрепата се отпуска за инвестиции с цел намаляване на
емисиите на парникови газове от дейностите, посочени в приложение I към
Директива 2003/87/ЕО:
- изчерпателен списък на операциите, които трябва да бъдат подкрепени, и обосновка
на това, че те допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата
икономика и водят до значително намаляване на емисиите на парникови газове до
стойности под съответните референтни стойности, използвани за безплатно
разпределяне на квоти в съответствие с Директива 2003/87/ЕО, и при условие че те са
необходими за защитата на значителен брой работни места

Позоваване: Член 7, параграф 2, буква й)
- полезно взаимодействие и взаимно допълване на предвидените операции с други
програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ (подкрепа за процеса на
преход), други финансови инструменти (Модернизационния фонд на Съюза за
търговия с емисии) и другите стълбове на Механизма за справедлив преход (специална
схема в рамките на InvestEU и механизъм към Европейската инвестиционна банка за
отпускане на заеми в публичния сектор) за справяне с установените нужди от
инвестиции

2.5. Специфични за програмата показатели за крайния продукт или за резултатите

Позоваване: Член 8, параграф 1
Попълва се само ако са предвидени специфични за програмата показатели:
- обосновка на необходимостта от специфични за програмата показатели за крайния
продукт или за резултатите въз основа на предвидените видове операции
Таблица 1 Показатели за крайния продукт
Специфична цел
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Идентификатор
[5]

Показател [255]

5

Мерна
единица

Етапна
(2024 г.)

цел

Целева
стойност (2029
г.)
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Таблица 2 Показатели за резултатите
Специфична
цел

ID
[5]

Показател
[255]

Мерна
единица

Базова
линия или
референтна
стойност

Референтна
година

Целева
стойност
(2029 г.)

Източник
на
данните
[200]

Коментари
[200]

3. Механизми за управление
Позоваване: Член 7, параграф 2, буква е)
Текстово поле [5000]

3.1. Партньорство

- Условия за участието на партньори при подготовката, изпълнението, мониторинга
и оценката на териториалния план за справедлив преход;
- Резултат от обществената консултация.
3.2. Мониторинг и оценка

- Планирани мерки за мониторинг и оценка, в т.ч. показатели за измерване на
способността на плана да постигне целите си
3.3. Орган/и за координация и мониторинг

Орган/и, отговорен/и за координацията и мониторинга на изпълнението на плана и
неговата/тяхната роля
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА (RCO) И ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА
РЕЗУЛТАТИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА (RCR) ЗА ФОНДА ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД2
Крайни продукти
RCO 01 — Предприятия, получаващи подкрепа (микро-, малки,
средни и големи)
RCO 02 — Предприятия, получаващи подкрепа чрез
безвъзмездни средства
RCO 03 — Предприятия, получаващи подкрепа чрез финансови
инструменти
RCO 04 — Предприятия, получаващи нефинансова подкрепа
RCO 05 — Новосъздадени предприятия, получаващи подкрепа

Резултати
RCR 01 — Създадени работни места в субектите, получаващи
подкрепа
RCR 02 — Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа
(безвъзмездни средства, финансови инструменти)
RCR 03 — МСП, въвеждащи иновативен продукт или процес
RCR 04 — МСП, въвеждащи иновация в маркетинга или
организацията
RCR 05 — МСП, въвеждащи иновация на равнището на
предприятието
RCR 06 — Заявка за патент, подадена пред Европейското
патентно ведомство
RCR 29 — Очаквани емисии на парникови газове от дейностите,
изброени в приложение I към Директива 2003/87/EО, в
предприятията, получаващи подкрепа

RCO 10 — Предприятия, които си сътрудничат с
научноизследователски институции
RCO 05 — Предприятия, получаващи подкрепа за намаляване на
емисиите на парникови газове от дейностите, изброени в
приложение I към Директива 2003/87/EО
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За целите на представянето показателите са групирани, за да се улесни съпоставянето с показателите, включени в други регламенти за отделните фондове на
политиката на сближаване.
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RCR 11 — Потребители на нови обществени цифрови услуги и
приложения
RCR 12 — Потребители на нови цифрови продукти, услуги и
приложения, разработени от предприятия

RCO 13 — Цифрови услуги и продукти, разработени за
предприятията

RCR 17 — 3-годишни предприятия, оцеляващи на пазара
RCR 18 — МСП, които използват инкубаторни услуги една
година след създаването на бизнес инкубатора

RCO 15 — Създаден капацитет за инкубация

RCR 97 — Подпомагани стажове в МСП
RCR 98 — Служители на МСП, които преминават
продължаващо професионално образование и обучение
(продължаващо ПОО) (по видове умения: технически,
управленски, предприемачески, екологични, други)
RCR 31 — Общо произведена енергия от възобновяеми
източници (електроенергия, топлинна енергия)
RCR 32 — Енергия от възобновяеми източници: капацитет,
свързан към мрежата (оперативен)

RCO 101 — МСП, инвестиращи в развитие на уменията

RCO 22 — Допълнителен капацитет за производство на енергия
от възобновяеми източници (електроенергия, топлинна енергия)

RCR 46 — Жители, обслужвани от съоръжения за рециклиране
на отпадъци и малки системи за управление на отпадъци
RCR 47 — Рециклирани отпадъци
RCR 48 — Рециклирани отпадъци, използвани като суровини
RCR 49 — Възстановени отпадъци

RCO 34 — Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци
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RCR 50 — Жители, които се ползват от мерки по отношение на
качеството на въздуха
RCR 52 — Възстановяване на земя, използвана за зелени площи,
социално жилищно настаняване, икономически или общностни
дейности

RCO 38 — Повърхностна площ на възстановената земя, за която
се отпуска подкрепа
RCO 39 — Инсталирани системи за мониторинг на
замърсяването на атмосферния въздух
за участници34:
RCO 200 — безработни, включително трайно безработни,
RCO 201 — трайно безработни,

за участници6:

RCO 202 — неактивни,

RCR 200 — участници, които при напускане на операцията са
започнали да търсят работа,

RCO 203 — заети, включително самостоятелно заети,

RCR 201 — участници, които при напускане на операцията са
ангажирани с образование или обучение,

RCO 204 — под 30 години,
RCO 205 — над 54 години,

RCR 202 — участници, които при напускане на операцията
RCO 206 — с прогимназиален етап на основното образование получават квалификация,
или по-ниско (ISCED 0-2),
RCR 203 — участници, които при напускане на операцията имат
RCO 207 — със средно образование (ISCED 3) или образование работа, включително като самостоятелно заети лица.
след средното образование (ISCED 4),
RCO 208 — с висше образование (ISCED 5 до 8),
RCO 209 — общ брой на участниците5

3

Трябва да бъдат докладвани всички свързани с участниците показатели за крайния продукт и за резултатите
Всички лични данни трябва да бъдат представени в разбивка по пол (женски, мъжки, „небинарен“). Ако някои резултати не са възможни, данни за показателите за тези резултати
не трябва да бъдат събирани и докладвани. Когато данните се събират от регистри, държавите членки не са задължени да се съобразяват с общоприетите определения и могат да
използват национални определения.
5
Изчислява се автоматично въз основа на общите показатели за крайния продукт, свързани с трудовия статус.
6
Всички лични данни трябва да бъдат представени в разбивка по пол. Ако някои резултати не са възможни, данни за показателите за тези резултати не трябва да бъдат събирани и
докладвани. Когато данните се събират от регистри, държавите членки не са задължени да се съобразяват с общоприетите определения и могат да използват национални
определения.
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