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От 01 януари 2007 година Република България стана член на Европейския съюз. Повече 

от едно десетилетие държавата и нейните граждани полагаха усилия, за да станат част 

от тази демократична икономическа и политическа общност. Сега България е изправена 

пред други предизвикателства. Тя трябва да съумее да използва многобройните 

възможности, които ЕС предоставя за собственото й развитие. Това означава страната 

ни да може да осъществява националните си приоритети и да участва активно в 

разработването и прилагането на европейските политики. За да се справи с тези 

предизвикателства, е необходимо България да постигне висок и устойчив 

икономически ръст, да преодолее социалното разделение и изолация, да развива 

човешкия потенциал, да заложи на развитието на нови знания и умения, а оттам и на 

инвестициите в нови технологии, като в същото време запази и подобри екологията. 

Държавата и цялото българско общество трябва да се включат в постигането на тези 

високи цели. Сега е моментът да бъдат мобилизирани всички ресурси за използване на 

възможностите за развитие и да бъдат включени всички заинтересовани институции, 

организации и лица. 

Европейският съюз е уникална по същността си общност благодарение на принципа на 

солидарност, от който се ръководи във всички свои действия. Той споделя опит, 

ценности, постижения и финансови ресурси, за да подпомогне изоставащите в 

развитието си региони да догонят и се изравнят с по-богатите. В този смисъл 

Структурните и Кохезионният фондове не са единствените източници на финансиране 

на развитието на държавите-членки. Общността е създала множество програми, които 

допълват усилията на държавите за постигане както на националните цели, така и 

целите на Общността. Тези програми са насочени към общините, към бизнеса, към 

образователните и научни общности, към администрация, към младите хора, към 

творците и медиите, към гражданското общество. Активното участие на България в 

тези инициативи отваря нови хоризонти за развитието на България като достоен член 

на ЕС. 
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Европейски фонд за регионално развитие 

Основните принципи за управление на Европейския  фонд за регионално развитие 

(ЕФРР) има задача да коригира основните регионални диспропорции в Общността. 

ЕФРР допринася за намаляване на разликите между нивата на развитие на отделните 

региони и степента на изоставане на най-необлагодетелстваните от тях. 

 

Фондът допринася за финансирането на следните тематични области:  

 

Продуктивни инвестиции за създаване и запазване на трайни работни места, предимно 

чрез пряка помощ за малки и средни предприятия (МСП); 

Инфраструктури инвестиции; 

Развитие на вътрешния потенциал чрез мерки, които насърчават и подкрепят местното 

развитие; 

Техническа помощ за подготовка, наблюдение, оценка и одит на дейностите на ЕФРР. 

Какво предлага ЕФРР за България по цел ‖Сближаване‖? 

В рамките на цел ‖Сближаване‖, в обхвата на която попадат всички райони за 

планиране на България, ЕФРР подкрепя устойчивото интегрирано местно и регионално 

развитие и заетостта. Това се осъществява чрез мобилизиране и укрепване на 

вътрешния капацитет на регионите и общините чрез съответните оперативни програми. 

Приоритетите на програмите са насочени към модернизация и разнообразяване на 

икономическите структури, както и създаване и запазване на устойчиви работни места. 

 

ЕФРР осигурява подкрепа в следните приоритетни направления: 

 

- транспорт – усъвършенстване на трансевропейските мрежи и връзки с 

трансевропейската транспортна мрежа; интегрирани стратегии за поощряване на 

собствения транспорт и подобряване на услугите за превоз на пътници и товари; 

- балансирано модулно разпределение, поощряване на интермодалния характер и 

ограничаване на въздействието върху околната среда; 
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- енергетика – подобряване на трансевропейските мрежи за увеличаване 

сигурността на доставките; подобряване на енергийната ефективност и 

използване на възобновяеми енергийни източници; 

- образование, по-специално професионално обучение – осигуряване на по-голяма 

привлекателност на обучението като условие за по-добра професионална 

реализация; 

- здравна и социална инфраструктура – създаване на по-тесни връзки между 

изследователските институти и индустрията, благоприятстващи достъпа до и 

използването на ИКТ в подкрепа на регионалното и местното развитие за 

осигуряване на по-висок жизнен стандарт. 

 

България следва да избере кои приоритетни направления или комбинация от тях ще 

заложи в оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР. 

Допустимост на разходите  

Всички посочени по-горе дейности могат да получат 

подкрепа от ЕФРР. Изключително важно е да се знае какво не може да финансира 

фондът, а това са: 

- Лихви по заеми; 

- Покупка на земя в размери, надвишаващи 10% общите разходи за съответните 

операции. В изключителни случаи за екологична консервация е допустим и по-

висок процент; 

- Изваждане от експлоатация на ядрени мощнощности . 

- Разходите за изграждане на жилища са допустими само за държавите, станали 

членове на ЕС след 1 май 2004 г. Тези разходи трябва да са програмирани в 

рамката на дейности за интегрирано развитие на градските райони или за зони, 

засегнати или застрашени от разруха и социална изолация. Разпределението на 

средствата за изграждане на жилища трябва да бъде или максимум 3% от 

съответната оперативна програма, или 2% от всички средства на ЕФРР, като 

разходите се ограничават до такива за изграждане на: многофамилни жилища 
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или сгради, собственост на публичните власти или нестопански организации, 

използвани за жилища на хора с ниски доходи или на хора със специални нужди.  

Посочените ограничения трябва да се имат предвид от българските власти при 

планиране на средствата за изпълнение на ангажиментите по Програмата за изграждане 

на ромски жилища. 

В България ЕФРР съфинансира основно две оперативни програми (ОП): ОП ―Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика‖ и ОП ―Регионално развитие‖, 

както и програмите по цел ―Европейско териториално сътрудничество‖.  

ЕФРР участва във финансирането и на ОП ‖Транспорт‖ и ОП ‖Околна среда‖ 

 

Европейски социален фонд 

Основни принципи за управление на Европейския  социален фонд Европейският 

социален фонд (ЕСФ) допринася за постигане на приоритетите на Общността, свързани 

със засилване на икономическото и социалното сближаване и насърчаване на 

икономическия растеж и устойчивото развитие, чрез подобряване на трудовата заетост 

и възможностите за работа, 

поощряване на по-високото ниво на заетост, както и количествено и качествено 

подобряване на 

заетостта. За целта ЕСФ подкрепя политиките на държавите-членки, насочени към 

постигане на пълна заетост, както и подобряване на качеството и производителността 

на труда, насърчаване на 

социалната интеграция, а именно достъпа на лицата в неравностойно положение до 

работни места и намаляване на различията в нивата на заетост в национален, 

регионален и местен мащаб, както и мерките за популяризиране на равенството между 

мъжа и жената и недискриминацията. 

 

Какво предлага ЕСФ за България? 

В рамките на цел ―Сближаване‖ ЕСФ подкрепя действия в следните приоритетни 

области: 
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Повишаване адаптивността на работната ръка, на предприятията и на ръководствата на 

предприятията с цел по-добър изпреварващ ефект и управление на настъпилите 

икономическите промени в положителна посока чрез поощряване на: 

 

обучението през целия живот и по-големи инвестиции в човешки ресурси от страна на 

предприятията, по-специално от МСП. Повишаване участието в образованието и 

обучението през целия живот, включително чрез действия, насочени към ограничаване 

на преждевременното напускане на училище и разделението между хората по полов 

признак, както и подобряването на достъпа до начално, професионално и висше 

образование и обучение и повишаване на качеството им; 

 

създаването и разпространението на новаторски организационни форми на работа с по-

висока производителност чрез подобрения в условията на труд, определяне на 

бъдещите нужди в областта на професионалния опит и умения и разработване на 

услуги, насочени към устойчива заетост, обучение и подкрепа, включително 

преквалификация за работещите в преструктуриращи се предприятия и браншове; 

 

Подобряване на достъпа до работа и устойчивото интегриране на пазара на труда на 

търсещите работа и неактивните лица, ограничаване на безработицата (със специално 

внимание върху дългосрочната безработица и безработицата при младите),поощряване 

на удължаването на активната възраст и засилване на участието на пазара на труда 

чрез: 

 

- модернизация и укрепване на институциите на пазара на труда; 

- реализация на активни и превантивни мероприятия, позволяващи ранното 

установяване на нуждите като индивидуални планове за действие и персонална 

подкрепа, конкретно обучение по поръчка, търсене на работни места; 
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- интеграция и подобряване достъпа до работа и увеличаване на трайното участие 

и развитието на жените на работното място за намаляване на разделението по 

полов признак. 

Засилване на социалната интеграция на лицата в неравностойно положение за трайното 

им интегриране на пазара на труда, както и борба срещу всички форми на 

дискриминация на пазара на труда чрез мерки за: 

- осигуряване на път за интеграция и завръщане на работа за хората в 

неравностойно положение(например лица в социална изолация или 

преждевременно напуснали училище,малцинства, хората с увреждания, както и 

лицата, извършващи услуги в помощ на зависими хора); 

- приемане на разнообразието на работното място и борба срещу 

дискриминацията при постъпването на работа и при професионалното развитие 

чрез провеждане на кампании за информиране и привличане на общественото 

мнение с участието на местните общности и предприятията, както и поощряване 

на местните инициативи в областта на заетостта. 

 

Укрепване на човешкия ресурс чрез поощряване на: 

- реформите в образователните системи и системите за обучение, с цел по-висок 

ръст на заетостта, по-добро адаптиране на началното и професионалното 

образование към нуждите на пазара на труда и постоянна актуализация на 

възможностите за обучение на персонала; 

- създаването на мрежи на висши учебни заведения, изследователски и 

технологични центрове и предприятия; 

- развитието на човешкия потенциал в областта на научните изследвания и 

иновациите чрез следуниверситетско образование и обучение на изследователи. 

