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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Общи показатели за крайните продукти и за резултатите във връзка със 

заявленията до ЕФПГ 

Всички лични данни
1
 следва да се представят с разбивка по пол (женски, мъжки, 

небинарен). 

(1) Общи показатели за крайните продукти, отнасящи се до бенефициерите: 

– безработни лица*, 

– неактивни лица*, 

– заети лица*, 

– самостоятелно заети лица*, 

– лица на възраст под 30 години*, 

– лица на възраст над 54 години*, 

– лица със завършен прогимназиален етап на основното образование или с 

по-ниска степен на образование (ISCED 0—2)*, 

– лица със завършен гимназиален етап на средното образование (ISCED 3) 

или образование след средното образование (ISCED 4)*, 

– лица с висше образование (ISCED 5—8)*. 

Общият брой на бенефициерите следва да се изчислява автоматично въз основа на 

общите показатели за крайните продукти, отнасящи се до трудовия статус
2
. 

Тези данни за бенефициерите, участващи в съфинансираните от ЕФПГ мерки, следва да 

се предоставят в окончателния доклад по член 20, параграф 1. 

(2) Общи показатели за резултатите, отнасящи се до бенефициерите: 

– процент на бенефициерите на ЕФПГ, които са заети (с разбивка по видове 

трудови договори: на пълен/непълен работен ден, срочен/безсрочен) или 

самостоятелно заети, 6 месеца след края на периода на изпълнение*, 

– процент на бенефициерите на ЕФПГ, които придобиват квалификация, 

6 месеца след края на периода на изпълнение*, 

– процент на бенефициерите на ЕФПГ, които участват в образование или 

обучение, 6 месеца след края на периода на изпълнение*. 

Тези данни следва да се предоставят в окончателния доклад по член 20, параграф 1 и 

следва да се събират въз основа на данните, предоставени от компетентните органи на 

                                                 
1 Управляващите органи следва да създадат система, която регистрира и съхранява данните на 

отделните участници в компютризиран вид. Мерките относно обработката на данни, въведени от 

държавите членки, следва да са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица 

във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1), и по-специално членове 4, 6 и 9 от 

него. Данните, докладвани чрез отбелязаните със знака „*“ показатели, представляват лични 

данни съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. Обработването им е необходимо 

за спазването на правното задължение, което се прилага спрямо администратора (член 6, 

параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679). 
2 Безработни, неактивни, заети, самостоятелно заети. 
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държавата членка, както и посредством проучвания сред бенефициерите (съгласно 

член 20, параграф 1, буква г). Тези данни следва да обхващат изчисления общ брой на 

бенефициерите, докладван чрез общите показатели за крайните продукти (1). По този 

начин процентите също се отнасят до тази изчислена обща стойност. 

(3) Общ по-дългосрочен показател за резултатите, отнасящи се до бенефициерите: 

– процент на бенефициерите на ЕФПГ, които са заети, включително 

самостоятелно заети, 18 месеца след края на периода на изпълнение, 

посочен в решението за финансиране*. 

Тези данни следва да се предоставят до края на деветнадесетия месец след края на 

периода на изпълнение. Данните следва да обхващат изчисления общ брой на 

бенефициерите, докладван чрез общите показатели за крайните продукти (1). По този 

начин процентите също се отнасят до тази изчислена обща стойност. При по-големи 

случаи, обхващащи над 1 000 бенефициери, данните могат да бъдат събирани по друг 

начин въз основа на извадка, която е представителна за общия брой на бенефициерите, 

докладван като показател за крайните продукти (1).  


