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I. Достъп до информация за програмите, финансирани на Европейския съюз 

 

 Информационни мрежи на ЕС 

 За компании и МСП:  

Мрежа „Предприятия Европа― 

www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm 

600 организации партньори в повече от 40 страни 

 За други потенциални бенефициери (Europe Direct): 

посетете най-близкия център или пратете имейл на Europe Direct:  

http://ec.europa.eu/ europedirect 

Информацията е налична на всички официални езици на ЕС. 

 

 Портал за безвъзмездни средства и обществени поръчки 

Портал за безвъзмездни средства, предоставени от Европейската комисия: 

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm 

Портал на Европейската комисия за обществени поръчки: 

http://ec.europa.eu/public_contracts/index_en.htm 

 

 Национални, регионални и местни органи 

Тъй като повечето от средствата на ЕС се управляват на национално или регионално 

равнище, националните, регионалните или местните органи често предоставят 

необходимата информация и помощни средства. 

За списък на органите, ръководещи структурните фондове във всеки регион, посетете: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 

Списък с адресите на националните министерства на земеделието можете да намерите 

на: 

http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_en.htm 

Списък с оперативните програми и актуалните схеми за финансиране ще намерите на: 

http://www.eufunds.bg/ 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_contracts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_en.htm
http://www.eufunds.bg/
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 Професионални асоциации 

Ако вашият проект е свързан с вашата професионална дейност, можете да получите 

подкрепа от вашата професионална организация. Част от средствата от ЕС са за 

конкретни професии: учители и инструктори могат да получат подпомагане по 

програмата „Обучение за цял живот―, а кинодейците — по „Медия 2007―. Вашата 

професионална мрежа може вече да има опит по отношение на достъпа до средствата 

на ЕС и може да ви предостави практически съвети. 

 

II. Форми на финансиране 

 

 Основните типове финансиране от бюджета на ЕС: 

o  Финансови средства за финансиране на проекти - предоставят се 

безвъзмездни средства, предоставени за съвместно финансиране на конкретни проекти 

или цели, обикновено чрез покани за подаване на предложения. 

o Възможност за предлагане на своите услуги или стоки – предлагането 

на своите услуги или стоки става единствено чрез спечелване на възложена обществена 

поръчка за предоставяне на услуги, стоки или строителни работи за нуждите на 

дейността на институциите или програмите на ЕС.  

 Органи, управляващи парите и вземащи решенията за предоставяне на 

безвъзмездни средства/възлагане на поръчки: 

o Държави-членки на ЕС - над 76 % от бюджета на ЕС се управ-лява от 

национални и регионални  органи. Това включва структурни фондове и земе делски 

субсидии. 

o Европейска комисия - около 22 % са централно ръководени програми 

(например в областта на изследованията, образованието, здравео-пазването, младежки 

дейности). 

o Трети държави и международни организации - например Червения 

кръст, ООН -  2 % 
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III. Източници на финансиране  

1. Малки компании 

 

Ако ръководите малко или средно предприятие (МСП), можете да се възползвате от 

финансиране от ЕС посредством безвъзмездни средства, заеми и, в някои случаи, 

гаранции. Подпомагането става или пряко (безвъзмездни средства от ЕС), или чрез 

програми, ръководени на национално равнище. МСП могат също така да се възползват 

от серия нефинансови форми на подпомагане под формата на програми и услуги за 

подпомагане на бизнеса. 

 

Финансиране чрез безвъзмездни средства от ЕС 

 Такова финансиране е предимно тематично с конкретни цели — околна среда, 

изследвания,обучение — подготвени и осъществени от различни дирекции или 

изпълнителни агенции наЕвропейската комисия.  

 МСП или други организации (например бизнес сдружения, консултанти или 

доставчици на услуги за бизнеса) обикновено могат да кандидатстват директно по 

програмите, най-често при условие че предлагат устойчиви, полезни и 

транснационални проекти. 

 

Структурни фондове 

 Пряко подпомагане за МСП за съвместно финансиране на техните инвестиции 

е възможно само в икономически по-слабо развитите региони (така наречените 

„конвергентни― региони).  