 

Поощряване на партньорства, споразумения и инициативи на национално, регионално, 

местно и транснационално ниво за активна подкрепа на реформите в заетостта и 
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приобщаването къмпазара на труда, както и създаването на мрежи между 

заинтересованите страни – социални партньори и неправителствени организации; 

Засилване на институционалния капацитет и ефективността на администрацията и 

публичните услуги на национално, регионално и местно ниво и,когато е необходимо, 

на социалните партньори за усъвършенстване на нормативна база и по-доброто 

управление, в ключови сектори – икономика, заетост, образование, социална сфера, 

околна среда чрез: 

 

- създаване на механизми за подобряване на разработването, мониторинга и 

оценката на политики и програми чрез проучвания, статистика и обмяна на опит, 

подпомагане на координацията между службите и диалог между 

заинтересованите публични и частни институции; 

 

- развитие на капацитета за реализиране на политики и програми в ключови 

области, включително прилагането на законодателството чрез непрекъснато 

обучение на служителите от администрацията, особено тези от инспектиращите 

служби, както и социалните и икономическите партньори. 

 

В рамките на посочените приоритети България трябва да се концентрира върху тези от 

тях, които са най-характерни от гледна точка справяне с предизвикателствата, пред 

които е изправена. 

ЕСФ може да подкрепя действия на цялата територия на страната. 

 

Допустимост на разходите 

ЕСФ предоставя подкрепа за публични разходи под формата на индивидуални или 

глобални безвъзмездни помощи, както и възстановяеми помощи за намаляване на 

лихвения процент, микрокредити, покупка на имоти и услуги чрез процедури на 

публични търгове. 
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Разходи в рамките на оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ, могат да 

включват: 

 

- помощи или заплати, изплащани от трета страна, в полза на участниците в 

дадена операция и одобрени в полза на бенефициента; 

- в случая с помощи, непреките разходи, обявени еднократно, в рамките на 20% от 

преките разходи за операцията; 

- амортизации на амортизиращите се активи само за срока на операцията, 

доколкото за придобиването на тези активи не е ползвана държавна помощ. 

 

Следните разходи няма да бъдат допустими за подкрепа от ЕСФ: 

- Възстановим ДДС; 

- Лихви по дългове; 

- Покупка на инфраструктура, амортизиращи се движими имоти, недвижими 

имоти В България. 

 ЕСФ съфинансира три оперативни програми: ―Развитие на човешките ресурси‖, 

―Административен капацитет‖ и ‖Техническа помощ‖. 

 

Кохезионен фонд 

Основни принципи за управление на Кохезионния фонд. 

Кохезионният фонд (КФ) е специален фонд, който подпомага най-слабо развитите 

държави-членки: десетте нови държави, Гърция, Португалия и 

Испания. Условието за подпомагане е брутният национален продукт (БНП) на страната 

да не надвишава 90% от средния за Съюза. КФ финансира големи проекти, свързани с 

околната среда и трансевропейските транспортни мрежи, като по този начин позволява 

на страните да преодолеят бюджетните затруднения, които биха имали при 

осъществяването на такива разходи, във връзка с изпълнението на изискванията на 

икономическия и валутен съюз. 
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Правната рамка на ЕС предвижда КФ да допринася за сближаването на по-

слаборазвитите държави-членки и региони чрез финансово участие при изпълнението 

на оперативните програми по цел ―Сближаване‖. 

В следствие на реформата на системата за прилагане на политиката за сближаване 

интервенциите по КФ са интегрирани в многогодишното програмиране по 

Структурните фондове. 

В областта на околната среда КФ допринася за постигане на екологичните изисквания 

на Съюза. Разширяването на областите на намеса се обосновава с присъединяването на 

новите държави-членки от 1 май 2004 г., всички от които са избираеми за КФ и имат 

нови и значими финансови нужди. Извън трансевропейските транспортни мрежи е 

допустимо финансирането на железопътни, управляеми морски и речни водни пътища, 

многопосочни транспортни дейности и тяхната взаимовръзка, управление на пътищата 

и трафика, екологично чист градски и обществен транспорт. 

 

Какво предлага КФ за България? 

Кохезионният фонд финансира дейности в следните области: 

- Трансевропейски транспортни мрежи – приоритетни проекти с европейско 

значение; 

- Защита на околната среда въз основа на ОП за действие в областта на околната 

среда; 

- Устойчиво развитие с ясно екологично измерение – енергийна ефективност и 

възобновяеми енергийни източници; 

- Транспорт с местно или регионално значение извън трансевропейските мрежи 

(железопътен, речен и морски транспорт), комбинирани транспортни системи и 

тяхната свързаност, управление на пътния и въздушния трафик, чист градски и 

обществен транспорт. 

 

Допустимост на разходите 
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Кохезионният фонд финансира всички проекти, отговарящи на целите и критериите, 

изброени по-горе. С ресурсите на КФ не могат да се финансират следните разходи: 

- Възстановим ДДС; 

- Лихви по дългове; 

- Покупка на земя на стойност, надхвърляща 10% от общите разходи за 

операцията; 

- Изграждане на жилища; 

- Закриване на атомни централи. 

В България КФ съфинансира две оперативни програми. 

Финансирането по линия на Структурните фондове се използва от държавите-членки в 

подкрепа на приети от тях Национални стратегически референтни рамки (НСРР), в 

които са заложени основните приоритети на дадена държава-членка за изразходване на 

средствата. Изразходването е обвързано със система за поемане на задължения и 

извършване на плащания, при която бенефициентите не получават помощта директно 

от Европейската комисия, а чрез посредничеството на специален Сертифициращ орган 

и Разплащателни звена към Управляващите органи на Оперативните програми. 

Финансовите процедури на Структурните и Кохезионния фондове се основават на 

принципа на възстановяване на направените разходи от бенефициентите след проверка 

на допустимостта им. 

Сега ще ви представим Оперативните програми от текущия програмен период 2007 – 

2013 г., - седем (7) оперативни програми и два (2) Национални стратегически плана – 

един за Развитие на селските райони и един за Рибарство и аквакултури.  

 

 

 

 

 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
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ТЕКУЩ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 

 

Оперативните програми (ОП) като форма на финансиране от структурните фондове 

обхващат серии от съвместими дългосрочни мерки, които могат да се прилагат с 

помощта на един или няколко структурни фонда, на един или повече финансови 

инструменти и на Европейската инвестиционна банка. ОП са разработени при следване 

на принципа за партньорство, като предоставят условия за ефективно изпълнение на 

Националната стратегическа референтна рамка (НСРР). Структурата на оперативните 

програми е организирана съобразно институциите в България, които отговарят и за 

националните политики в съответните сектори, така че да се гарантира адекватна 

секторна координация. 

Оперативна програма ―Транспорт‖ 2007-2013 г. 

 

Оперативна програма ―Транспорт‖ е една от седемте оперативни програми, които се 

разработват от България, за усвояване на средствата от ЕС за периода 2007-2013 г. 

Програмата ще бъде финансирана от два фонда на Европейския съюз: Кохезионния 

фонд и Европейския фонд за регионално развитие. 

 

Общата цел на оперативна програма ―Транспорт‖ 2007-2013 г. е развитието на 

устойчива транспортна система. 

 

Специфичните цели на програмата са: 

 интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на 

ЕС; 

 постигане на баланс между видовете транспорт. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%98%D0%91
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Изпълнението на поставените цели ще се реализира чрез концентрация на 

предоставените средства от Европейския съюз в следните оперативни приоритети: 

 

1. Развитие на железопътната инфраструктура по трансевропейските и основните 

национални транспортни оси; 

2. Развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални 

транспортни оси; 

3. Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари; 

4. Подобряване на морското и вътрешноводното корабоплаване; 

5. Техническа помощ. 

 

Бенефициенти по програмата са: Национална компания „Железопътна 

инфраструктура‖, фонд ―Републиканска пътна инфраструктура‖, Агенция за изследване 

и поддръжка на река Дунав, Изпълнителна агенция „Морска администрация‖, държавно 

предприятие ―Пристанищна инфраструктура‖, община София, Министерство на 

транспорта. 

 

Съгласно предварителния финансов план общият бюджет на ОП „Транспорт‖ за 

периода 2007-2013 г. ще възлиза на 2 003 481 168 евро, от които ЕС (чрез ЕФРР и КФ) 

ще осигури 1 624 479 623 евро.  

 

Управляващ орган на ОП „Транспорт‖ е Министерството на транспорта чрез Дирекция 

―Координация на програми и проекти‖. 

 

Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. 

 

Оперативна програма ―Околна среда‖ 2007-2013 г. е една от седемте оперативни 

програми, разработвани въз основа на приоритетите на Националната стратегическа 
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референтна рамка, и е инструмент за усвояване на финансовите средства от 

Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз в 

рамките на програмния период 2007-2013 г. Тя определя приоритетните за страната 

области по отношение на сектор ―Околна среда‖, които ще намерят своята реализация и 

финансиране в рамките на този период. 

 

Главна стратегическа цел на оперативна програмата ―Околна среда‖ 2007-2013 г. е: 

подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на 

екологичната инфраструктура. 

 

Специфичните стратегически цели на програмата са: 

 

• Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси;  

• Подобряване на управлението на отпадъците и на защитата на почвите; 

• Опазване на биоразнообразието и защита на природата. 

 

За постигането тези цели се предвижда Оперативната програма да бъде фокусирана 

върху реализирането на следните приоритети: 

 

1. Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 

населени места с над 2 000 еквивалент жители; 

2. Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци;  

3. Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие;  

4. Техническа помощ. 

 

Бенефициенти по програмата са: общински администрации; ВиК дружества; 

басейнови дирекции; регионални асоциации/сдружения на общини; дирекции/отдели в 

рамките на МОСВ и МЗГ, които отговарят за управлението на съответно национални и 

природни паркове и за НАТУРА 2000, както и регионални структури на МОСВ и МЗГ; 
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администрации, управляващи НАТУРА 2000; дирекции ―Кохезионна политика за 

околна среда‖ и ―Вътрешен одит‖ към МОСВ; Комитетът за наблюдение на ОП и 

подкомитетите към него; Комитетът за избор и координация на проекти; работни 

групи, създадени за целите на ОП; неправителствени организации. 

 

Съгласно предварителния финансов план общият бюджет на ОП „Околна среда‖ за 

периода 2007-2013 г. ще възлиза на 1 800 748 085 евро, от които ЕС (чрез ЕФРР и КФ) 

ще осигури 1 466 425 481 евро. 

