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Управление на проектния цикъл, човешките и финансовите ресурси, 

мониторинг и управление на нередностите. 

Една от добрите възможности за финансиране на вашия бизнес или 

производство е кандидатстването за европейско финансиране чрез проектно 

предложение по определена оперативна програма. Към българския бизнес са 

ориентирани две оперативни програми и един национален план. Това са: Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2007- 2013, Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПК) 2007 – 2013 и 

Национален план за Развитие на селските райони (НСПРСР) 2007-2013. За да получите 

повече информация трябва да прочете всички наши обучения и консултации насочени 

към повишаване на вашата информираност относно европейското финансиране. 

Понятието «Проект» – начинание, ограничено във времето и средствата, което 

се реализира за решаване на даден идентифициран проблем в различните сфери на 

човешката дейност. 

«Цикъл на проекта» – или това е жизнения път на проекта от първоначалната идея до 

приключването му, а управление на проектния цикъл – методология за подготовка, 

изпълнение и оценяване на проекти. 

 Управлението на Проекта преминава през следните фази: 

 

Фази на проектния цикъл

ПРОГРАМИРАНЕ

ОЦЕНКА НА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО

ИЗПЪЛНЕНИЕ И

МОНИТОРИНГ НА

ПРОЕКТА

РАЗРАБОТВАНЕ НА

ПРОЕКТНОТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОДБОР НА

ПРОЕКТИ

СКЛЮЧВАНЕ НА

ДОГОВОР
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За да разработите едно проектно предложение трябва да отговорите на  

следните въпроси: Дали вашата идея отговаря на: 

  Стратегия (план) за развитие на предприятието  

  Отговаря на приоритетите на програмата 

  Местни планове и цели 

  Правила за допустимост 

  Съобразено с правилата за възлагане на обществени поръчки/ПМС 69 

  Демонстрира потребността ви 

  Добавя стойност 

  Конкретни резултати 

След което се преминава към калкулиране на проектните разходи: 

 Допустими и недопустими 

 Преки и непреки разходи 

 Реални и пропорционално разпределени 

 Съфинансиране 

 Принос в натура 

 Профил на бюджета 

При калкулирането на проектните разходи трябва да се вземе предвид, че те се делят на 

допустими и недопустими (за специфичността на всяка конкретна схема можете да 

получите информация от публикуваните Насоки за нея). 

Допустими са: 

 Разходи за заплати 

 Организационни разходи, свързани с проектната дейности 

 Текущи разходи 

 Принос в натура - покупка на незастроени площи 

 Оборудване, необходимо за изпълнение на проектната дейност 
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Недопустими са: 

 Разходи, които са направени преди датата на проектното предложение (с 

изключение на разходите за написване на проектното предложение, само ако е 

допустимо по схемата и това е уточнено) 

 Непредвидени разходи 

 Дивиденти 

 Разходи за лихви 

 Данъчен кредит по ДДС 

 Разходи за забавления 

 Подаръци и дарения 

Характерна е методиката за пропорционално разпределение: 

 Пресметнете броя на отработените през годината часове 

 Пресметнете разходите за почасово възнаграждение 

 Определете часовете, отработени по проекта 

 Умножете броя часове по почасовия разход = разходи за служителя 

Калкулиране на проектните разходи: 

Преки са: 

 Работно време на служителите 

 Пощенски разходи 

 Канцеларски  

 Материали за маркетинг 

 Наем на зали за мероприятия 

 Оборудване 

Непреки са: 

- Текущите разходи, като: 

 Наем 

 Такси 

 Отопление 
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 Осветление 

 Настаняване 

 

Обявяване на нова, отворена схема за кандидатстване с проектни предложения. 

 публикуване на Обява за набиране на проектни предложения, Насоки за 

кандидатстване, Документи за кандидатстване и Анекси (ПМС 

№121/2007 - Постановлението урежда реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оператевните програми, 

съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, 

както и по Програма ФАР на ЕС.); 

 подаване на проектни предложения (кандидатстване) - в офисите на МЗ, 

написани на български език задължително и спазен краен срок (дата и 

час) и др. 

 за да бъде правилно оформено едно проектно предложение трябва да има 

и да са спазени следните специфики:  

    - ясни и постижими цели; 

    - съответствие на целите на НСРР и принос към целите на конкретната ОП; 

    - общински и регионални планове за развитие; 

    - измерими крайни резултати от проекта; 

    - яснота за финансирането на проекта – допълняемост; 

    - добавена стойност за отпуснатите средства по проекта; 

    - хоризонтални политики на ЕС; 

    - икономическа стабилност на проекта; 

    - правила на ЕС за отпускане на държавна помощ и др. 

 

Подборът на проектите се извършва в следните стъпки: 

 видове процедури – ПМС №121/2007; 

    - с оглед на фазите за кандидатстване; 

    - с оглед начина на подбор на проектите; 
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    - с оглед на сроковете; 

 административна проверка; 

 проверка за допустимост на кандидата; 

 техническа и финансова оценка; 

 документална проверка. 

 

Оценката на проектното предложение се извършва: 

 оценка на всички важни аспекти на идеята и на самия проект; 

 видове оценка; 

 критерии за оценка; 

 решение дали да бъде предложен конкретния проект за финансиране. 

 одобрение от Договарящата институция, уведомление за решението на 

Договарящата институция – класиране на проектните предложения; 

 сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. 

 

След като се сключи договор се преминава към изпълнение в следните стъпки: 

 изпълнение на договорени дейности и мерки; 

 изготвяне и изпълнение на договори с подизпълнители; 

 създаване и реализиране на система за контрол и мониторинг (вкл. 

система за финансов контрол); 

 изготвяне на доклади (мониторингови доклади, доклади за напредъка); 

 оценяване на развитието на проекта и др. 

 

След което се преминава към мониторинг и оценка на схемата за безвъзмездна 

помощ: 

 проверките се извършват възоснова на  Регламент (ЕС) 1083/2006 и 

1826/2006; 

- административни; 
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- проверки на място; 

 оценка – прилагане на резултатите и изводите от завършилата схема 

за безвъзмездна помощ при програмирането на следващата. 

 

Съхранение и архивиране на документацията по проекта: 

Обикновено се съхранява цялата документация от реализиранита дейности, като се 

запазват оригинали и копия на всички изработени материали, тръжна документация, в 

досиета, подредени по дейностите на проекта. Срокът за съхранение е уточнен в 

Ръководството за изпълнение на вашия проект. Обикновено е 5 години или 3 години 

след приключването на оперативната програма, финансирала вашия проект. 

Съхраняват се както техническите документи, така и финансовите документи. Винаги 

могат да ви посетят проверяващи – от български ведомства и европейски институции. 