 В другите региони предимство се дава на дейности с висок „лостов― ефект 

(например предприемаческо обучение, услуги за бизнеса, бизнес инкубатори, 

механизми за трансфер на технологии, изграждане на мрежи и др.), вместо пряко 

подпомагане за отделни МСП. 
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 Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейският 

инвестиционен фонд започнаха съвместна инициатива за подобряване на достъпа до 

финансиране на МСП в по-слабо развити региони. Инициативата, наречена Съвместни 

европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия (или JEREMIE), ще 

позволи на държавите-членки и регионите да използват част от своите структурни 

фондове за предоставяне на гаранции за заеми, както и финансиране за акционерен и 

рисков капитал за МСП. Програмата ще започне да действа през 2008 г. 

 

Финансови инструменти 

 Тези инструменти не предоставят директно финансиране на МСП, а 

обикновено се осигуряват чрез финансови посредницикато например банки, кредитни 

институции или инвестиционни фондове. Те имат за цел да повишат обема на 

кредитите на разположение на МСП и да насърчат тези посредници да развиват 

капацитета си предоставяне на заеми за МСП. 

 По рамковата програма „Конкурентоспособност и иновации― (CIP) 1130 

милиона евро cа предназначени за финансови инструменти за периода 2007—2013 г. Те 

са организирани в три схеми, ръководени в сътрудничество с Европейския 

инвестиционен фонд(EИФ) и други международни финансови институции:  

o инструментът за висок растеж и иновационни МСП (GIF) цели да 

увеличи предоставянето на акционерен капитал за МСП както в ранните етапи от 

основаването им (GIF1), така и във фазата на разрастването им (GIF2). GIF поделя 

риска и успеха с частни капиталови инвеститори, които имат голямо въздействие върху 

предоставянето на дялов капитал на иновационни предприятия; 

o инструментът за осигуряване на гаранции за малките и средни 

предприятия предоставя допълнителни гаранции за увеличаване на предлагането на 

заемно финансиране за МСП;  

o схемата за изграждане на капацитет подпомага финансови посредници 

в някои държави-членки. 
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Начин на кандидатстване: 

 За безвъзмездни средства от ЕС процедурите за кандидатстване са посочени в 

поканите за подаване на предложения за конкретни програми и кандидатстването става 

пряко пред Европейската комисия или изпълнителната агенция, ръководеща 

съответната програма. 

 Програмите, финансирани чрез структурните фондове, се ръководят на 

национално или регионално равнище, където става подборът на проектите. 

 Финансовите инструменти за МСП се предоставят обикновено чрез финансови 

посредници катонапример банки или кредитни институции. 

 

Източници на допълнителна информация: 

 Мрежа „Предприятия Европа―  

600 организации партньори в повече от 40 страни  

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm 

 Европейски портал за МСП (с общ преглед на основните налични възможности 

за финансиране): 

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_en.htm 

 За възможности за финансиране по област на политика посетете портала за 

безвъзмездни средства на Европейската комисия: 

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm 

 Уебсайтът на генерална дирекция „Регионална политика― предоставя 

информация за дейността на Европейския съюз в помощ на регионалното развитие: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm  

 Това включва списък на властите, управляващи структурните фондове във 

всеки регион: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 

 Европейски социален фонд: 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
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http://ec.europa.eu/employment_social/esf/ 

 Инициатива JEREMIE: http://www.eif.org/jeremie/ 

 За повече информация относно финансови инструменти посетете: 

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm и  

http://www.eif.org/ 

 Новият Инструмент за предприсъединителна помощ (IPA)ще предлага 

възможности за 

финансиране не само за предприятия от ЕС, но и за тези от страните в процес на 

присъединяване към ЕС. За повече информация посетете:  

http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/instrument-pre-

accession_bg.htm 

 

2. Неправителствена организация 

 

Какво е НПО:  

Неправителствените организации и организациите на гражданското общество са 

естествена 

целева група, отговаряща на изискванията за огромната част от финансирането от ЕС, 

тъй като 

те развиват дейността си в много области, обхванати от политиките на ЕС с идеална 

цел, предварително условие за получаване на финансиране от хазната на ЕС. 

Всъщност трудно е да се намери програма на ЕС, която да не включва под една или 

друга форма възможност за финансиране за НПО. Налице е финансиране както по 

програми, ръководени от национални и регионални органи и финансирани от 

структурните фондове, така и по програми на Европейската комисия. 