 

Управляващ орган на ОП "Околна среда" е Министерството на околната среда и водите 

чрез дирекция ―Кохезионна политика за околна среда‖. 

 

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. 

 

Национална оперативна програма ―Регионално развитие‖ (НОПРР) е един от 

стратегическите документи, който ще бъде основен инструмент за управление на 

финансовите средства, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз и Националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 

г. и ще обхване територията на цялата страна под цел ―Сближаване‖. Програмата е 

съобразена с целта на Националната стратегическа референтна рамка за повишаване на 

регионалния потенциал за растеж и намаляване на различията между регионите по 

доход, заетост и качество на местната инфраструктура. 

 

Общата цел на програмата е да се подобри качеството на живот и работната среда с 

по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална 

конкурентоспособност и устойчиво развитие. 

 

Специфичните цели на програмата са: 
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• Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо 

урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличават възможностите 

за просперитет и развитие; 

• Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите 

райони; 

• Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на 

устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти с по-

висока добавена стойност; 

• Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални 

възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие. 

 

Стратегията ще бъде изпълнена посредством пет приоритетни оси, както следва: 

 

• Устойчиво и интегрирано градско развитие 

• Регионална и местна достъпност 

• Устойчиво развитие на туризма 

• Местно развитие и сътрудничество 

• Техническа помощ 

 

 

Бенефициенти по програмата са: 

 

- Общини и сдружения на общини, областни управи, еврорегиони, министерства и 

агенции; 

- Обществено достъпни телецентрове в координация с ДАИТС; 

- Публични власти и сдружения с нестопанска цел; 

- Администрации на държавни учебни заведения в координация с МОН и ДАИТС; 
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- Държавни здравни институции в координация с Министерство на здравеопазването, 

здравни заведения;  

- Държавни институции за социални грижи в координация с Министерство на труда и 

социалната политика и неговите регионални структури, социални и образователни 

институции; 

- Неправителствени организации с с участието на общински власти. 

- Обществени компании за транспорт; 

- Фонд ―Републиканска пътна инфраструктура‖ и неговите областни подразделения; 

- Държавната агенция за информационни технологии и съобщения; 

- Регионални, национални и местни туристически асоциации, регистрирани в 

Националния туристически регистър; 

- Държавната агенция по туризъм; 

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Управляващият орган 

и неговите регионални поделения). 

 

Съгласно предварителното финансово разпределение, общият бюджет на ОПРР за 

периода 2007 -2013 г. ще бъде в размер на 1 601 274 759 евро, от които ЕС (ЕФРР) ще 

осигури 1 361 083 545 евро. 

 

Управляващ орган на ОП ― Регионално развитие‖ e Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството чрез Главна дирекция ―Програмиране на регионалното 

развитие‖. 

 

 

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 националния 
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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. 
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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; 

- институции, свързани с управлението и изпълнението на ОП ― Развитие на човешките 

ресурси‖. 
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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‖. 

 

Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г. 

 

 

Оперативна програма "Административен капацитет" 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 социален фонд на Европейския съюз в рамките на програмния период 

2007-2013 г. 

Стратегическата цел на оперативна програма "Административен капацитет"  е 

подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни 

политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за 

устойчив икономически растеж и заетост, както и повишаване на професионализма, 

прозрачността и отчетността в съдебната система. 

 

Специфичните цели на програмата са: 

 

• Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система; 

• Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на 

квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и 

структурите на гражданското общество; 
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• Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система. 

 

За постигането на изброените цели се предвижда Оперативната програма да бъде 

фокусирана върху реализирането на следните приоритети: 

 

1. Добро управление; 

2. Управление на човешките ресурси; 

3. Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление; 

4. Техническа помощ. 

 

Бенефициенти по програмата са: държавната администрация на всички нива; 

Министерство на държавната администрация и административната реформа; органите 

на съдебната власт (съд, следствие, прокуратура); Министерство на правосъдието; 

Министерство на финансите; Министерски съвет; дирекция ―Управление на проекти и 

програми‖ към МДААР; Институтът по публична администрация и европейска 

интеграция; Националният институт на правосъдието; Националната агенция за 

приходите; Държавната агенция по туризъм; Държавната агенция за информационни 

технологии и съобщения; Омбудсман; Агенцията по вписванията; Агенцията за 

обществени поръчки; Комисията за защита на конкуренцията; Централният 

професионален регистър; структурите на гражданското общество; местни обществени 

посредници; Институт по психология – МВР. 

 

Съгласно предварителното финансово разпределение общият бюджет на ОП 

„Административен капацитет‖ за периода 2007-2013 г. ще бъде в размер на 180 789 087 

евро, от които ЕС (чрез ЕСФ) ще осигури 153 670 724 евро. 

 

Управляващ орган на ОП "Административен капацитет" е Министерството на 

държавната администрация и административната реформа чрез дирекция ―Управление 

на проекти и програми‖. 
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Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика" 2007-2013 г. 

 

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. 

 

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; 
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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. 

 

Управляващ орган ОП „Конкурентоспособност‖ е Министерството на икономиката и 

енергетиката чрез дирекция ―Европейски фондове за конкурентоспособност‖. 

 

 

Оперативна програма "Техническа помощ" 2007-2013 г. 

 

 

Оперативна програма ―Техническа помощ‖ e една от седемте оперативни програми, 

разработвани въз основа на приоритетите на Националната стратегическа референтна 
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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. 

 

Общата цел на оперативна програма ―Техническа помощ‖ е по-нататъшно 

усъвършенстване на координацията, контрола, усвояването и оценката на структурните 

фондове и Кохезионния фонд в България за периода 2007-2013 г. 

 

Специфичните цели на програмата са следните: 

 

• Укрепване на необходимия капацитет и функционирането на централните и местни 

административни структури, участващи в усвояването на структурните фондове и 

Кохезионния фонд на ЕС; 

• Увеличаване на информираността и общественото разбиране относно ефективното и 

ефикасно използване на структурните фондове и Кохезионния фонд в България. 

 

За постигането тези цели се предвижда Оперативната програма да бъде фокусирана 

върху реализирането на следните приоритети: 

 

1. Подкрепа за изпълнението на дейностите, извършвани на централно ниво: Централно 

координационно звено, сертифициращ орган, одитиращ орган, управляващ орган на 

програмата, Комитет за наблюдение на НСРР и Комитет за наблюдение на ОПТП; 

подкрепа за местните структури чрез предоставяне на специализирани обучения; 

2. По-нататъшно развитие и подпомагане на функционирането на единна система за 

управление и информация; 

3. Популяризиране на европейската кохезионна политика в България и осигуряване на 

обща и статистическа информация. 

 

Бенефициенти по програмата са: Централното координационно звено; 



 
 

 

 

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. 

26 

 

сертифициращият орган (дирекция ―Национален фонд‖ към МФ); одитиращият орган 

(дирекция ―Одит на средствата от ЕС‖ към МФ); управляващият орган на ОПТП (отдел 

„Техническа помощ‖ към дирекция ―Управление на средствата от ЕС‖ в МФ); 

Комитетът за наблюдение на ОПТП; управляващите органи на другите оперативни 

програми; комитети за наблюдение; държавни институти и агенции за анализи и/или 

статистически институти, участващи в НПР, НСРР, оперативните програми, 

Националната програма за реформи; общините; областните управи. 

 

Съгласно предварителното финансово разпределение общият бюджет на ОП 

―Техническа помощ‖ за периода 2007-2013 г. ще бъде в размер на 56 819 427 евро, от 

които ЕС (чрез ЕФРР) ще осигури 48 296 513 евро. 

 

Управляващ орган на ОП ―Техническа помощ‖ e Министерството на финансите чрез 

отдел „Оперативна програма ―Техническа помощ‖ към Дирекция ―Управление на 

средствата от ЕС‖. 

 

Национален стратегически план за развитие на селските райони 

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". 

 

Национален стратегически план "Рибарство и аквакултури" 2007-2013 г. 

 

Стратегическите цели на Националния стратегически план "Рибарство и аквакултури" 

(НСПРА) съответстват и допълват стратегическите цели на Националната 

стратегическа референтна рамка (НСРР) за периода 2007-2013 г.  

 

Основната цел на финансовата помощ е да се осигури устойчив природосъобразен 

мениджмънт на природните ресурси, добра печалба на риболовния флот, устойчиво 

развитие на аквакултурата, включващо преработвателната промишленост и маркетинга, 

увеличаване на приходите на риболовците, както и подобряване на условията на живот 

в крайбрежните зони.  

 

За постигането на целите на НСПРА се предвижда той да бъде фокусиран върху 

следните приоритетни оси: 

1. Приоритетна ос 1: Приспособяване на капацитета на риболовния флот 

2. Приоритетна ос 2: Развитие на аквакултурата, преработвателната промишленост и 

маркетинга 

3. Приоритетна ос 3: Насърчаване на дейности от колективен интерес 

4. Приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на крайбрежните зони 

5. Приоритетна ос 5: Техническо подпомагане  
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Бенефициенти по Националния стратегически план "Рибарство и аквакултури" са 

оторизираните органи, отговорни за развитието на сектора, институти, специализирани 

в изследователската дейност за сектора рибарство и аквакултури, асоциации на 

рибопроизводители, риболовци и рибопреработватели, МСП, занимаващи се с 

рибарство и рибопреработка, както и браншови организации. 

 

Общият бюджет на Национален стратегически план "Рибарство и аквакултури" засега 

не е определен. Финансирането ще бъде по линия на Европейските структурни 

фондове. 

Управляващ орган на Национален стратегически план "Рибарство и аквакултури" е 

Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури към Министерство на земеделието и 

горите. 
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Нов програмен период 2014 - 2020 

 

За сега има малко информация за новия програмен период. Ще ви представим 

официалната информация, с която разполагаме към настоящия момент. Ще бъдат 

отново седем оперативните програми  

Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура‖  2014-2020 

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 

Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020 

Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ 2014 – 2020 

 

Тази нова оперативна програма ще обединява две стари (Административен капацитет и 

Техническа помощ) и ще включва и Информационната система за управление и 

наблюдение (ИСУН). Новата оперативна програма ще се опита да въведе и да отговори 

на две нужди: Модернизиране на управлението за предоставяне на висококачествени 

публични услуги за гражданите и бизнеса, както и Повишаване на ефективността на 

администрацията и съдебната система. 