 

Финансово управление на проект: 

По всеки проект се изисква отделна банкова сметка, която да може да се провери във 

всеки един момент. За целта трябва финансовите ви документи да са подредени в 

прегледен и аналитичен вид: 

 Счетоводна система 

 Регистриране на исканията за плащане 

- Покрити разходи 

 Необходими свидетелства 

- Фактури  

- Формуляри за отработено време 

- Договори 

- Съфинансиране 

 

Характерни проблеми за времето на целия проект: 

 

 време – за подготовка, изпълнение, приключване; 
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 целеполагане – да е в пълно съответствие със задачите, дейностите, 

финансовите средства; 

 екип за изпълнение на проекта; 

 рискове и допускания; 

 критерии за качество за изпълнение на проекта; 

 индикатори за проверка на постигнатите резултати – да са точни, ясни и да 

дават възможност резултатите да се измерят. 

Управление на нередностите: 

За да се избегнат всякакви нередности, измами и корупция се попълва Декларация за 

нередности. Тя съдържа еднакъв текст и е съобразена с  Регламент на Съвета № 

1083/2006 г., а именно: Под "нередност" следва да се разбира всяко нарушение на 

общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, 

което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските 

общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на 

приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством 

извършване на неоправдан разход. Всички форми на корупция са също нередност. Под 

измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със: 

- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или 

документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване 

на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани 

от или от името на Европейските общности; 

- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до 

резултатите, споменати в предходната подточка; 

- използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати 

първоначално; 

- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект. 

Накрая са изброени институциите (български и европейски) към които се подават 

сигнали при съмнения за нередности.  
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От 1 януари 2007 г. България стана бъде пълноправен член на ЕС и получи  

възможността да участва като равнопоставен партньор на Съюза в реализирането на 

политиките на Общността.  

Едно от големите предимства и предизвикателства пред всяка страна - членка на 

ЕС, включително и нашата, е възможността за използване на фондовете на ЕС. 

Независимо от факта, че Европейският съюз като цяло представлява просперираща 

икономическа общност, налице са различия в състоянието и развитието на над 250-те 

региона в Съюза. Именно премахването на тези несъответствия и предоставянето на 

гражданите на ЕС на равни възможности за достъп до качествено образование и 

обучение, за получаване на по-добра работа, за екологично чиста околна среда, за 

осигуряване на благоприятна бизнес среда е основната цел на регионалната политика, 

или както още се нарича, политика на сближаване (кохезионна политика). 

Регионалната политика на Европейския съюз (ЕС) се основава на принципа на 

солидарността и част от бюджета на Общността се насочва към по-малко 

проспериращите региони и социални групи. 

Европейската регионална политика е обща за всички страни членки и се базира 

на финансовата солидарност Политиката на ЕС за намаляване на регионалните 

различия се реализира чрез структурните инструменти. За периода 2007-2013 г. това са: 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ е създаден през 

1975 г. Той е най-важният инструмент за провеждането на общата "регионална 

политика", чиято цел е да допринесе за намаляване на различията между регионите в 

Общността. Той се прилага главно в национални програми за стимулиране на 

развитието чрез безвъзмездни субсидии. Също така и при финансирането на: 

производствени инвестиции; създаване или модернизиране на инфраструктури, които 

допринасят за приспособяването на съответните региони; инвестиции за създаване на 

работни места, проекти за местно развитие и подкрепа на малки фирми. 
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ СОЦИАЛЕН ФОНД е създаден през 1958 г. Този фонд 

финансира мерки, подпомагащи социалната политика. Мерките за постигане на висока 

заетост са една от важните политики на ЕС, залегнала в договора от Амстердам. 

Финансирането по фонда конкретно допринася за: улесняване достъпа до пазара на 

труда; осигуряване на равни възможности на пазара на труда; развитие на уменията, 

способностите, повишаването на професионалната квалификация, преквалификация и 

т.н.; насърчаване създаването на работни места; финансиране на проучвания и пилотни 

схеми, отнасящи се до аспекти, които са общи за няколко страни членки. 

 

КОХЕЗИОННИЯТ ФОНД е създаден през 1993 г. Той финансира 

изграждането на транспортна и екологична инфраструктура в държавите членки с БВП, 

по-нисък от 90% от средния в ЕС. 

За периода 2007-2013 г. ЕК предложи и беше приета промяна на сега действащото 

законодателство за работа със Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. 

Съгласно одобрения през м. юли 2006 г. от Съвета на ЕС и Европейския парламент 

пакет от регламенти, регулиращи политиката на сближаване през периода 2007-2013 г., 

приоритетите на политиката за сближаване се групират в 3 цели: "Сближаване", 

"Регионална конкурентоспособност и заетост" и "Европейско териториално 

сътрудничество". 

Основното послание на политиката за сближаване и нейните инструменти за 

периода 2007- 2013 г. е ускорен растеж и заетост за всички региони и градове на ЕС. 

През този период за политиката на сближаване са отделени 308 млрд. евро, което е най-

голямата инвестиция, която Европа е извършила до този момент за подкрепа на 

регионалното развитие и създаването на повече и по-добри работни места. 82% от 

общото финансиране ще бъдат отделени за Цел "Сближаване", 16% от Структурните 

инструменти ще бъдат насочени за насърчаване на иновациите и устойчивото развитие 

в съответствие с цел "Регионална конкурентоспособност и заетост" и 2.5% ще бъдат 

инвестирани в развитието на трансграничното, транснационалното и 
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междурегионалното сътрудничество по цел "Европейско териториално 

сътрудничество". 

 

ЦЕЛ "СБЛИЖАВАНЕ" се изразява в стремеж да се ускори развитието на 

по-изостаналите страни членки и региони чрез подобряване на условията за растеж и 

заетост посредством увеличаване и подобряване на качеството на инвестициите във 

физически и човешки капитал, развитието на иновациите и обществото, основано на 

знание, адаптирането към икономически и социални промени, защитата и 

подобряването на околната среда, както и повишаване на административна 

ефективност. Финансирането по тази цел ще става от Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и от Кохезионния фонд, който ще 

засили своя принос за устойчиво развитие. 

Към нея се включва и укрепването на институционалния капацитет и 

ефективността на държавната администрация, включително и капацитета за управление 

на Структурните фондове и Кохезионния фонд. 