Близо над 1 милиард евро годишно се отделят за проекти на НПО пряко от 

Европейската комисия, по-голямата част от тях в сферата на външните отношенияза 

програми за сътрудничество за развитие, човешки права, демокрация и, по-специално, 

хуманитарни помощи (400 милиона евро). Други важни отпуснати суми са за 

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/
http://www.eif.org/jeremie/
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
http://www.eif.org/
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/instrument-pre-accession_bg.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/instrument-pre-accession_bg.htm
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социалния (70 милиона евро), образователния (50 милиона евро) сектор и сектора на 

околната среда в рамките на ЕС. 

Типове финансиране за НПО:  

   Можете да кандидатствате с конкретен проект по програма на ЕС, която 

обхваща вашата сфера на дейност, и, ако бъде одобрен, този конкретен проект ще бъде 

съвместно финансиран от ЕС чрез проект за отпускане на безвъзмездни средства. 

   По някои програми и при условие че вашата НПО „преследва цел от общ 

европейски интерес или има цел, представляваща част от политика на Европейския 

съюз―, ЕС може пряко да субсидира вашата организация чрез безвъзмездни средства за 

оперативни нужди. Ако случаят е такъв, безвъзмездните средства се основават на 

анализ на размера на вашата дейност, предмета на тази дейност, ежегодния ви работен 

план, съвместимостта му с приоритетите на политиката и др., вместо отделни проекти.  

 

Примери за централно ръководени програми, които предвиждат безвъзмездни средства 

за оперативни нужди за НПО, включват „Европа за гражданите― (действие 2: Активно 

гражданско общество в Европа), „Култура 2007― (втори елемент: подкрепа за 

организации, работещи на европейско равнище в областта на културата), и „Прогрес― 

(подпомагане на НПО на равнище ЕС, работещи в областта на социалната интеграция, 

борбата с дискриминацията и равнопоставеността на половете). 

 

Начин на кандидатстване в зависимост от типа финансиране: 

 структурните фондове се ръководят на национално или регионално равнище и 

в резултат на това формулярите за кандидатстване се подават и се оценяват от 

национални или регионални органи; 

 за безвъзмездни средства от ЕС процедурите за кандидатстване са посочени в 

поканите за подаване на предложения за конкретни програми и се кандидатства пряко 

пред Европейската комисия или изпълнителната агенция, ръководеща съответната 

програма. 
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Източници на допълнителна информация:  

 За възможности за финансиране по област на политиката посетете портала за 

безвъзмездни средства, предоставени от Европейската комисия: 

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm 

 Европейската комисия и гражданското общество: 

http://ec.europa.eu/civil_society/index_en.htm 

 Уебсайтът на генерална дирекция „Регионална политика― предоставя 

информация за 

дейността на Европейския съюз в подкрепа на регионалното развитие: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm 

 Това включва списък на ръководните органи за структурните фондове за всеки 

регион: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 

 Европейски социален фонд: 

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/ 

 Служба за сътрудничество EuropeAid: 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm 

 

3. Младежи 

 

Програма „Обучение през целия живот“: 

 Ако искате да учите в чужбина, „Еразъм―, част от програмата „Обучение през 

целия живот―, може да ви помогне. Над 1,5 милиона студенти са се възползвали досега 

от безвъзмездни средства по „Еразъм―. Европейската комисия се надява до 2012 г. 

броят им да достигне 3 милиона, така че възползвайте се от тази възможност!  

 В рамките на програмата „Обучение през целия живот― „Коменски―осигурява 

възможности за финансиране на младежи в училищна среда до завършване на средно 

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civil_society/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/
http://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm
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образование, най-вече чрез партньорства между училища от цяла Европа; „Леонардо да 

Винчи― предлага възможности в областта на професионалното образование и обучение, 

например чрез стажове в друга страна. 

 

„Младежта в действие“: 

 Програмата финансира съвместно проекти, които стимулират активна 

гражданска позиция у младежите, доброволческа дейност, взаимно разбирателство и 

открит подход към света, както и такива, които осигуряват помощ за работещи с 

младежта и подкрепят създаването на младежки политики. 

 Предназначена е за младежи на възраст 15—28 г. (13—30 г. за някои конкретни 

проекти). 