За сега са заложени 3 приоритета: 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/bg/page/931
http://www.eufunds.bg/bg/page/961
http://www.eufunds.bg/bg/page/960
http://www.eufunds.bg/bg/page/956
http://www.eufunds.bg/bg/page/954
http://www.eufunds.bg/bg/page/955
http://www.eufunds.bg/bg/page/962
http://www.eufunds.bg/bg/page/957
http://www.eufunds.bg/bg/page/953
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ПРИОРИТЕТ 1. 

Повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на 

публичната администрация и съдебната система.   

1. Мерки, свързани с повишаване на институционалния капацитет, ефективността и 

ефикасността на публичната администрация 

2. Мерки, свързани с повишаване на капацитетa, ефективността и ефикасността на 

съдебната система 

 

ПРИОРИТЕТ 2. 

Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на 

електронното управление и правосъдие. 

1. Мерки, свързани с предоставянето на интегрирани административни услуги, 

включително електронно управление  

2. Мерки, свързани с електронното правосъдие  

 

ПРИОРИТЕТ 3. 

Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от ЕС. 

1. Мерки, свързани с поддържане, развитие и оптимизиране на управлението, 

координацията, мониторинга, контрола и одита на средствата от ЕС.  

2. Мерки, свързани с развитие и  усъвършенстване на информационните системи за 

управление на средствата от ЕС. 

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ са:  

Всички структури на държавната администрация (на централно, областно и общинско 

ниво).  

Органи на Съдебната система. 

Обучителни институции и центрове на администрацията и съдебната власт. 

Структури на гражданското общество. 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014-2020 г. 

 

Основна цел на този програмен период ще бъде развитие на устойчива транспортна 

система. Най-важни ще са интегрирано развитие на транспортната мрежа на България, 

като част от Трансевропейската транспортна мрежа и повишаване на ефективността на 

използването на транспорта и транспортната инфраструктура. 

Приоритетни оси са пет: 

Приоритетна ос I „Развитие на пътната и железопътната инфраструктура по 

„основната‖ Трансевропейска транспортна мрежа‖; 

Приоритетна ос II „Развитие на пътната и железопътната инфраструктура по 

„разширената‖ Трансевропейска транспортна мрежа‖; 

Приоритетна ос III „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и 

товари и развитие на устойчив градски транспорт‖; 

Приоритетна ос IV „Иновации в управлението и услугите - внедряване на 

модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на 

безопасността и сигурността на транспорта‖; 

Приоритетна ос V „Техническа помощ ‖.  

Приоритетни направления в железопътния сектор са: 

- Направление Границата със Сърбия - София - Пловдив – Бургас; 

- Направление Видин – София – Радомир – Кулата; 

- Направление София – Русе. 

Приоритетни направления в пътния сектор: 

- Направление Видин – София – Кулата; 

- Направление София – Русе. 

По приоритетна ос  „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и 

товари и развитие на устойчив градски транспорт товари‖  
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- Изграждане на нови интермодални терминали и подобряването на основните 

параметри на съществуващите; 

- Разширяване на метрото в София и създаване на нови интермодални връзки 

за пътници в обществената транспортна система на София; 

- Реконструкция на ключови гарови комплекси. 

По приоритетна ос: „Иновации в управлението и услугите‖  

- Развитие на информационни системи за управление на пътния трафик;    

- Развитие на системи за управление на железопътното движение; 

- Развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи 

съществуващите системи и системите в процес на изграждане; 

- Закупуване на локомотиви и подвижен състав;  

- Доставка на специализирани плавателни съдове 

 

Бенефициенти: 

- ДП „Национална компания железопътна инфраструктура‖ , Агенция „Пътна 

инфраструктура‖, Национална компания „Стратегически инфраструктурни 

проекти‖, ―Метрополитен‖ ЕАД, ДП „Пристанищна инфраструктура‖, 

„БДЖ-Пътнически превози‖ ЕООД, ИА „Проучване и поддържане на река 

Дунав‖, УО на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура‖ 2014-2020 г. 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020 

 

ТЕМАТИЧНИ ЦЕЛИ 

 

• Тематична цел: Преминаване към нисковъглеродна икономика във всички 

сектори; 

• Тематична цел: Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната 

ефективност; 
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• Тематична цел: Устойчивият транспорт и премахване на участъците с 

недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури; 

• Тематична цел: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността; 

• Тематична цел: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия 

живот; 

• Тематична цел: Повишаване на институционалния капацитет и ефективна 

публична администрация. 

 

 

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 

I. Устойчиво и интегрирано градско развитие 

II. Държавна образователна инфраструктура  

III. Държавна здравна и регионална социална инфраструктура  

IV. Регионален туризъм  

V. Регионална пътна инфраструктура 

VI. Превенция на риска  

VII. Техническа помощ.  

 

 

Към приоритет I. 

1.1. Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради Примерни 

дейности: обновяване общите части на многофамилни жилищни сгради, внедряване на 

мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради и административни сградина 

държавна и общинска администрация, внедряване на ВЕИ, предоставяне на заеми и 

гаранции, обследване за енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора с 

увреждания. 

Конкретни бенефициенти: Дирекция ―Жилищна политика‖, за обекти в рамките на 

зоните за въздействие в ИПГВР; държавни институции в зоните за въздействие с 
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публични функции; 67 общини; обекти в рамките на зоните за въздействие с публични 

функции; финансови инструменти за обекти в зоните на въздействие. 

 

1.2. Градска среда 

Примерни дейности: изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като 

паркове, зелени площи, детски площадки; изграждане, реконструкия и рехабилитация 

на пешеходни алеи, велосипедни алеи и подлези; изграждане, рехабилитация и 

реконструкция на улични мрежи, обществени паркинги; въвеждане на 

енергоспестяващо осветление; създаване на достъпна архитектурна среда. 

Конкретни бенефициенти: 67 общини; обекти в рамките на зоните за въздействие с 

публични функции; финансови инструменти за обекти в зоните на въздействие. 

 

1.3. Зони с потенциал за икономическо развитие 

Примерни дейности: строителство, подобряване и реконструкция на съществуващи 

или развитие на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса; строителство, 

възобновяване, рехабилитация, реконструкция и ремонтна бизнес и индустриални зони 

в рамките на зоните с потенциал за икономическо развитие към ИПГВР, в т.ч и на 

сгради. 

Конкретни бенефициенти: 67 общини; обекти в рамките на зоните за въздействие с 

потенциал за икономическо развитие; финансови инструменти за обекти в зоните на 

въздействие. 

 

1.4. Спортна инфраструктура 

Примерни дейности: строителство, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна 

инфраструктура – спортни зали, плувни басейни, футболни игрища и др.; внедряване на 

мерки за енергийна ефективност; внедряване на инстралации за ВЕИ за задоволяване на 

нуждите от енергия на сградата, които не генерират приходи; обследване за енергийна 

ефективност, подобряване достъпа за хора с увреждания. 
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Конкретни бенефициенти: 67 общини; обекти в рамките на зоните за въздействие; 

финансови инструменти за обекти в зоните на въздействие. 

 

1.5. Културна инфраструктура 

Примерни дейности: развитие на инфраструктура в сферата на културата чрез 

строителство, реконструкция, ремонт и обновяване на културни центрове, театри, 

читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот; развитие на 

природни, културни и исторически атракции – възстановяване, опазване, експониране, 

оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.; 

внедряване на мерки за енергийна ефективност; инстралации за ВЕИ за задоволяване на 

нуждите от енергия на обектите, които не генерират приходи; обследване за енергийна 

ефективност, подобряване достъпа за хора с увреждания. 

Конкретни бенефициенти: 67 общини; обекти в рамките на зоните за въздействие; 

финансови инструменти за обекти в зоните на въздействие. 

 

1.6. Образователна инфраструктура 

Примерни дейности: строителство, реконструкци, ремонт и оборудване на 

образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища (напр. 

учебни зали, библиотеки, лаборатории,  спортни съоражения, учебни корпуси, интернет 

връзки); внедряване на мерки за енергийна ефективност; инстралации за ВЕИ за 

задоволяване на нуждите от енергия на обектите, които не генерират приходи; 

обследване за енергийна ефективност, подобряване достъпа за хора с увреждания. 

Конкретни бенефициенти: 67 общини; обекти в рамките на зоните за въздействие; 

финансови инструменти за обекти в зоните на въздействие. 

 

1.7. Здравна и социална инфраструктура 

Примерни дейности: доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни 

работи за сградите и помещенията на общински лечебни заведения в съответствие с 

одобрената Национална здравна стратегия; подкрепа за осигуряване на съвременни 



 
 

 

 

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 

 

социални жилища, доставка на подходящо оборудване; строителство, ремонт, 

реконструкция и оборудване на общинска социална инфраструктура; внедряване на 

мерки за енергийна ефективност; инстралации за ВЕИ за задоволяване на нуждите от 

енергия на обектите, които не генерират приходи; обследване за енергийна 

ефективност, подобряване достъпа за хора с увреждания. 

Конкретни бенефициенти: 67 общини; обекти в рамките на зоните за въздействие; 

финансови инструменти за обекти в зоните на въздействие. 

 

1.8. Интегриран градски транспорт 

Примерни дейности: разработване на планове за управление на трафика и внедряване 

на автоматизирани системи за управление и контрол; подобряване достъпността на 

градските автобусни спирки; обновяване на транспортната инфраструктура; развитие 

на маршрутна мрежа; осигуряване на система за защита от шума; рехабилитация на 

улична мрежа; системи за видеонаблюдение; изграждане, реконструкция и 

рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и 

алеи, пешеходни зони; указателни знаци и маркировки. 

Конкретни бенефициенти: 35 общини (от І-во до ІІІ-то ниво); финансови инструменти 

за обекти в зоните на въздействие. 

 

Към приоритет II. 

Държавна образователна инфраструктура  

- Образователна инфраструктура (висше, професионално и обучение за 

възрастни); 

- Образователна инфраструктура (основно и средно образование). 