 

ЦЕЛ "РЕГИОНАЛНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ЗАЕТОСТ” 

е насочена, извън най- слабо развитите региони, към засилване на 

конкурентоспособността на регионите и заетостта чрез изпреварване на 

икономическите и социалните промени, включително тези, свързани с отваряне на 

търговията, чрез иновации и насърчаване на обществото, основано на знание, 

предприемачеството, защита и подобряване на околната среда, адаптиране на 

работниците и бизнеса, както и развитие на пазари на труда. Финансиране ще се 

отпуска от ЕФРР и ЕСФ. 

 

ЦЕЛ "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО" ще 

се стреми да засили трансграничното сътрудничество чрез съвместни местни 

инициативи на междунационално ниво, чрез действия, водещи до интегрирано 

териториално развитие, обвързани с приоритетите на Общността, и чрез мрежи и 
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обмяна на опит на подходящо териториално ниво. Предвижда се финансиране само от 

ЕФРР. 

 

За периода 2007-2013 г. ЕК създаде 3 нови инструмента на регионалната 

политика, които до подпомогнат държавите членки и регионите да изградят стабилно и 

ефективно управление на фондовете и да подобрят ефекта от използването на 

инструментите за финансово инженерство. В тясно сътрудничество с Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ) и др. финансови институции ЕК е разработила следните 

инструменти: 

 

JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) - 

насърчава сътрудничеството между ЕК, ЕИБ (Европейската инвестиционна банка), 

ЕБВР (Европейска банка за възстановяване и развитие) и държавата членка в 

подготовката на големи проекти. 

 

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) е 

съвместна инициатива на ЕК, ЕИБ и ЕИФ (Европейски инвестиционен фонд) за 

подобряването на достъпа до финансиране на микро-, малки и средни предприятия в 

европейските региони. 

 

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) е 

съвместна инициатива на ЕК, ЕИБ и Банката за развитие на Съвета на Европа за 

насърчаване на устойчиви инвестиции в градските зони. 

Основавайки се на принципа на солидарността в Съюза и идеята за всеобщ 

икономически и социален прогрес, страните - членки на ЕС, провеждат европейска 

регионална политика, финансирана от фондовете на ЕС, като по този начин Съюзът 

оказва влияние и върху планирането на развитието на регионално и местно ниво. 
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Можете да подпомогнете бизнеса си със средства от Европейския съюз. За 

нашата страна се отпускат средства насочени към бизнеса за програмен период 2007 – 

2013 г.  по две от оперативните програми: ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, както и по 

Националния стратегически план за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.. 

  

ОП „Развитие на човешките ресурси“  

По долу са изброени преминалите схеми по оперативна програма: ОП „Развитие 

на човешките ресурси“: 

 BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще" - Компонент 2: „Разкриване на 

иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на 

изоставянето на деца от 0 до 3 години" 

 BG051PO001-2.2.03 „На път” 

 BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността" 

 Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG051PO001-2.2.03 - „На 

път” 

 BG051PO001-3.1.10 „Подобряване качеството на професионалното обучение” 

 BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място” 

 Проект на насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-5.2.13 "ЖИВОТ В 

ОБЩНОСТТА" 

http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=648
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=648
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=648
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=629
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=627
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=626
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=626
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=624
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=623
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=620
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=620


 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

15 

 

 Проект на Насоки за кандидатстване по открита процедура за подбор на 

проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок за 

кандидатстване, BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място" 

 BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в 

сътрудничество с работодателите” 

 BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” 

 BG051PO001 – 6.2.18 „Повишаване професионалния капацитет и мотивацията 

на служителите в сферата на здравните услуги” 

 Проект на насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на 

професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” 

 BG051PO001-1.1.12 „Първа работа” 

 BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост” 

 BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на 

пазара на труда” 

 BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1” – Фаза 2 

 ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-7.0.07 

“Без граници” – Компонент 1 – Фаза 2 

 Проект на Насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” 

 BG051PO001-5.1.05 „Съпричастност" 

 Проект на Насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ - 

Компонент 2 

 BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на 

преподавателите във висшите училища”. 

 BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите 

училища”. 

 BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" 

http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=614
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=614
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=614
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=613
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=613
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=611
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=604
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=604
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=603
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=603
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=596
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=595
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=594
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=594
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=591
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=585
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=585
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=581
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=581
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=573
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=572
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=572
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=572
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=570
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=570
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=569
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=569
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=568
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 BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето 

образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” 

 BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 

 BG051PO001-7.0.05 „Без граници – Компонент 5”- удължен срок за 

кандидатстване 

 ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМА BG051PO001-

3.1.09 „СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА” 

 ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и комплект с документи към 

тях по схема BG051PO001-5.1.05 “СЪПРИЧАСТНОСТ” 

 BG051PO001-1.2.02 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност “ - Компонент III 

 ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-5.1.04 

“ПОМОЩ В ДОМА” 

 Проект на насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-3.1.08 

„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” 05 март 

2012 г. 

 BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на 

пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет” 

 ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМА BG051PO001-

3.1.07 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО 

ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА 

ТРУДА” 

 BG051PO001-6.2.17 «Подкрепа за институционалното изграждане на 

институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването» 

 BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”, 

 BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение 

в системата на висшето образование”. 

http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=567
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=567
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=565
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=563
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=563
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=561
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=561
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=561
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=560
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=560
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=558
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=558
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=557
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=557
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=556
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=556
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=556
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=555
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=555
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=553
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=553
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=553
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=553
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=550
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=550
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=548
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=546
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=546
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 Проект на Насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-1.1.09 

“Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” 

 BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 

3” 

 BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на 

неформално придобити знания, умения и компетентности” 

Покана за представяне на проектно предложение към конкретен бенефициент 

 BG051PO001-2.2.02 – “Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”. 

Покана за представяне на проектно предложение към конкретeн бенефициент 

 ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМА BG051PO001-

4.3.04 „РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО 

ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”, 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ» 

 BG051PO001-2.3.02 “БЕЗОПАСЕН ТРУД” 

 BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната 

система” 

 BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” 

 BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" 

 ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-2.3.02 

“Безопасен труд” 

 Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните 

училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". 

 Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-3.3.07 "Ученически и студентски практики". 

http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=542
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=542
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=541
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=541
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=537
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=537
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=536
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=535
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=535
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=535
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=535
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=526
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=525
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=525
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=522
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=518
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=517
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=517
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=515
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=515
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=515
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=514
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=514


 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

18 

 

 Публикувани са изменени изисквания по процедура на директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.03 "Без граници - 

компонент 3". 

 Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-7.0.05 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 5” 

 Проект на насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-4.1.05 

"Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" 

 Проект на насоки за кандидатстване по схема BG051PO001-4.1.06 

“Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” 

 BG051PO001-6.2.16 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на национална 

система за електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност, за 

целите на Регламенти 883/2004 и 987/09 – EESSI” 

 BG051PO001-6.2.15 „ПОДОБРЯВАНЕ ПЛАНИРАНЕТО И ОЦЕНКАТА НА 

ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ТРУДА И СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ” 

 BG051PO001-1.1.08 - "Обучение и адаптация" 

 BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, 

специализанти и млади учени” 

 BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” 

 BG051PO001-6.2.14 „Създаване на електронна база данни на медицинските 

изделия, заплащани с обществени средства” 

 Важно за кандидатите по процедура BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички” 

 BG051PO001-5.2.11“ПРИЕМИ МЕ” 

 ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМА BG051PO001-

7.0.02 “БЕЗ ГРАНИЦИ” – КОМПОНЕНТ 2 

 BG051PO001-5.2.10 «Шанс за щастливо бъдеще”: КОМПОНЕНТ 1 – Подготовка 

за преструктуриране на ДМСГД 

 BG051PO001-3.1.05 „Подобряване на качеството и внедряване на европейски 

инструменти и практики в системата на професионалното образование и 

обучение” 

http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=513
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=513
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=513
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=511
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=511
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=505
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=505
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=504
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=504
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=502
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=502
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=502
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=501
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=501
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=499
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=496
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=496
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=495
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=492
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=492
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=490
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=489
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=488
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=488
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=487
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=487
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=486
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=486
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=486
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 BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование” 

 BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички" 

 ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-3.3.07 

"Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади 

учени" 

 ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-7.0.01 

“Без граници” – Компонент 1 

 BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”. 

 BG051PO001-1.1.07 „Вземи живота си в свои ръце” 

 BG051PO001-4.3.02 "Система за кариерно ориентиране в училищното 

образование" 

 BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на 

образованието” 

 BG051PO001-3.2.04 „Развитие на рейтингова система на висшите училища” 

 BG051PO001-2.1.15 “Социални иновации в предприятията” 

 BG051PO001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

 BG051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на 

социални услуги на регионално равнище” 

 BG051PO001-2.2.01 - ПО-БЛИЗО ДО РАБОТА 

 ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-2.1.16 “ 

Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 3” 

 BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската 

експертиза в България”. 

 BG051PO001-3.2.03 „Разработване и въвеждане на система за управление на 

професионалното образование в професионалните училища” 

 BG051PO001-5.3.04 "Съпричастност" 

 BG051PO001-5.1.02 "Нови възможности" 

 BG051PO001-2.1.14 "Аз мога повече" 

http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=485
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=484
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=483
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=483
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=483
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=482
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=482
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=481
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=480
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=479
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=479
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=478
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=478
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=477
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=476
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=475
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=474
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=474
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=473
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=472
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=472
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=470
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=470
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=469
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=469
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=465
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=464
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=463
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 BG051PO001-6.1.10 „Повишаване на капацитета на Министерство на труда и 

социалната политика за прилагане на европейските регламенти за координация 

на системите за социална сигурност" 

 BG051PO001-6.2.11 „Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-

маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху 

ромите" 

 BG051PO001-6.1.09 „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите 

от работна сила с определени характеристики” 

 BG051PO001-6.2.10 „Национална информационна система по трансфузионна 

хематология” 

 BG051PO001-6.2.09 „Укрепване на капацитета на Агенцията за социално 

подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа” 

 BG051PO001-6.2.08 „НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА 

СИСТЕМА” 

 BG051PO001-6.1.08 „Подобряване качеството на услугите в системата на 

Министерство на труда и социалната политика” 

 BG 051PO001-6.1.7 "Подобряване контрола на труда" 

 BG051PO001/4.2.04 Студентски стипендии и награди 

 BG051PO001-6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” 

 BG051PO001-5.2.08 "Да не изоставяме нито едно дете", КОМПОНЕНТ 1, 

„Планиране на мерки за деинституционализация" 

 BG051PO001-5.2.07 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на 

хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности 

„социален асистент" и „домашен помощник" - фаза 3 

 BG051PO001-4.2.03 Да направим училището привлекателно за младите хора 

/втора фаза/ 

 BG051PO001-5.2.06 Социални услуги за социално включване 

http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=462
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=462
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=462
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=461
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=461
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=461
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=459
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=459
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=458
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=458
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=457
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=457
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=456
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=456
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=455
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=455
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=453
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=435
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=413
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=410
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=409
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=408
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=407
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 BG051PO001-4.1.04 Подпомагане на обучението на деца и ученици със 

специални образователни потребности 

 BG051PO001-4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства в образователната система 

 BG051PO001-4.1.02 Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния 

материал и деца с изявени дарби 

 BG051PO001-1.1.06 Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на 

възможност за стаж 

 BG051PO001-2.1.10 Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на 

труда чрез активни действия на социалните партньори - Съюз за стопанска 

инициатива 

 BG051PO001/07/3.3.02 Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, 

специализанти и млади учени 

 BG051PO001/07/3.3.01 Разработване на механизми за училищни и студентски 

практики 

 BG051PO001-2.3.01 Превенция за безопасност и здраве при работа 

 BG051PO001-2.1.12 Адаптивност 

 BG051PO001-2.1.11 Аз мога 

 BG051PO001-5.2.09 "Алтернативи" 

 BG051PO001-2.1.09 Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на 

труда чрез активни действия на социалните партньори - Конфедерация на 

работодателите и индустриалците в България 

 BG051PO001-2.1.07  Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на 

труда чрез активни действия на социалните партньори - Българска търговско-

промишлена палата 

 BG051PO001-2.1.08 Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на 

труда чрез активни действия на социалните партньори - Български съюз на 

частните предприемачи Възраждане 

http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=406
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=405
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=404
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=403
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=398
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=397
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=396
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=395
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=394
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=392
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=382
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=381
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=380
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=379
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 BG051PO001-2.1.06 Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на 

труда чрез активни действия на социалните партньори - Българска стопанска 

камара 

 BG051PO001-2.1.05 Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на 

труда чрез активни действия на социалните партньори - Асоциация на 

индустриалния капитал в България 

 BG051PO001-2.1.03 Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на 

труда чрез активни действия на социалните партньори - Конфедерация на 

независимите синдикати в България 

 BG051PO001-2.1.04 Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на 

труда чрез активни действия на социалните партньори - Конфедерация на труда 

Подкрепа 

 BG051PO001-2.1.02 Квалификационни услуги и обучения за заети лица /фаза 2/ 

 BG051PO001-1.1.05 Отново на работа 

 BG051PO001-1.1.02 Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора 

над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица - прекратен 

подбор на проекти 

 BG051PO001-1.1.01 Повишаване заетостта на младежите, чрез трайното им 

включване на пазара на труда в България 

 BG051PO001-3.3-05 „Наука и бизнес” 

 BG051PO001-3.2.02 „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети” 

 BG051PO001-3.2.01 Разработване на система за оценка качеството на средното 

образование и рейтингова система за висшите училища в Република България” 

 BG051PO001-3.1.02 Повишаване на квалификацията и създаване на условия за 

кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите 

 BG051PO001-3.1.01 Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

образованието 

 BG051PO001-1.1.04 "Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта" 

http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=378
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=377
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=376
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=375
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=374
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=373
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=372
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=371
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=370
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=369
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=368
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=367
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=366
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=343
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 BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, 

специализанти и млади учени” 

 BG051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата" 

 BG051PO001-5.3.01 "Здравни информационни кампании" 

 BG051POO1/5.2-01 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на 

хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности 

„Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 2”. 