 Примери за дейности, които могат да получат финансиране, включват 

програми за младежки обмен; младежки инициативи, при които младежите участват 

пряко в дейности, които сами са разработили; проекти, насочени към увеличаване на 

участието на младежите в механизмите на представителната демокрация; 

доброволчески проекти (моля, забележете, че отделни доброволци не могат да 

кандидатстват пряко; само официално регистрирани организации, акредитирани от 

Европейската доброволческа служба, могат да кандидатстват); обучение и изграждане 

на мрежи за участниците в младежките дейности и младежките организации; 

информационни кампании сред младежта. 

 

 

Начин на кандидатстване: 

 Програма „Обучение през целия живот― 

o За да отговаряте на изискванията за безвъзмездно финансиране по 

„Еразъм―, трябва да сте включен в официална програма за обучение в системата на 

висшето образование, която да завършва с научно-квалификационна степен или 

диплома в някоя от 31 страни участнички в програмата (държавите-членки на ЕС плюс 
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Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Турция), и да сте приключили успешно поне 

първата година от обучението си във висшето учебно заведение.  

o Отделът за международни контакти или отделът по „Еразъм― във 

вашия университет е първото място, откъдето можете да получите информация за 

участие в програмата. Близо 90 % от университетите в ЕС участват в програмата 

„Еразъм―. Безвъзмездните средства се отпускат на студентите след процес на подбор, 

организиран от техния университет. Основно предварително условие на програма за 

мобилност „Еразъм― е университетът домакин да не изисква заплащането на 

университетски такси. 

o Размерът на безвъзмездните средства, отпускани по „Еразъм―, варира в 

различните страни участнички, но той няма за цел да покрие всички разноски на 

студентите. Безвъзмездните средства могат да се комбинират с допълнителни средства, 

отпуснати от университета или други институции. 

o Може да се наложи да подпишете договор за обучение с вашия 

университет и институцията домакин. Договорът за обучение е неофициално 

споразумение, което посочва точно кои модули ще изучавате. В края на периода на 

обучение в чужбина университетът домакин изготвя отчет за вашите резултати. По този 

начин времето, прекарано в чужбина, се зачита като част от учебната програмана вашия 

университет. 

o За информация относно процедурите за кандидатстване за други 

програмипо програма „Обучение през целия живот― свържете се с изпълнителна 

агенция „Образование, аудиовизия и култура―. 

 

 „Младежта в действие“ 

o Всяка страна участничка в програмата (т.е. държавите-членки на ЕС 

плюс Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция) има национална агенция, чиято 

задача е да подбира местни проекти, да управлява безвъзмездни средства и да 

предоставя необходимата информация. Следователно, ако смятате да финансирате своя 
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проект чрез „Младежта в действие―, препоръчителната първа стъпка е да се свържете с 

националната агенция във вашата страна. 

o Ограничен брой конкретни типове проекти се разглеждат пряко на 

европейско равнище в повечето случаи от изпълнителна агенция „Образование, 

аудиовизия и култура―. 

o Кандидатстването става чрез съответните формуляри за 

кандидатстване, предоставени от националната или изпълнителна агенция. 

 

Източници на допълнителна информация:  

 Генерална дирекция „Образование и култура―, покани за подаване на 

предложения: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html  

 Ръководство на програма „Обучение през целия живот―: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html 

 Програма „Младежта в действие―: 

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html 

eac-youthinaction@ec.europa.eu 

 Европейски младежки портал: http://europa.eu/youth/ 

 Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура―: 

http://eacea.ec.europa.eu 

youth@ec.europa.eu 

 Eurodesk (мрежа, предоставяща информация, полезна за младежите и тези, 

които работят с тях по европейските възможности в областта на образованието, 

обучението и младежта): 

http://www.eurodesk.org 

 Ресурсни центрове SALTO: 

SALTO означава „Подкрепа за напреднало обучение и възможности за обучение―. Това 

са 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/grants_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
mailto:eac-youthinaction@ec.europa.eu
http://europa.eu/youth/
http://eacea.ec.europa.eu/
mailto:youth@ec.europa.eu
http://www.eurodesk.org/
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структури, създадени по програмата „Младежта в действие―, за да предоставят 

обучение и информация на младежки организации. 

http://www.salto-youth.net 

 

 

 

4. Изследователи 

 

Седма рамкова програма 

 С над 53 милиарда евро, които предстои да бъдат усвоени между 2007 г. и 2013 

г., Седмата рамкова програма (7РП) е основният инструмент на ЕС за финансиране на 

изследования. 

