
 

European Commission, B-1049 Brussels - Belgium. Телефон: (32-2) 299 11 11. 
 
 

17.03.2010 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

ВЪПРОСНИК 
A.  Общи въпроси  

1. Моля дайте следната информация относно следните мерки на Временната 
рамка: i) ограничен съвместим размер на помощта (точка 4.2); ii) помощ под 
формата на гаранции (точка 4.3); iii) помощ под формата на лихвена субсидия 
(точка 4.4); (iv) помощ за производство на еко продукти (точка 4.5). Моля дайте 
отделна група отговори за всяка група мерки . 

 
а) Правно основание: Моля посочете съответното правно основание за мерките, 
приложени в съответствие с Временната рамка. 

б) Бюджет. Моля посочете цифрата ( в милиони EUR): 

° Първоначален бюджет 

° Общите разходи (включително помощ за предприятия с дейност в началното 
производство на селскостопански продукти), които са ефективно използвани 

° Всяко увеличение / предвидено увеличение на първоначалния бюджет 

° Дали мярката е съфинансирана чрез структурните фондове и до каква степен 

в) Бенефициери. Моля, посочете: 

° Общ брой бенефициери  

° Имената на бенефициерите, които са получили гарантирана сума или заем на 
стойност над 50 милиона EUR  

° Съотношението на МСП и големи предприятия 

 

г) Изпълнение по отрасли. Моля посочете броя на бенефициерите и разходите в 
следните отрасли:  

° Преработвателна промишленост  

° Производство на леки автомобили  

° Доставка на леки автомобили 

° Производство на химически продукти 

° Корабостроене 

° Услуги  

° Транспорт. Моля уточнете: шосеен/железопътен/въздушен/морски 

° Други. Моля, уточнете 
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д) Вид на помощта. Моля, посочете: 

° Процент на директно предоставените безвъзмездни средства 

° Процент на гаранциите 
o Други инструменти (например възмездни помощи, капиталово участие, заеми 

при изключително изгодни условия) 

е) Моля посочете дали мерките са свързани със специфични цели (например оборотен 
капитал, инвестиционна помощ, научноизследователска и развойна дейност и т.н.) и 
съответния процент. 

 
2. Моля осигурете като добавка към по-горните отговори и само относно помощта 

за производството на еко продукти (точка 4.5 от Временната рамка) следната 
информация: 

 
а) Подробна информация относно ползите за околната среда от субсидираните заеми.  

° Посочете кои бъдещи общностни продуктови стандарти са смятани за 
ориентир при предоставянето на помощта.  

° Посочете дали проектите са свързани с ранно адаптиране към бъдещи 
общностни продуктови стандарти, или са свързани с ранно адаптиране и 
надхвърляне на тези бъдещи общностни продуктови стандарти.  

б) Моля осигурете разбивка на предоставените заеми, като правите разлика между i) 
финансиране на нови продукти и ii) приключване на вече започнати проекти. 

в) Моля посочете въздействието на ограниченията, които се съдържат в точка 4.5.2 д) 
от Временната рамка (например броя на отхвърлените заявления поради неспазване на 
тази клауза). 

3. Що се отнася до мерките за предоставяне на рисков капитал (точка 4.6 от 
Временната рамка), моля осигурете следната информация:  

а) Бюджет: Моля посочете по приблизителна оценка допълнителния бюджет на 
разположение на МСП по тази мярка. 

б) Бенефициери. Моля, посочете: 

° Общ брой бенефициери  

° Съотношението на МСП, които получават капитал в началния етап  

° Съотношението на МСП, които получават капитал за разширяване.  