 BG051PO001-5.1.01 "Социално предприемачество - популяризиране и подкрепа 

на социални предприятия" (пилотна фаза)" 

 BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики” 

 BG051PO001-1.2.01 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност – Компонент - 1” 

 BG051PO001-2.3.01 Превенция за безопасност и здраве при работа” по 

Приоритетна ос 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси” - „Повишаване на 

производителността и адаптивността на заетите”. 

 BG051PO001-4.2.02 „Да направим училището привлекателно за младите хора” 

 BG051POO1/07/5.2-01 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот 

на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности 

„Социален асистент” и „Домашен помощник”. 

 BG051PO001-5.3.02 „Национална кампания за ранна диагностика на 

онкологични заболявания” 

 BG051PO001/07/4.2-01 “Да направим училището привлекателно за младите 

хора” 

 BG051PO001/1.1-04/2009"Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта" 

 BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за 

практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” 

 BG051PO001/1.1-03/2009 "Развитие" 

 BG051PO001/07/3.3-02 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, 

специализанти и млади учени” 

http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=275
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=274
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=273
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=272
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=271
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=269
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=268
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=267
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=266
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=265
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=264
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=263
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=262
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=261
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=260
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=259


 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

24 

 

 BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на механизми за училищни и студентски 

практики” 

 BG051PO001/07/2.1-01 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” 

 BG051PO001-5.2.05 „Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен 

асистент" за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора" - 

Фаза 2 

Към настоящия момент са отворени схемите: 

 BG051PO001-1/4/5/6.0.01 „Интегра” 

 BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: 

„Разкриване на социални услуги в общността” 

 BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ” 

 

Повечето от термините, използващи се в оперативните програми са идентични 

за всички, но въпреки това има разлики, които са съществени за всяка ОП. 

Обикновено става въпрос за названията на управляващите органи, както и 

специфичните названия на част от институциите свързани с изпълнението им. 

 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ 

Оператор, орган или фирма, без значение публичен или частен, отговорен за 

инициирането или за инициирането и изпълнението на операции. В контекста на 

схемите за финансова помощ по чл. 87 от Договора, бенефициенти са публични или 

частни фирми, реализиращи отделен проект и получаващи публична помощ. 

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=258
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=257
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=2&id=255
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=628
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=597
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=597
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=580
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=580
http://optransport.bg/term.php?id=27&c=49
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Без това да противоречи на чл. 108 от Регламент (EO, Евроатом) No 1605/2002, това са 

средства, предоставени от  ОП „РЧР”, включително съответното национално 

съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на 

определени резултати. 

 

ВЕРИФИЦИРАНЕ 

Дейност, посредством която Управляващият орган се уверява и гарантира пред 

Сертифициращия орган, че работата, продуктите и услугите са предоставени или 

извършени и че декларираните разходи от Бенефициентите по операциите 

действително са били извършени и съответстват на националните правила и на 

правилата на Общността 

 

ГРУПА ПРОЕКТИ 

Проекти, разположени в една и съща област или по протежение на един и същ 

транспортен коридор; с ясно идентифицирани цели; част от генерален план за тази 

област или коридор 

 

ДОГОВАРЯЩ ОРГАН 

Орган, който провежда процедури за набиране и оценка на проектни предложения и 

сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 

ПОМОЩ 

Договор, сключен между ръководител на договарящ орган или упълномощено от него 

лице и бенефициент за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с 

цел изпълнение на одобрен проект. 

 

ДОКЛАД ПО СЕРТИФИЦИРАНЕ 
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Официален писмен документ, подготвен от Управляващият орган и представен на 

Сертифициращия орган за всяка приоритетна ос, включително общия размер на 

допустимите разходи, платен от Бенефициентите при изпълнение на операциите 

 

ИСУН 

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните 

инструменти на ЕС 

 

ИЗМАМА 

Действие или пропуск на международно ниво, което би могло да доведе до присвояване 

или незаконно задържане на средства от държавния бюджет на страната-членка или 

средства, управлявани от държавните органи 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТА 

Изпълнители на дейности по проекта, възложени им от бенефициентите на 

безвъзмездна финансова помощ. Изпълнителите от страна на Бенефициента не са 

партньори и изборът им е предмет на правила на договаряне, посочени в ПМС №55 

/12.03.2007г. или Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по 

прилагането му, както и съобразно утвърдени от ДО насоки. 

 

ИСКАНЕ ЗА СРЕДСТВА 

Официален писмен документ от Управляващият орган до Националния фонд за искане 

на необходимите средства за извършване на плащанията до Бенефициентите през 

съответния период 

 

КАНДИДАТ 

Водеща организация и партньор/и, която/които разработват проектно предложение с 

цел бъдещо изпълнение на одобрения проект. 
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КОМПОНЕНТ 

Една от възможните сфери на действие на схемата за безвъзмездна финансова помощ. 

 

МЕЖДИННО ЗВЕНО 

Структурата, която действа под отговорността на Управляващия орган на съответната 

оперативна програма или изпълнява определени задължения от негово име по 

отношение на бенефициентите, изпълняващи операцията. 