 7 РП има пет основни „съставни части― или конкретни програми:  

o Сътрудничество: подкрепа за проекти, ръководени от транснационални 

консорциуми, в десет тематични области от проблеми на здравеопазването до 

космически изследвания; 

o Идеи: подкрепа за проекти за изследвания в нови области, 

осъществявани от изследователски екипи или отделни учени; 

o Хора: мобилност на изследователите и професионално развитие; 

o Капацитет: подкрепа за изследователския капацитет и инфраструктура; 

o Ядрени изследвания, включително изследвания в областта на ядрения 

синтез. 

 Както при всички останали безвъзмездно отпуснати средства от ЕС, 7РП се 

основава насъвместно финансиране. Стандартният процент на възстановяване на 

средства за проекти за изследователско и технологично развитие е 50 %, макар че 

някои организации (например МСП или обществени структури с идеална цел) могат да 

получат до 75 %. За определени дейности (например изграждане на мрежи, обучение) 

могат да бъдат възстановени до 100 % от допустимите разходи. Безвъзмездните 

http://www.salto-youth.net/
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средства се определят въз основа на покани за подаванена предложения и системата на 

проверка на партньорите. 

 

Начин на кандидатстване 

 Участието в 7РП е открито за голям брой организации и лица. Примерният 

списък включва: 

o изследователски екипи в университети или изследователски 

институти; 

o предприятия, целящи иновации; 

o МСП (малки и средни предприятия) или техни сдружения; 

o държавната администрация; 

o изследователи (от начинаещи до опитни); 

o институции, ръководещи изследователски инфраструктури; 

o организации на гражданското общество; 

o организации и изследователи от трети държави и международни 

организации. 

 Във всички държави-членки на ЕС, както и в няколко други страни, са 

създадени национални центрове за контакт, които предоставят помощ съобразно 

вашите нужди, така че първата стъпка е да се свържете с тях и да им разясните вашата 

ситуация и вашите идеи. Тяхно задължение е да ви насочат към съответната част от 

7РП, която би могла да представлява интерес за вас, и да ви помогнат при 

кандидатстването. 

Конкретни възможности за финансиране се огласяват посредством покани за подаване 

на предложения, публикувани в „Официален вестник на Европейския съюз―; можете 

също така да ги откриете в раздела за 7РП на CORDIS, уебсайт, посветен на 

изследванията, подпомагани от ЕС. 

 Отговорете, като изпратите предложението си чрез уеб базираната EPSS 

(Електронна система за подаване на предложения), която е задължителен за използване 

канал. Европейската комисия започва финансови и технически преговори с одобрените 
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предложения относно подробностите по проекта, финализирани с договор за 

безвъзмездни средства. Той залага правата и задълженията на бенефициерите и ЕС, 

включително финансовия принос на ЕС към вашите разходи за изследвания. 

 

Източници на допълнителна информация: 

 Списък с национални центрове за контакт: 

www.cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html 

 Уебсайтът на CORDIS: 

Уебсайтът съдържа много информация за 7РП, включително последни новини, график 

за поканите за подаване на предложения, текстовете на поканите, често задавани 

въпроси (FAQ) 

и други. 

www.cordis.europa.eu/fp7/ 

 Уебсайт за изследвания на Европейската комисия: 

Този сайт съдържа кратки общи данни, разясняващи 7РП на 23 езика. 

www.ec.europa.eu/research/fp7/ 

 Служба за запитвания относно изследванията: 

www.ec.europa.eu/research/enquiries 

 Европейски съвет за изследвания: 

http://erc.europa.eu/ 

 

5. Земеделски стопани 

 

Преки плащания 

 Ако сте земеделски стопанин в ЕС, най-вероятно отговаряте на условията за 

получаване на преки плащания, основната форма на финансиране от ЕС в земеделието. 