Дейности: строителство, реконструкция и ремонт; внедряване на мерки за енергийна 

ефективност; внедряване на ВЕИ; обследване за енергийна ефективност; подобряване 

достъпа за хора с увреждания. 

Конкретни бенефициенти: МОМН, МЗХ, МК, университетски и научни центрове. 
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Към приоритет III.  

Държавна здравна и регионална социална инфраструктура 

- Държавна здравна инфраструктура – МЗ 

- Регионална социална инфраструктура – 264 общини 

Примерни дейности: оборудване и ремонтни дейности за заведения за спешна помощ; 

изграждане/ремонт на Защитено жилище; строителсво/ремонт на дневни центрове; 

строителство и оборудване на центрове от семеен тип; внедряване на мерки за 

енергийна ефективност; внедряване на ВЕИ; обследване за енергийна ефективност; 

подобряване достъпа на хора с увреждания. 

 

Към приоритет IV 

Регионален туризъм 

- Разработване и популяризиране на туристическия потенциал на природните 

територии; 

- Опазване, развитие и насърчаване на обществения туризъм и предимствата на 

културното и природно наследство; 

- Развитие и насърчаване на обществения туризъм и услуги по културното и 

природно наследство. 

Бенефициенти: МК, религиозни институции, общини, финансови инструменти. 

 

Към приоритет V 

Регионална пътна инфраструктура 

- Вторични пътни връзки до TENT мрежата и възли; 

- Други национални и регионални пътища. 

Бенефициент: АПИ 

 

Към приоритет VI 

Превенция на риска  

- Адаптиране към промените в климата и превенция на природни рискове; 
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- Превенция на риска причинен от човешка дейност; 

- Защита на населението и системи и инфраструктура за управление на бедствия. 

Бенефициенти: 67 общини, МВР 

Примерни дейности: инфраструктурни мерки за предотвратяване на наводнения и 

свлачища; борба с бреговата ерозия; доразвиване на комуникационни и 

информационни мрежи, доизграждане на националната система за ранно 

предупреждение. 

 

Към приоритет VII 

Техническа помощ 

- Подготовка, изпълнение, мониторинг и проверка; 

- Оценка и проучвания; 

- Информация и комуникация. 

Бенефициенти: УО на ОПРР, бенефициенти на ОПРР 

Примерни дейности: обучения, публикации, поддръжка на интернет страница, оценка 

на потребности от обучения, възнаграждения, организиране на конференции, семинари, 

изложби, информационни кампании.  

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020 г. 

 

Тематични цели 

Тематична цел: Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на 

работната сила 

Тематична цел: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността 

Тематична цел: Повишаване на институционалния капацитет и ефективна 

публична администрация 

 

Приоритетни оси 
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ПО 1 ―Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места‖ 

ПО 2 ―Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване‖ 

ПО 3 ―Модернизация на институците на пазара на труда, социалното включване 

и здравеопазването‖ 

ПО 4 ―Транснационално сътрудничество‖ 

ПО 5 ―Техническа помощ‖ 

 

Към приоритет 1: 

ИП: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително местните 

инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила. 

Специфична цел: Намаляване равнището на безработица сред търсещите работа и 

безработните лица. 

Бенефициенти: МТСП,АЗ,АХУ, ЦРЧРРИ, ДП БГЦПО, организации, предоставящи  

посреднически услуги на паз ара на труда, браншови организации, центрове за 

кариерно развитие, работодатели, центрове за информация и професионално 

ориентиране, НПО, образователни и обучителни организации и институции, социални 

партньори, общини и райони на общини. 

Примерни дейности:  

- Популяризиране стартирането на самостоятелна стопанска дейност и 

предприемачество; 

- Предоставяне на услуги, в т.ч. информиране, мотивиране, професионално 

ориентиране, кариерно консултиране, консултантски услуги и др., на лица, желаещи да 

започнат самостоятелна заетост;  

- Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес 

умения;  

- Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост; 

- Предоставяне в т.ч. информиране, мотивиране, професионално ориентиране, кариерно 

консултиране, консултантски услуги и др., на самостоятелно заети лица. 
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ИП: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия 

Специфична цел: Повишаване достъпа до заетост чрез насърчаване на 

предприемачеството и стартирането на самостоятелна стопанска дейност 

Бенефициенти: МТСП,АЗ,АХУ,ЦРЧРРИ,ДП БГЦПО, финансови институции, 

центрове за информация и професионално ориентиране, образователни и обучителни 

организации и институции, центрове за развитие на предприемачеството, центрове за 

кариерно развитие, МИЕТ, ИА НМСП, самостоятелно заети лица, браншови 

организации, социални пратньори, общини и райони на общини, НПО. 

Примерни дейности:  Адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените 

- Предоставяне на стимули на работодателите за разработване и внедряване на системи 

за управление на човешките ресурси в предприятията;  

- Развитие на човешките ресурси във високотехнологични предприятия; 

- Предоставяне на стимули на работодателите за въвеждане на иновативни, по-

производителни и „по-зелени‖ модели за организация на труда в предприятията, в т.ч. 

за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда и за подобряване на 

социалния климат в предприятията; 

- Подкрепа за фирмени практики за насърчаване равенството между мъжете и жените 

на работното място и съчетаване на професионалния, семейния и личния живот и 

премахване на джендър стереотипите; 

- Подкрепа за фирмени практики за насърчаване по-дългото оставане на пазара на труда 

за по-възрастните работници; 

- Подобряване на професионалния и здравния статус на работната сила чрез внедряване 

на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и 

безопасността на работното място. 

 

Към приоритет 2: 

ИП: Интеграция на маргинализирани общности като ромите. 
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Специфична цел: Интегриране на маргинализираните общности в обществения живот  

Бенефициенти: МТСП,МОМН, МЗ  и ВРБК, общини и райони на общини, доставчици 

на социални и здравни услуги, социални партньори, социални предприятия и 

кооперации за хора с увреждания, центрове за информация и професионално 

ориентиране, работодатели, образователни и обучителни организации и институции, 

центрове за кариерно развитие, организации, предоставящи посреднически услуги, 

браншови организации, читалища и НПО. 

Примерни дейности: Ще бъдат подкрепяни единствено интегрирани мерки: 

- Направление „Подобряване достъпа до заетост‖; 

- Направление „Достъп до образование‖; 

- Направление „Достъп до социални и здравни услуги‖; 

- Направление „Преодоляване на негативните стереотипи и дискриминация‖. 

 

ИП: Активно включване. 

Специфична цел 2: Активно включване чрез подобряване достъпа до устойчиви, 

качествени услуги на достъпна цена. 

Специфична цел 3: Подобряване качеството на живот на уязвими групи чрез замяна 

на институционалния модел на грижа със социални услуги в общността. 

Бенефициенти: МТСП,АЗ,АСП,АХУ, ДАЗД, МЗ, ММС, общини и райони на общини, 

доставчици на социални и здравни услуги, образователни и обучителни организации и 

институции, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, 

работодатели, публични лечебни и здравни заведения, медицински университети, НПО 

Примерни дейности:  

- Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, за 

деца, младежи, семейства с деца, възрастни хора и уязвими групи от населението; 

- Подобряване достъпа до здравеопазване и подпомагане на здравната профилактика на 

населението, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи; 

- Подкрепя за доброволчеството и местни социални дейности. 



 
 

 

 

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. 

43 

 

- Осигуряване на необходимите ресурси и услуги за премахване на институционалния 

модел на грижа за децата чрез създаване на мрежи от социални услуги в общността; 

- Създаване на мрежа от социални услуги в семейна среда или в среда, близка до 

семейната. 

 

ИП: Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия 

Специфична цел 4: Социално включване на уязвими групи чрез подкрепа на 

социалната икономика 

Бенефициенти:  МТСП,АСП,АХУ,общини и райони на общини, социални 

предприятия, образователни и обучителни организации и институции, специализирани 

предприятия и кооперации на хора с увреждания, работодатели, НПО, социални 

партньори, финансови институции. 

- Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и 

кооперации на хора с увреждания; 

- Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното 

предприемачество; 

- Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в 

сектора на социалната икономика; 

- Оборудване и адаптиране на работни места за нуждите на хора с увреждания; 

- Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение на 

добри практики в сферата на социалната икономика; 

- Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на 

социалните предприятия. 

 

Към приоритет 3: 

ИП 1: Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните 

администрации и публичните услуги с цел осъществяването на реформи и постигането 

на по-добро регулиране и добро управление. 
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Специфична цел 1: Подобряване ефикасността в работата на институциите в сферата 

на пазара на труда, условията на труд, социалните услуги и здравната система 

Бенефициенти: МТСП и ВРБК, МЗ и ВРБК, публични институции и организации, 

предоставящи социални и здравни услуги. 

Примерни дейности: 

- Подкрепа за процесите на планиране, управление и адаптиране на политиките в 

сферата на пазара на труда, условията на труд, социалното включване и 

здравеопазването; 

- Прилагане на механизми за подобряване организацията и качеството на обслужването 

на гражданите и бизнеса; 

- Подобряване координацията в и между институциите, работещи в сферата на пазара 

на труда, условията на труд, социалните услуги и здравеопазването;  

- Изготвяне на анализи, проучвания, изследвания, прогнози и оценки на въздействието; 

- Разработване и внедряване на системи за мониторинг и оценка на ефективността, 

ефикасността и качеството на работата на публичните институции, работещи в сферата 

на пазара на труда, условията на труд, социалните услуги и здравеопазването; 

 

ИП 2:  Изграждане на капацитет по отношение на заинтересованите страни, които 

изпълняват политики в областта на заетостта, образованието или социалната сфера, 

както и секторни и териториални пактове за мобилизиране с цел осъществяването на 

реформи на национално, регионално и местно равнище. 

Специфична цел 2:  Подобряване качеството на политиките на пазара на труда, 

условията, социалното включване и здравеопазването чрез насърчаване съвместните 

дейности на социалните партньори.  