 

НЕРЕДНОСТ 

Нарушение на клауза от правото на Общността, в резултат на действие или пропуск на 

икономически оператор, който има, или би имал, ефект на щета върху общия бюджет 

на Европейския съюз, изразяващ се в неправомерен разход от общия бюджет 

 

 

ОДИТИРАЩ ОРГАН 

Национален, регионален или местен публичен орган или организация, функционално 

независим от управляващия орган и сертифициращия орган, определен от страната-

членка за всяка оперативна програма или за всички оперативни програми и отговарящ 

заверифициране на ефективното функциониране на системата за управление и контрол 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

Документ, представен от страна-членка и одобрен от Европейската комисия, 

установяващ стратегия за развитие със съгласувани приоритети, която да бъде 

реализирана с помощта на Фонд, а по отношение на цел Сближаване, с помощта на 

Кохезионния фонд и на ЕФРР 

 

ОПЕРАЦИЯ 

Проект или група проекти, избрани от Управляващия орган на съответната оперативна 

програма в съответствие с критериите, одобрени от Комитета за наблюдение и 

http://optransport.bg/term.php?id=19&c=49
http://optransport.bg/term.php?id=9&c=49
http://optransport.bg/term.php?id=27&c=49
http://optransport.bg/term.php?id=15&c=49
http://optransport.bg/term.php?id=19&c=49
http://optransport.bg/term.php?id=19&c=49
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изпълнявани от един или повече бенефициенти, позволяващи постигането на целите на 

приоритета, към който се отнасят 

 

ПАРТНЬОР 

Партньорът/ите участва/т в реализацията на проекта заедно с водещата организация, 

отговарят на същите изисквания за допустимост и направените от тях разходи са 

допустими в същата степен, както и разходите, направени от кандидата. 

 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на 

определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружителни 

документи. 

 

ПОДОЗИРАНА ИЗМАМА 

Нередност, пораждаща инициирането на административни или юридически процедури 

на национално ниво, с оглед установяването на наличието на поведение на 

международно ниво, в частност измама. Управляващият орган на ОПТ следва да 

изпълни процедура за разкриване, избягване и коригиране на нередности и 

възстановяване на неправомерно платени суми (заедно с лихвата по закъснелите 

плащания, където това е удачно) 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА 

Представител на допустима целева група по конкретна операция, включен в 

изпълнението на конкретен договор за безвъзмездна помощ. 

 

ПРИКЛЮЧВАЩА ДЕКЛАРАЦИЯ 

Декларация, изготвена от дирекция „Одит на средствата от ЕС”, която обобщава 

резултатите от проверките, извършени в предходната година, също и за гарантиране на 

коректността на заявлението по крайния баланс, както и за редовността на разходите, 

http://optransport.bg/term.php?id=16&c=49
http://optransport.bg/term.php?id=14&c=49


 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

29 

 

на базата на методологическите насоки, подготвени от Европейската комисия и 

Министерството на финансите 

 

ПРИНЦИПЪТ ЗА „ЧЕТИРИТЕ ОЧИ” 

Преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция служителят, натоварен 

с изпълнението на дадена специфична задача е основно проверяван от друг човек, 

включително контролните листове 

 

ПРИОРИЕТНА ОС 

Един от приоритетите в стратегията на дадена оперативна програма, съдържащ група 

от операции, които са свързани и имат специфични измерими цели 

 

ПРОГНОЗИРАНЕ 

Дейност, при която Сертифициращия орган изпраща до Европейската комисия условна 

прогноза за своите искания за плащания за текущата и последващата финансова година 

 

ПРОЕКТ 

Икономически неделими серии от задачи, свързани с реализацията на специфична 

техническа функция и с отъждествими цели 

 

ПРОЕКТНА ФАЗА 

Етап от проект, който е технически и финансово независим и притежава своя собствена 

ефективност 

 

ПУБЛИЧЕН РАЗХОД 

Публичен принос за финансирането на операции от Държавния бюджет, от бюджета на 

регионални и местни власти, от Европейската общност по линия на Структурните 

фондове и Кохезионният фонд, както и сходни разходи. Принос към финансирането на 

операции, идващ от бюджета на публични институции или асоциации на един или 

http://optransport.bg/term.php?id=19&c=49
http://optransport.bg/term.php?id=27&c=49
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повече регионални или местни власти или публични органи, действащи в съответствие 

с Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 

относно координацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки за работа, 

доставка и услуги, следва да бъдат разглеждани като сходни разходи 

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН 

Ръководителят на администрацията, в рамките на чиято структура се намира 

договарящият орган или упълномощено от него длъжностно лице. 

 

СЕРТИФИКАТ КЪМ ЕК 

Официален писмен документ за искане на средства от Европейската комисия за даден 

период (обикновено четири месеца) на базата на вече сертифицирани разходи и 

информация за допустимостта на искането. 

 

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИ 

Потвърждаване на коректността и допустимостта на разходите и ефективността и 

съответствието им с правилата на ЕС, относно системите за управление и контрол за 

Структурните фондове и Кохезионния фонд 

 

СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН 

Национален, или местен публичен орган или организация, определен от страна-членка 

да сертифицира разходни документи и исканията за средства преди да бъдат изпратени 

до Комисията 

 

СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ (ОДИТНА 

ПЪТЕКА) 

Средство за мониторинг, предвидено от Европейския съюз за наблюдение на 

използването на Структурните фондове и Кохезионния фонд и намира отражение в 

описанието на изпълнението на програмата и на операцията под формата на текст, 
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таблици и графики. Това описание включва различните нива на технически задания и 

комуникации, както и управлението и предварителните одитни процеси, като по този 

начин прави възможен процеса на мониторинг и проследяване. 

 

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН 

Национална, регионална или местна публична институция или публична или частна 

организация, определена от страната-членка да управлява оперативната програма 

 

 

ФИНАНСОВ ДОКЛАД 

Официален писмен документ от Управляващият орган към Националния фонд, 

представящ финансовите дейности по съответната Оперативна програма през отчетния 

период 

 

 

До тук бяха представени термините, които са идентични за всички програми, 

следват специфичните термини:  

 

 

СЪКРАЩЕНИЯ: 

ДО Договарящ орган 

УО Управляващ орган 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

МЗ Междинно звено 

АЗ Агенция по заетостта 

АСП Агенция за социално подпомагане 

МОН Министерство на образованието и науката 

ЕС Европейски съюз 

ЕК Европейска комисия 

http://optransport.bg/term.php?id=19&c=49
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ЕО Европейска общност 

ОП РЧР Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 

НСРР Национална стратегическа референтна рамка 

МФ Министерство на финансите 

ГД ЕФМПП Главна дирекция „Европейски фондове, международни 

програми и проекти” на МТСП 

КН Комитет за наблюдение 

СО Сертифициращ орган 

ОО Одитиращ орган 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ЗПОО Закон за професионалното образование и обучение 

НАПОО Национална агенция за професионалното образование и 

обучение 

ЗМСП Закон за малките и средни предприятия 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

МСС Международен счетоводен стандарт 

ИКТ Информационни и комуникационни технлогии 

ЦКЗ Централно координационно звено 

  

Следва представяне на ОП „Развитие на човешките ресурси“ в нейната 

специфичност:  

 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. 

 

            Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е един от 

стратегическите документи, който ще бъде рамката за усвояване на финансовите 

средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и 
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националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване 

територията на цялата страна под цел “Сближаване”. 