в) Изпълнение по отрасли. Моля посочете броя на бенефициерите в следните отрасли: 

° Преработвателна промишленост  

° Производители на леки автомобили  

° Доставчици на леки автомобили  
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° Производство на химически продукти 

° Услуги  

° Транспорт. Моля уточнете: шосеен/железопътен/въздушен/морски 

° Други. Моля, уточнете 
 

4. Що се отнася до застраховане на краткосрочни експортни кредити (точка 5,1 от 
Временната рамка), моля осигурете следната информация: 

 
а) Бюджет. Моля посочете цифрата ( в милиони EUR): 

° Първоначален бюджет 

° Сумата, която е използвана ефективно 

° Всяко увеличение / предвидено увеличение на първоначалния бюджет 

° Дали мярката е съфинансирана чрез структурните фондове и до каква степен 

б) Бенефициери. Моля, посочете: 

° Общ брой бенефициери  

° Съотношението на МСП и големи предприятия 
 
 

Б.  Ефектът и ефективността на Временната рамка  

а) До каква степен мерките, предприети по Временната рамка, допринесоха за 
намаляване на проблемите с достъпа до финансиране? Моля уточнете какви мерки, 
за какъв тип предприятия (големи/МСП) и в какви отрасли.  

б) Моля посочете процента на бенефициерите по рамката, които не са били в 
затруднение към 1 юли 2008 г., но понастоящем могат да бъдат считани за 
предприятия в затруднение съгласно дефиницията на Насоките на Общността 
относно помощта за подпомагане и преструктуриране.  

в) Допринесоха ли мерките, предприети по Временната рамка, за избягване банкрута на 
някои предприятия? Кои бяха тези мерки?  В кои отрасли и за кои видове 
предприятия (големи/МСП)?  

г) Моля дайте примери за конкретни приложения на помощта за производството на еко 
продукти, които са осигурили подходящи и съществени стимули за „екологично 
възстановяване“ от кризата? (например чрез подпомагане да се ускори 
придвижването към по-екологична и по-иновативна икономика).  

д) Мислите ли, че дружества във вашата страна са или могат да бъдат ощетени от 
помощта, предоставена на конкурент в друга държава-членка по Временната рамка? 
Получили ли сте жалби в тази връзка?  

е) Моля опишете въздействието на Временната рамка в банковата система, ако има 
такова.  
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ж) Моля посочете как сте гарантирали в условията, по които се предоставяха 
инструментите за помощ по Временната рамка, да бъдат взети предвид 
кредитоспособността на предприятието и еволюцията на пазара.  

з) Моля посочете дали е било представено изискване за използването на инструментите 
за помощ по Временната рамка, например, с цел да се подобри нейната ефективност. 
Моля опишете това изискване и посочете неговото въздействие върху националния и 
вътрешния пазар.  

и) Какви други мерки сте въвели, за да се неутрализират негативните въздействия от 
финансовата криза в реалната икономика, които мерки са демонстрирали своята 
ефективност. 

 
В.  Настоящо положение   

а) Моля дайте конкретни примери или данни относно продължаващи проблеми при 
достъп до финансиране, ако има такива. Ако все още има видими проблеми, моля 
посочете съответните отрасли, като различавате между МСП/големи предприятия (и 
техния рейтинг), краткосрочно и дългосрочно финансиране, финансиране на 
инвестиции и разходи за оборотен капитал.  

 
б) В случай че видимите проблеми при достъпа до финансиране продължават, моля 

обяснете и конкретизирайте техния произход, като правите разграничение между 
отделните отрасли и между МСП и големи предприятия:   

 
o липса на предлагане от финансови субекти 
o прекомерни лихвени проценти или залог, които се изискват във връзка с 

кредитоспособността на предприятието (моля дайте конкретни примери) 
o други (да се уточнят) 

 
в) Как очаквате да се промени достъпа до финансиране през следващите месеци? Какви 

фактори са подходящи в този аспект?  
 
г) Считате ли, че в сравнение със ситуацията преди кризата, наличието на застраховане 

на краткосрочни експортни кредити е все още намалено/ограничено до определени 
операции или определени държави?  Моля осигурете данни и примери. 

 
д) Считате ли, че в настоящите пазарни условия е все още оправдано да се осигурява 

помощ по Временната рамка за застраховане на краткосрочни експортни кредити във 
Вашата държава-членка? Моля осигурете данни и примери. 

 
 

-------------------------------- 
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