Бенефициенти: национално представителни организации на работодателите, 

национално представителни организации на работодателите  

Примерни дейности:  
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- Изготвяне на анализи, проучвания, изследвания, стратегически документи, прогнози и 

оценки на въздействието по отношение на политиките в сферата на пазара на труда, 

условията на труд, социалното включване и здравеопазването; 

- Организация на събития (конференции, кръгли маси, семинари, работни срещи, 

дискусии и др.) с участието на заинтересованите страни за обмен на опит, 

разпространение и въвеждане на добри практики в сферата на политиките на пазара на 

труда, условията на труд, социалното включване и здравеопазването; 

- Изготвяне на предложения за промени в тристранното сътрудничество и социалния 

диалог; 

- Разработване на предложения за нормативни промени и други инициативи, насочени 

към подобряване на политиките в сферата на пазара на труда, условията на труд, 

социалното включване и здравеопазването; 

- Провеждане на обучения и информационни кампании; 

- Укрепване на капацитета за социалните партньори. 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2014-2020 

 

 

АРХИТЕКТУРА НА ПРОГРАМАТА 

1. Технологично развитие и иновации 

2. Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията 

3. Зелена и енергийно-ефективна икономика 

4. Системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката 

 

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 

1. Технологично развитие и иновации   

2. Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията  
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3. Зелена и енергийно-ефективна икономика 

4. Системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката  

5. Техническа помощ 

 

ПРИОРИТЕТ I 

Технологично развитие и иновации 

1.1 Иновативен капацитет и инфраструктура 

-  Подкрепа за: иновативни стартиращи предприятия; разработване на иновативни 

продукти, услуги и бизнес модели; инвестиции в компаниите за развойна 

дейност; социални иновации; услуги ориентирани към търсенето за 

разработване на иновации (ваучери)  

-  Партньорства между бизнеса и университетите, развитие на мрежи, иновативни 

платформи, международно бизнес сътрудничество и инициативи за изследвания 

и иновации 

-  Инфраструктура за иновации и изследвания (съвместни научни центрове, 

високотехнологични инкубатори, технологични паркове и др.) 

1.2 Финансов инструмент за иновативен капацитет 

- Заеми, гаранционни фондове, дялови инвестиции, подкрепящ (seed) капитал, рисков 

капитал 

 

ПРИОРИТЕТ IІ 

Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията 

2.1 Развитие на бизнеса и предприятията  

-  Подкрепа за стартиращи предприятия с потенциал за развитие 

-  Технологична модернизация на предприятията  

-  Насърчаване и развитие на клъстерите  

-  Насърчаване на културни и творчески индустрии  

2.2 Финансов инструмент за бизнес развитие 
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- Заеми, гаранционни фондове, дялови инвестиции, подкрепящ (seed) капитал, рисков 

капитал 

 

ПРИОРИТЕТ ІIІ 

Зелена и енергийно-ефективна икономика 

3.1 Ниско-въглеродни технологии и енергийна ефективност в предприятията 

-  Въвеждане на ВЕИ технологии в предприятията 

-  Енергийна ефективност в производствените сгради, производствени процеси и 

услуги (мерки за намаляване използването на енергия, въвеждане на зелени 

технологии, услуги и еко-иновации) 

3.2 Ефективност в производството и преноса на енергия 

-  Подобряване ефективността на устойчиви отоплителни мрежи и инсталации  

-  Развитие на «умни мрежи» 

3.3 Финансов инструмент за енергийна ефективност 

-     Заеми, гаранционни фондове и др. 

 

ПРИОРИТЕТ ІV 

Системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката 

4.1 Услуги за подкрепа на бизнеса и бизнес-средата (ИАНМСП, БАИ, др. агенции) 

- Консултантски услуги подготовка за стартиращи предприятия 

- Програми за интернационализация и достъп до нови пазари 

- Услуги за клъстериране, развитие на мрежи, технологичен трансфер, развитие на 

иновативния капацитет 

- Национално и международно популяризиране на маркетинг за индустриални 

инвестиции, реклама и маркетинг на инвестиционни локации 

- Развитие на системи за стандартизация, патентоване, управление на 

интелектуалната собственост, др. 

4.2 Енергийна ефективност на ВЕИ (АУЕР)  

- Услуги и мерки за популяризиране на енергийната ефективност и ВЕИ 
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4.3 Популяризиране и маркетинг на туризма (МИЕТ) 

- Туристически информационни услуги, популяризиране и маркетинг на туризма 

(събития, инициативи, кампании) 

Хоризонтален подход: 

- Участие в европейски и международни мрежи, проекти и програми 

(териториално сътрудничество) 

- Системи за наблюдение и оценка на изпълняваните политики (изследвания и 

иновации, енергийна ефективност, др.) 

- Кампании за обществена осведоменост. 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ  2014-2020 

 

  

ОБЩА ЦЕЛ: Постигане на интелигентен растеж и изграждане на общество, базирано 

на знанието, чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

 

- Изграждане на конкурентна среда за качествени научни и иновативни изследвания 

чрез постепенно повишаване на средствата за научно-изследователска и иновационна 

дейност до 1,5 % от БВП към 2020 г.; 

- Създаване на благоприятна среда за възпроизводство и развитие на капацитета на 

научния сектор; 

- Подобряване на качеството на висшето образование и повишаване на броя на 

завършилите висше образование във възрастовата група на 30-34-годишните до 36%  

към 2020 г.; 
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- Подобряване на качеството на предучилищното и на училищното образование и 

намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система до 11% 

към 2020 г.; 

- Създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и умения 

през целия живот; 

- Развитие и модернизиране на научната и на образователната инфраструктура и 

повишаване на броя на заетите в модернизирана среда. 

 

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 

 

I. Научни изследвания и технологично развитие. 

II. Образование за реална заетост, мобилност и предприемачество. 

III. Образователна среда за активно социално приобщаване. 

IV. Насърчаване на образованието, уменията и ученето през целия живот. 

V. Образователна инфраструктура.  

 

 

ПРИОРИТЕТ I 

 

Научни изследвания и технологично развитие. 

1.1. Модернизация на специфично научно оборудване (научно-изследователска 

инфраструктура) и подобряване на капацитета на висшите училища и научните 

организации за реализиране на научни постижения; 

1.2. Технологично развитие чрез въвеждане на модерни ИКТ.  

 

ПРИОРИТЕТ II 

Образование за реална заетост, мобилност и предприемачество.  

2.1. Насърчаване на връзката между висшето образование и реалния сектор; 
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2.2. Подкрепа за квалификация и мобилност на човешките ресурси в образователния 

сектор в зависимост от изискванията на пазара на труда. 

 

ПРИОРИТЕТ III 

Образователна среда за активно социално приобщаване.  

3.1. Насърчаване на връзката между висшето образование и реалния сектор; 

3.2. Интеграция деца от етническите малцинства и реинтеграция на отпадащи от 

образователната система; 

3.3. Подкрепа на деца и младежи със СОП и за компенсиране на дефицити с цел 

постигане на равен достъп до образование. 

 

ПРИОРИТЕТ IV 

Насърчаване на образованието, уменията и ученето през целия живот.  

4.1. Подобряване на качеството и достъпа до висше образование; 

4.2. Подобряване на качеството и на достъпа до предучилищното и училищното 

образование; 

4.3. Създаване на възможности за учене през целия живот. 

 

ПРИОРИТЕТ V 

Образователна инфраструктура 

5.1. Реконструкция, ремонт и строителство на образователна инфраструктура, която не 

попада в обхвата на интегрираните планове за градско развитие, финансирани от ОПPP; 

5.2. Въвеждане на унифицирани ИКТ системи и оборудване в сектора на общото и 

професионалното образование. 

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ 

- Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) 

- научни и академични организации и институции 

- учебни заведения 
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- социално-икономически партньори, работодатели, браншови организации 

- центрове за професионално обучение 

- общини 

- неправителствени организации 

- извънучилищни педагогически учреждения 

- младежки организации 

- спортни клубове 

- музеи и библиотеки 

- Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на МОМН. 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 

 

СЕКТОРИ 

- Води 

- Отпадъци 

- Биоразнообразие 

- Техническа помощ       

 

ВОДИ 

- Изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 2 000 е. ж.;  

- Системата за мониторинг на водите, вкл. инвестиции в оборудване;  

- Система и модели за  управление на водите, вкл. модели за прогнозиране и оценки на 

водните количества, за прогнозиране на наводнения и засушавания;  

- Системи за ранно предупреждение и на системи за подобряване управлението на 

риска от наводнения;  

- Пилотна схема за екоиновации в сектор води. 
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ОТПАДЪЦИ 

- Изграждане на инсталации за биоразградими отпадъци и зелени отпадъци;  

- Изграждане на съоръжения за рециклиране, оползотворяване, обезвреждане на битови 

отпадъци; 

- Разширяване/подновяване на системите за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци; 

- Поетапно закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, които 

не отговарят на нормативните изисквания;  

- Осигуряване на съоръжения за третиране на опасни отпадъци от потока битови 

отпадъци;  

- Изграждане на съоръжения за рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на 

утайки от изградени ПСОВ;  

- Изграждане на съоръжения за оползотворяване на отделения биогаз;  

- система за електронно подаване на данни за управление на отпадъците и подобряване 

на наличната система за отчитане; 

- Пилотна схема за екоиновации в сектор отпадъци. 

 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

- Проучване на разпространението и оценка на състоянието на видове и местообитания 

в защитени зони от НАТУРА 2000 в акваторията на Черно море;  

- Система за мониторинг на биоразнообразието;  

- Изпълнение на мерки от Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 

(PAF), Мониторинг, оценка и осъвременяване на Националната приоритетна рамка за 

действие по Натура 2000;  

- Изпълнение на мерки от Национална информационна и комуникационна стратегия за 

мрежата НАТУРА 2000;  

- Разработване/ актуализация на ПУЗТ и изпълнение на мерки, заложени в тях; 

- Изпълнение на мерки от Националната стратегия за инвазивните чужди видове;  

- Разработване на планове за действие за растителни и животински видове;  
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- Изграждане на информационна система за генетичните ресурси и традиционни знания 

за тях.  

 

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 

- Мерки за изпълнение на ОПОС;  

- Мерки за популяризиране;  

- Мерки за разработка и прилагане на секторни стратегически документи;  

- Система за мониторинг на въздуха; 

- Система за инвентаризация на емисии на парникови газове, в т. ч. проучвания за 

установяване на специфични за страната емисионни фактори и показатели. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. 