 

            Стратегическата цел на програмата е да се подобри качеството на живот на 

хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива 

на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и 

учене през целя живот и засилване на социалното включване. 

 

Специфичните цели на програмата са: 

 

• Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила; 

• Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно 

образование; 

• Повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика. 

 

            С оглед постигането на стратегическата и специфичните цели, ОП „РЧР” 

очертава седем основни приоритетни оси: 

 

1. Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ 

включването; 

2. Повишаване на производителността и адаптивността на заетите; 

3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с 

потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието; 

4. Подобряване на достъпа до образование и обучение; 

5. Социално включване и насърчаване на социалната икономика; 

6. Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и 

здравните услуги; 

7. Транснационално и междурегионално сътрудничество. 

 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

34 

 

 

 

Бенефициенти по програмата са:  

- институции за професионално ориентиране, изследователски центрове, центрове за 

информиране и професионално обучение, образователни и обучаващи институции и 

организации, научни институции и организации, училищни настоятелства, детски 

градини, извънучилищни педагогически учреждения; 

- доставчици на социални и здравни услуги, социални предприятия, публични лечебни 

заведения, институции, действащи в сферата на социалните и здравни услуги, 

специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, медицински 

университети; 

- предприятия, браншови и секторни организации, социално-икономически партньори, 

НПО, консултантски фирми, центрове за развитие на предприемачеството, ресурсни 

центрове, работодатели, контролни органи, институции и организации, осъществяващи 

контрол върху условията на труд в предприятията, институции на пазара на труда на 

национално и регионално равнище; 

- Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство на здравеопазването 

(МЗ), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Националната агенция за 

професионално образование и обучение, Националната агенция за оценяване и 

акредитация, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията 

за хора с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за 

младежта и спорта, Центърът за контрол и оценка на качеството на образованието, 

Центърът за развитие на човешките ресурси, Центърът за образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства, Центърът за учебно-тренировъчни 

фирми в средните професионални училища, Националният педагогически център, 

Националният институт за обучение на директори, Национален център за информация 

и документация, Център за информационно осигуряване на образованието; 

- общини, читалища, спортни клубове и младежки организации, общностни центрове, 

представители на различни общности; 
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- институции, свързани с управлението и изпълнението на ОП “ Развитие на човешките 

ресурси”. 

 

Съгласно предварителното финансово разпределение, общият бюджет на ОП “Развитие 

на човешките ресурси” за периода 2007 -2013 г. ще бъде в размер на 1 213 869 575 евро, 

от които ЕС (ЕСФ) ще осигури 1 031 789 139 евро. 

 

Управляващ орган на ОП “ Развитие на човешките ресурси” e Министерството на труда 

и социалната политика чрез дирекция “Европейски фондове, международни програми и 

проекти”. 
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Следва представяне на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“ в същата последователност – преминали схеми, използвани термини, 

кратко резюме. 

 

Преминали схеми и отворени към настоящия момент – май/юни 2013 г.: 

 

 BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” 

 BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските 

организации в България” 

 BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк” 

 BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България – 

Сърбия” 

 BG161PO003-4.3.02 „Подобряване на бизнес средата за българските 

предприятия - Подобряване на националната инфраструктура по качеството” 

 BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” 

 BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност 

на българските предприятия” 

 BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия" 

http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=641
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=633
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=633
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=631
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=630
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=630
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=554
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=554
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=534
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=529
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=529
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=512
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=512


 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

37 

 

 BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и 

въвеждане на системи за управление в предприятията” 

 BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за 

технологичен трансфер” 

 BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи 

технологични центрове” 

 BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” 

 BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия” 

 BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни 

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" 

 BG161PO003-2.1.10 “Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с 

увреждания” 

 BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори" 

 BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в 

затруднение” 

 BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" 

 BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти” 

 BG161PO003-2.1.07 "Технологична модернизация в големи предприятия" 

 BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия" 

 BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез 

подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" 

 BG161PO003-4.1 "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България", 

BG161PO003-4.2 "Подкрепа за успешното представяне на българските 

предприятия на международните пазари”,                                                                                   

BG161PO003-4.3 „Подобряване на националната инфраструктура по качеството” 

„Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” 

http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=494
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=494
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=437
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=437
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=436
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=436
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=434
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=423
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=423
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=422
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=422
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=421
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=421
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=418
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=393
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=393
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=365
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=358
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=342
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=340
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=340
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=339
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=339
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=302
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=302
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=302
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=302
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 BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” 

 BG161PO003-2.1.04 "Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия" 

 BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти” 

 BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни 

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” 

 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на 

стартиращи иновативни предприятия” 

 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати 

стандарти" 

 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в предприятията” 

Към настоящия момент са отворени: 

  BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” 

 BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” 

 

Следват използваните съкращения, специфични за ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“. 

 

АД  Акционерно дружество  

АХУ  Агенция за хората с увреждания  

БАИ  Българска агенция за инвестиции  

БВП  Брутен вътрешен продукт  

БИМ  Български институт по метрология  

БИС  Български институт по стандартизация  

БНБ  Българска народна банка  

ДАМТН  Държавна агенция за метрология и 

технологичен надзор  

http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=301
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=300
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=299
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=298
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=297
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=296
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=2&id=295
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=651
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=583
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ДВ  Държавен вестник  

ДСЦ  Дружество със специална цел  

ДО  Договарящ орган  

ЕК  Европейска комисия  

ЕИФ  Европейски инвестиционен фонд  

ЕО  Европейска общност  

ЕС  Европейски съюз  

ЕСФ  Европейски социален фонд  

ЕФРР  Европейски фонд за регионално развитие  

ЗОП  Закон за обществените поръчки  

ЗИД  Закон за изменение и допълнение  

ЗЮЛНЦ  Закон за юридическите лица с 

нестопанска цел  

ИА „БСА“  Изпълнителна агенция „Българска 

служба за акредитация“  

ИАНМСП  Изпълнителна агенция за насърчаване на 

малките и  

средните предприятия  

ИСУН  Информационна система за управление и 

наблюдение на средствата от 

Структурните фондове и Кохезионния 

фонд на ЕС в Република България  

ИТ  Информационни технологии  

КИД  Код на икономическата дейност  

КН  Комитет за наблюдение  

КП  Комуникационен план  

КФ  Кохезионен фонд  

МЗ  Междинно звено  

МИЕТ  Министерство на икономиката, 
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енергетиката и туризма  

МОМН  Министерство на образованието, 

младежта и науката  

МТСП  Министерство на труда и социалната 

политика  

МЗХ  Министерство на земеделието и храните  

МС  Министерски съвет  

 

 

Ето и краткото резюме на програмата: 

 

            Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика" е една от седемте оперативни програми, разработвани въз основа на 

приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, и е инструмент за 

усвояване на финансовите средства от Европейския фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз в рамките на програмния период 2007-2013 г. Тя е основният 

програмен документ за провеждане на политика за икономическо и социално 

сближаване и подобряване на конкурентоспособността на българската икономика.  