 

Проект на регламент за Развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. 

 

Цели 

 В обхвата на цялостната рамка на ОСП подпомагането на развитието на селските 

райони допринася за постигане на следните цели: 

- конкурентоспособност на селското стопанство; 

- устойчиво управление на природните ресурси и дейности, свързани с климата; 

- балансирано териториално развитие на селските райони 

 

Резюме 

Чл.15 – Трансфер на знания и действия по осведомяване 

Дейности за професионално обучение и придобиване на умения, демонстрационни 

дейности и действия за осведомяване. Дейностите за професионално обучение и 

придобиване на умения могат да включват курсове за обучение, семинари и 

индивидуално обучение. 
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Подпомагането е в полза на лица, ангажирани в селското стопанство, хранително-

вкусовата и горската промишленост, селскостопански производители и други 

икономически субекти, които са МСП, осъществяващи дейност в селски райони. 

Бенефициент на помощта е доставчикът на обучение или на други форми на трансфер 

на знания и действия за осведомяване. 

 

Чл.16 – Консултантски услуги, услуги по управление и услуги по заместване в 

стопанствата 

Подпомагането по тази мярка се предоставя за подпомагане на 

- селскостопанските производители   

- горските производители   

- МСП в селските райони  

 

Чл.17 – Схеми за качество за селскостопански продукти и храни 

Подпомагането по тази мярка обхваща присъединяването на нови селскостопански 

производители към: 

- схеми за качество за селскостопанските продукти, памука или храните, установени от 

законодателството на ЕС; 

- схеми за качество за селскостопанските продукти, памука или храните, които 

държавите-членки признават като отговарящи на специални критерии; 

- схеми за доброволно сертифициране на селскостопански продукти, които държавите-

членки признават като съблюдаващи насоките за най-добри практики на ЕС за 

прилагане на схеми за доброволно сертифициране на селскостопански продукти и 

храни. 

 

Чл.18 – Инвестиции във физически активи. 

Подпомагането по тази мярка обхваща материални и/или нематериални инвестиции, 

които: 

- подобряват общата производителност на земеделското стопанство;  
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- са свързани с преработка, предлагането на пазара и/или развитието на 

селскостопанските продукти в обхвата на приложение І на Договора или на памука. 

Резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в 

обхвата на това приложение. 

- се отнасят до инфраструктура свързана с развитието и адаптираното на селското 

стопанство, включително достъп до земеделска и горска земя, обединяване и 

подобряване на земи, енергоснабдяване и управление на водите  

- представляват инвестиции в непроизводствени дейности, свързани с постигане на 

агро-екологичните ангажименти и ангажиментите за опазване на околната среда в 

горите, състоянието на запазване на биологичното разнообразие на местообитанията и 

видовете, както и с увеличаване на привлекателността на районите от Натура 2000 или 

други райони с висока природна стойност, които следва да се определят в програмата. 

 

Чл.19 – Възстановяване на селскостопанския потенциал, разрушен от природни 

бедствия и катастрофични събития,  и въвеждане на подходящи превантивни мерки 

Подпомагането по тази мярка обхваща:  

- инвестициите в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от 

вероятни природни бедствия и катастрофични събития; и 

- инвестиции за възстановяване потенциала на земеделските земи и на 

селскостопанския производствен потенциал, разрушени от природни бедствия и 

катастрофични събития.   

Подкрепата се предоставя на селскостопански производители или групи 

селскостопански производители. Подкрепа се предоставят и на субекти от публичния 

сектор, когато се установи връзка между инвестициите, направени от такива субекти, и 

селскостопанския производствен потенциал. 

 

Чл.20 – Развитие на стопанства и предприятия 

Подпомагането по тази мярка обхваща: 

- стартова помощ за: 
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i) млади селскостопански производители  

ii) неселскостопански дейности в селските райони  

iii) развитието на малки стопанства.  

 - инвестиции в неселскостопански дейности  

Подпомагането се предоставя на микро- и малки предприятия в селските райони, 

извършващи неселскостопански дейности, и на селскостопански производители или 

членове на земеделското стопанство. 

- годишно подпомагане на селскостопански производители, участващи в схемата за 

дребни селскостопански производители, установена в дял V от Регламент (ЕС) № 

DP/2012 - регламента за директните плащания (наричана по-долу „схема за дребни 

селскостопански производители―), които трайно прехвърлят стопанството си на друг 

селскостопански производител. 

   

Чл.21 – Основни услуги и обновяване на селата в селските райони - Подпомагането по 

тази мярка обхваща по-специално: 

- изготвяне и актуализиране на планове за развитие на общините в селските райони и на 

техните основни услуги и на планове за защита и управление, отнасящи се до области 

от Натура 2000 и други райони с висока природна стойност; 

- инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове дребна 

по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 

източници; 

- широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и 

разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения 

чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство; 

- инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на 

местно равнище за населението на селските райони, включително за дейности за отдих 

и културни дейности, и в съответната инфраструктура; 

- инвестиции от публични органи в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и обозначаване на туристически обекти; 
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- проучвания и инвестиции, свързани с поддръжка, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата и селския ландшафт, включително 

съответните социално-икономически аспекти; 

- инвестиции, чиято цел е преместването на дейности и преустройването на сгради или 

други съоръжения, разположени в близост до населени места от селски тип, с оглед 

подобряване на качеството на живот или повишаване на екологичната ефективност на 

населеното място. 

Подпомагането по тази мярка се отнася единствено до дребна по мащаби 

инфраструктура съгласно определеното в програмата от всяка държава - членка. 

Програмите за развитие на селските райони обаче могат да предвиждат специфични 

дерогации от това правило за инвестиции в широколентова инфраструктура и енергия 

от възобновяеми източници. В този случай се предвиждат ясни критерии за 

осигуряване на взаимно допълване с помощта в рамките на други инструменти на ЕС.  

 

Чл. 22 – Инвестиции в горските райони и подобряване жизнеспособността на горите  

Подпомагането по тази мярка се отнася до:  

- залесяване и създаване на гористи местности – предоставя се на частни 

собственици на земи и арендатори, общини и техни сдружения, и покрива разходите 

за установяване и за годишна премия за хектар, която да покрива разходите за 

поддръжка, включително ранните и късните прочиствания, за максимален период от 

десет години-  

- създаване на агро-лесовъдни системи – предоставя се на частни собственици на земи 

и арендатори, общини и техни сдружения, и покрива разходите за установяване и за 

годишна премия за хектар, която да покрива разходите за поддръжка за максимален 

период от три години години-  

- превенция и възстановяване на вредите върху горите от горски пожари и природни 

бедствия, включително нашествие от вредители и поява на болест, катастрофични 

събития и заплахи, свързани с климата - Подпомагането се предоставя на частни, 
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полупублични и публични собственици на земи, общини, държавни гори и техни 

сдружения 

г) инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност, както и 

на потенциала за смекчаване на последиците от изменението на климата на горските 

екосистеми - Подпомагането се предоставя на физически лица, частни собственици на 

гори, частноправни и полупублични организации, общини и техни сдружения. В случай 

на държавни гори помощ може да се отпуска и на органите, управляващи тези гори, 

които не зависят от държавния бюджет  

д) инвестиции в нови технологии за лесовъдство и в преработката и търговията на 

горски продукти - Подпомагането се предоставя на частни собственици на гори, 

общини и техни сдружения и на МСП за инвестиции за повишаване на потенциала на 

горското стопанство или свързани с преработка и търговия с добавена стойност за 

горските продукти. 

 

Чл.35 -   Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и 

опазване на горите - Подпомагането се предоставя за хектар гора на горски 

производители, общини и техни сдружения, които доброволно се задължават да 

извършват дейности, състоящи се от едно или повече поети задължения за опазване на 

околната среда в горите. Органите, управляващи държавни гори, също може да се 

възползват от подпомагане, при условие че са независими от държавния бюджет.  

 

Чл.28 - Създаване на групи производители   

Подпомагането по тази мярка се отпуска с оглед улесняване на учредяването на групи 

на производителите в сектора на селското и горското стопанство, които отговарят 

на определението за МСП, с цел :  

- адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на 

производители, които са членове на такива групи;  

- съвместно пускане на стоки на пазара;  
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- установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за 

прибирането на реколтата и наличностите;  

- други дейности, които могат да се осъществяват от групи на производителите, като 

изграждане на умения и организация за стопанска и търговска дейност и улесняване на 

иновационните процеси. 

 

Чл.29 – Агроекология  и климат    

Плащанията за агроекология и климат се отпускат на селскостопански производители, 

групи селскостопански производители или групи селскостопански производители и 

други управители на земи, които доброволно се задължават да извършват дейности, 

състоящи се от един или повече ангажименти за агроекология и климат по отношение 

на земеделска земя. 

Задълженията по тази мярка се поемат за период между пет и седем години.  

Плащанията се отпускат годишно и покриват пълния размер или част от размера на 

допълнителните разходи и пропуснатите доходи на бенефициерите, произтичащи от 

поетите ангажименти.  

 

Чл.30 – Биологично земеделие 

 Подпомагането по тази мярка се предоставя на хектар ИЗЗ, на селскостопански 

производители или групи селскостопански производители, които доброволно се 

ангажират да преминат към или да поддържат практиките и методите за биологично 

земеделие, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета. 

Чл.31 -   Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите   

 Подкрепата, предвидена в тази мярка, се отпуска годишно и за хектар 

използвана земеделска земя или за хектар гора, за да компенсира бенефициентите за 

направените разходи и пропуснатите доходи, произтичащи от неблагоприятните 

условия във въпросните райони, свързани с изпълнението на Директиви 92/43/EИО, 

2009/147/EО и 2000/60/EО.  Подпомагането се предоставя на селскостопански 

производители, частни собственици на гори и респективно на сдружения на частни 
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собственици на  гори. В надлежно обосновани случаи подпомагане може да се 

предостави и на други управители на земи. 