 

        Общата цел на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на 

европейския и световен пазар.  

 

Специфичните цели на програмата са: 

 насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на предприятията; 

 подобряване на бизнес средата. 
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За постигането на тези цели се предвижда Оперативната програма да бъде 

фокусирана върху реализирането на следните приоритети: 

 

1. Развитие на икономика, базирана на знанието, и иновационни дейности;  

2. Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес 

среда; 

3. Финансови ресурси за развитие на предприятията;  

4. Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика; 

5. Техническа помощ.  

 

        Бенефициенти по програмата са: научноизследователски и развойни 

организации; университети; докторанти; офиси за технологичен трансфер; 

технологични бизнес инкубатори; технологични паркове; новосъздадени стартиращи 

предприятия; други предприятия и клъстери от предприятия; обществени или частни 

организации; НПО; организации, управляващи мрежа от бизнес ангели; организации, 

опериращи като гаранционни фондове; организации, опериращи като микрокредитни 

фондове; банки, предоставящи микрокредити; фондове за рисков капитал; 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; 

Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация”; Изпълнителната агенция 

“Сертификация и изпитване”; Българската агенция за инвестиции; Държавната агенция 

за метрология и технически надзор; Българският институт за стандартизация; 

Българският институт по метрология; обществени или частни организации, работещи в 

областите стандартизация, сертификация и изпитване; управляващият орган на 

програмата; общини. 

 

         Съгласно предварителния финансов план, общият бюджет на ОП 

„Конкурентоспособност” за периода 2007-2013 г. ще възлиза на 1 162 215 551 евро, от 

които ЕС (чрез ЕФРР) ще осигури 987 883 219 евро. 
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         Управляващ орган ОП „Конкурентоспособност” е Министерството на 

икономиката и енергетиката чрез дирекция “Европейски фондове за 

конкурентоспособност”. 
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Следва представяне на Националния стрaтегически план за развитие на селските 

райони 2007 – 2013 г.. в същата последователност: 

 

 

Националният стратегически план за развитие на селските райони (НСПРСР) е 

един от стратегическите документи, който ще бъде рамката за усвояване на 

финансовите средства, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния 

период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел 

“Сближаване”. 

 

            Основните предвидени интервенции в плана решават въпроса за ниската 

конкурентноспособност в сектора на аграрното и горското стопанство, 

неблагоприятната бизнес среда, липсата на алтернативни източници на доходи. В 

тяхната цялост, предвидените мерки в НСПРСР целят да повишат качеството на живот 
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и условия на работа в селските райони и превъзмогване на негативните демографски 

тенденции.  

 

            За постигането на тези цели, Националният стратегически план е фокусиран 

върху следните приоритетни оси: 

 

1. Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство и основан на 

иновации хранително-преработвателен сектор; 

2. Опазване на природните ресурси и защита на околната среда в селските 

райони; 

3. Подобряване на качеството на живот и насърчаване на възможностите за 

заетост в селските райони; 

4. Подходът ЛИДЕР – изграждане на местен капацитет и подобряване на местното 

управление. 

 

Бенефициенти по програмата са:  

- земеделски производители, фермерски асоциации и земеделски камари; 

- асоциации на земеделски стопани и производители от хранително-вкусовата 

промишленост; 

- селски общини; 

- местни инициативни групи; 

- научни институти, работещи в областта на земеделието и околната среда; 

- неправителствени организации, работещи в областта на развитието на селските 

райони, устойчивото регионално развитие и опазването на околната среда; 

- организации от сферата на селския туризъм, опазването на ландшафта, околната среда 

и културно-историческото наследство; 

- организации от областта на професионалното обучение; 

- физически и юридически лица, живеещи или работещи в селските райони. 
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             България ще прилага Националния стратегически план чрез Програма за 

развитие на селските райони (ПРСР), разработена на национално ниво. Индикативният 

размер на средствата от ЕЗФРСР за периода 2007-2013 г. е 2 602 576 108 евро. 

 

            Управляващ орган на ПРСР e Министерството на земеделието и горите чрез 

Дирекция "Развитие на селските райони". 

 

За Област Бургас, общините, които могат да кандидатстват по различните 

мерки са: Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, 

Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево. 

 

Списък на населени места и курортни селища с развит масов туризъм, 

които няма да бъдат подпомагани за туристически дейности” 

к.к.Албена, с.Ахелой, гр.Ахтопол, гр.Балчик, гр.Банско, с.Божурец, к.к.Боровец, 

с.Българево, гр.Бяла (област Варна), с.Варвара, в.с. Дюни, с.Езерец, в.с.Елените, 

с.Емона, гр.Каварна, с.Камен бряг, к.к. Камчия, гр.Китен, с.Кранево, с.Крапец, 

с.Лозенец, гр.Несебър, гр.Обзор, к.к.Пампорово, гр.Поморие, гр.Приморско, ММЦ-

Приморско, с.Равда, с.Резово, в.с.Русалка, с.Св. Влас, с.Синеморец, к.к.Слънчев бряг, 

гр.Созопол, с.Топола, с.Тюленово, гр.Царево, с.Черноморец, гр.Шабла, с.Шкорпиловци 

За да подпомогнете бизнеса си трябва да се зпознаете детайлно със 

оперативните програми и с възможностите, които предоставят. За целта е правилно да 

следите сайтовете на отделните програми:  

ОП „Развитие на човешките ресурси“ - http://www.az.government.bg, 

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ - 

http://www.opcompetitiveness.bg 

http://www.az.government.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/


 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Бизнес инкубатор – Бургас" и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

46 

 

ОП „,Националния стртегически план за развитие на селските райони“ - 

http://prsr.government.bg  

Когато решите, че имате интерес към дадена схема, потърсете повече 

информация за нея през Бизнес инкубатор – Бургас.  
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Използвани източници: 

 

1. http://www.az.government.bg 

2. http://www.opcompetitiveness.bg 

3. http://prsr.government.bg 

4. http://e-finance-bg.net 

5. http://www.eufunds.bg 

6. http://www.ngorc.net 

7. http://nespirai.net 

http://www.az.government.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://prsr.government.bg/
http://e-finance-bg.net/
http://www.eufunds.bg/
http://www.ngorc.net/
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