 

Чл.32 -  Плащания за райони с природни или други специфични ограничения   

 Плащанията за селскостопански производители в планински райони и в други 

райони с природни или други специфични ограничения, се отпускат годишно за хектар 

използвана земеделска земя, за да компенсират селскостопанските производители за 

направените допълнителни разходи и пропуснатите доходи, свързани с ограниченията 

за селскостопанско производство в съответния район. Плащанията се отпускат на 

селскостопански производители, които приемат да упражняват своята селскостопанска 

дейност в определените райони съгласно член 33. 

 

Чл.34 – Хуманно отношение към животните  

Плащанията за хуманно отношение към животните по настоящата мярка се отпускат на 

селскостопански производители, които доброволно се задължават да извършват 

дейности, състоящи се от един или повече поети задължения за хуманно отношение 

към животните. 

Плащанията за хуманно отношение към животните покриват само онези ангажименти, 

които надхвърлят съответните задължителни стандарти съгласно глава І на дял VI 

от Регламент (ЕС) № HR/2012, и други приложими задължителни изисквания, 

установени от националното законодателство.  

 

Чл.36 –Сътрудничество –Широк набор от подкрепа, включително на пилотни проекти, 

разработването на нови продукти, практики, процеси и технологии в сектора на 

селското стопанство, храните и сектора на горското стопанство. 

Подпомагането по тази мярка насърчава форми на сътрудничество, в които участват 

най-малко два субекта, по-специално: 

- подходи за сътрудничество между различни участници в селското стопанство и в 

хранителната верига на ЕС, в горския сектор и между други участници, които 
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допринасят за постигане на целите и приоритетите на политиката за развитие на 

селските райони, включително междубраншовите организации; 

- създаване на клъстери и мрежи; 

- сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ (Европейско 

Партньорство за Иновации) за селскостопанска производителност и устойчивост, 

посочено в член 62.  

 

Чл.37 – Управление на риска 

Подпомагането по тази мярка обхваща: 

- финансови вноски, изплащани директно на селскостопанските производители, за 

премиите за застраховка на реколтата, животните и растенията срещу 

икономически загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, в случай на 

болести по животните или по растенията или нашествие от вредители; 

- финансови вноски във взаимоспомагателни фондове за изплащане на обезщетения на 

селскостопанските производители за икономически загуби, причинени от поява на 

болест по животните или по растенията или от екологична катастрофа; 

- инструмент за стабилизиране на доходите под формата на финансови вноски във 

взаимоспомагателни фондове за предоставяне на обезщетения на селскостопански 

производители, които търпят сериозен спад в техните доходи. 

 „Взаимоспомагателен фонд― означава схема, акредитирана от държава-членка 

съгласно националното законодателство, чиято цел е членуващите селскостопански 

производители да се застраховат, при която се извършват компенсаторни плащания на 

членуващите селскостопански производители, претърпели икономически загуби, 

причинени от поява на болест по животните или по растенията или от екологична 

катастрофа, или на селскостопански производители, които търпят сериозен спад в 

техните доходи. 

 

Подход „LEADER― 
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- Стимулиране на развитието в селските райони чрез мобилизиране на местния 

потенциал, като се вземат предвид специфичните особености и потребности на всеки 

район.  

- Минимум 5% от бюджета на Програмата за развитие на селските райони. 

- Местни инициативни групи – публично-частно партньорство 

- Стратегии за местно развитие -съгласуван набор от операции, които следва да 

допринасят за постигането на определени  цели за района, на чиято територия се 

прилагат.  

Инвестиции 

Допустимите разходи се свеждат до: 

- изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията 

на недвижимо имущество; 

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване,включително 

компютърен софтуер до пазарната цена на актива; 

- общи разходи, свързани с разноските по букви и, например хонорари на архитекти, 

инженери и консултанти, проучвания за техническа осъществимост, придобиване на 

патенти или лицензии. 

 В случая на селскостопански инвестиции, не се признават за допустими за 

инвестиционно подпомагане закупуването на права за производство на селскостопанска 

продукция,  права на плащане, животни, едногодишни растения и тяхното засаждане. 

 

Чл. 61 - Цели 

- насърчаване на продуктивен, съобразен с и устойчив на изменението на климата 

селскостопански сектор с ниски емисии на въглероден диоксид,  

- подпомагане на устойчивото снабдяване с храна, фуражи и биоматериали, 

съществуващи и нови; 

- подобряване на процесите за запазване на околната среда, адаптиране към и 

смекчаване на изменението на климата; 
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- изграждане на мостове между най-новите изследователски знания и технологии и 

селскостопанските производители, предприятия и консултантски услуги. 

ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост постига целите чрез: 

- създаване на добавена стойност чрез по-добро свързване на изследователската 

дейност и селскостопанската практика, и насърчаване на по-ширококообхватно 

използване на наличните мерки за иновация; 

- насърчаване на по-бързо и по-обхватно прилагане на иновативните решения в 

практиката;   

- информиране на научната общност относно нуждите от изследвания в полза на 

селскостопанската практика. 

 ЕЗФРСР допринася за целите на ЕПИ за селскостопанска производителност и 

устойчивост, като в съответствие с член 36 (Сътрудничество) подпомага оперативните 

групи на ЕПИ, посочени в член 62, и мрежата за ЕПИ, посочена в член 53. 

 

Чл. 62 - Оперативни групи 

- Оперативните групи на ЕПИ съставляват част от ЕПИ за селскостопанска 

производителност и устойчивост. Те се създават от заинтересовани страни като 

селскостопански производители, изследователи, консултанти и предприятия, които 

участват в селското стопанство и сектора на храните. 

- Оперативните групи на ЕПИ определят вътрешни процедури, които гарантират 

прозрачност на тяхната дейност, и избягват ситуации на конфликт на интереси. 

 

Чл. 63 - Задачи на оперативните групи 

1. Оперативните групи на ЕПИ съставят план, който съдържа следното: 

- описание на иновативния проект, който ще се разработва, изпитва, адаптира или 

изпълнява; 

- описание на очакваните резултати и приноса към целта на ЕПИ за повишаване на 

производителността и устойчиво управление на ресурси. 

2. При изпълнението на своите иновативни проекти оперативните групи: 
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- вземат решения за разработването и изпълнението на иновативни действия; 

- изпълняват иновативни действия чрез мерки, финансирани чрез програми за развитие 

на селските райони. 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (EФМДР) 

2014 — 2020 

 

Организиран е в 4 основни стълба със споделено управление: 

- Устойчиво и интелигентно рибарство;  

- Устойчива и интелигентна аквакултура;  

- Устойчиво развитие на рибарските райони; 

-     Интегрирана морска политика.  

 

Устойчиво развитие на рибарството 

 

- Иновации в рибарството - целящи разработването или въвеждането на нови или 

значително подобрени продукти, нови или подобрени процеси и технологии, нови или 

подобрени системи за управление и организация; 

- Консултантски услуги; 

- Партньорства между учени и рибари; 

- Насърчаване на човешкия капитал и социалния диалог; 

- Улесняване на диверсификацията и създаването на работни места; 

- Нови форми на доход; 

- Инвестиции на борда на риболовните кораби; 

- Временно и постоянно прекратяване на риболовни дейности; 

- Подпомагане за системи на прехвъляеми риболовни концесии на ОПОР или нови 

системи, приспособяващи риболовните дейности към риболовните възможности; 

- Подпомагане за прилагането на мерките за опазване по ОПОР, Натура 2000 и 

Рамковата директива за морска стратегия; 
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- Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси; 

- Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда; 

- Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми в 

рамките на устойчивите риболовни дейности; 

- Смекчаване на изменението на климата; 

- Добавена стойност и качество на продуктите; 

- Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки; 

- Риболов във вътрешни водоеми. 

 

Устойчиво развитие на аквакултурите 

 

- Иновации в аквакултурите; 

- Производствени инвестиции в аквакултури; 

- Нови форми на доход и добавена стойност; 

- Услуги по управление, възстановяване и консултантски услуги за стопанствата за 

аквакултури; 

- Насърчаване на човешкия капитал и създаването на мрежи; 

- Увеличаване на потенциала на обектите за производство на аквакултури; 

- Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и биологични 

аквакултури; 

- Аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда; 

- Мерки за общественото здравеопазване; 

- Мерки за здравето на животните и хуманното отношение към тях; 

- Застраховане на запасите от аквакултури. 

 

Устойчиво развитие на рибарските райони 

 

Подход отдолу-нагоре за: 

- растеж и заетост, социално сближаване; 
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- иновации на местно ниво; 

- околната среда като актив за развитието / механизми за нейното опазване по места. 

Фокус върху: 

- повече добавена стойност в рибарството; 

- диверсификация в други морски сектори. 

По-голяма подкрепа за развитието на местни стратегии, обмен на добри практики, 

мерки за информираност. 

Възможност за мулти-фондово финансиране. 

 

Мерки, свързани с предлагането на пазара и преработването 

- Добавяне на стойност чрез мерки за преработка и предлагане на пазара 

- Подкрепа за организациите на производители (в съответствие с Регламента за ООП): 

- Мерки, разработени конкретно за организациите на 

производители; 

- Планове за производство и предлагане на пазара; 

- Помощ за съхранение. 

Мерки за контрол в рамките на споделеното управление: 

- конкретни раздели в ОП за контрол, които могат да бъдат изменяни на 

всеки 2 години чрез опростена процедура; 

- многогодишно стратегическо планиране, по-малка административна 

тежест. 

Мерки за събиране на данни 

- годишни работни програми, допълващи многогодишното програмиране 

и позволяващо редовно взаимодействие между Комисията и ДЧ; 

- специални раздели в Оперативната програма. 
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Стълб „ИМП― 

Интегрирана морска политика — цели да подобри устойчивото развитие на 

европейската морска икономика и по-добре да защити морската среда чрез улесняване 

на сътрудничеството между всички морски участници, пресичайки сектори и граници;  

- Подкрепа за инструментите на политиката: 

- Морско пространствено планиране 

- Интегрираното морско наблюдение 

- Познания за морската среда 

- Рамковата директива за морска стратегия 

 

 

 

 

Използвани източници: 

 

1. http://ec.europa.eu 

2. http://www.strategma.bg 

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

4. www.eufunds.com 
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