Реформата на Общата селскостопанска политика от 2003 г. въведе нова система на 

преки плащания, известна като схема на единно плащане, съгласно която 

подпомагането вече не е свързано с продукцията. Основната цел на еднократното 

http://www.cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html
http://www.cordis.europa.eu/fp7/
http://www.ec.europa.eu/research/fp7/
http://www.ec.europa.eu/research/enquiries
http://erc.europa.eu/
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плащане е да подпомага доходите на земеделските стопани, в замяна на което те се 

задължават да спазват стандартите за защита на околната среда, хуманно отношение 

към животните, безопасност на храните и опазване на земите в добро състояние. 

Земеделските стопани биват насърчавани да вземат решения въз основа на пазарните 

признаци. 

 При определени ограничени условия държавите-членки могат да решат да 

намалят стойностите на полагаемите плащания и да продължат да извършват преки 

плащания, свързани с произведената продукция. 

 

Развитие на селските райони 

 Съгласно политиката за развитие на селските райони за пepиoда 2007—2013 г. 

държавите-членки на ЕС ще инвестират над 91 милиарда евро, за да подобрят 

конкурентоспособността на земеделието и лесовъдството, да защитават околната среда 

и природата, да подобрят качеството на живот и диверсификацията на икономиката в 

селските рейони. Четвърта област („Лидер―) въвежда възможности за финансиране за 

местни подходи за развитие на селските райони. 

 

Начин на кандидатстване: 

Преки плащания 

 Преки плащания се управляват чрез агенции по плащанията, назначени от 

национални власти.  

 За да отговаря на условията за единно плащане, земеделският стопанин има 

нужда от полагаеми плащания и земя. Полагаемите плащания се изчисляват въз основа 

на плащанията, получени от земеделския стопанин по време на референтен период 

(исторически модел), или броя на отговарящите на условията обработваеми хектари 

(регионален модел). 

 

Развитие на селските райони 
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 Тези средства се разпределят посредством програми, ръководени от 

националните правителства: правителството назначава ръководен орган, чиято задача 

на равнище ръководство на проекта е да информира потенциалните бенефициери как да 

получат подпомагане, какви правила са приложими и какви средства се отпускат от ЕС. 

 

 

Източници на допълнителна информация: 

 Моля, свържете се със земеделкото министерство във вашата страна или с 

вашата местна земеделска асоциация. 

http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_en.htm 

 Информация за политиката за земеделие и развитие на селските райони: 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm 

 

IV. Процедури на прозрачност  

 

 На кого предоставят парите от ЕС държавите-членки? В случая с преките 

плащания за земеделските стопани и структурните фондове националните или 

регионалните органи управляват средствата. Досега тези органи решаваха дали да 

направят обществено достояние имената на бенефициерите от тези фондове. Обаче 

новите правила правят оповестяването на имената на бенефициерите на земеделските и 

структурни фондове задължително. Това е важен пробив за превръщане на 

финансирането от ЕС в напълно прозрачен процес, тъй като тези фондове съставляват 

три четвърти от разходите на ЕС. 

 Публикуването на имената на бенефициерите е задължително за структурните 

фондове съгласно бюджета за 2007 г. Това означава, че имената на бенефициерите ще 

се публикуват от 2008 г. За бенефициерите на земеделските фондове това правило 

влиза в сила съгласно бюджета за 2008 г., така че имената ще се публикуват от 2009 г. 

 Кой получава пари от Европейската комисия? До 30 юни всяка година отделите 

на Европейската комисия публикуват на уебсайта Europa списъци на безвъзмездните 

http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
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средства, предоставени през предходната година, с изключение на тези, предоставени 

като стипендии за обучение на физически лица. Освен това Европейската комисия 

съставя подробен ежегоден отчет за усвояването на безвъзмездните средства, 

предназначен за членовете на Европейския парламент и на Съвета на министрите. 

 Прозрачни процедури за всички: независимо дали кандидатствате за 

безвъзмездно финансиране пряко пред Европейската комисия, или чрез национални 

програми, съфинансирани от ЕС, или участвате в търг за доставка на стоки или услуги 

на институция на ЕС, вие ще се възползвате от принципите на прозрачност и 

равноправно отношение, посочени във Финансовия регламент и правилата за 

прилагането му. 

 Прозрачни процедури означава също така еднакъв достъп до информация. 

Поканите за подаване на предложения се публикуват на уебсайтовете на Европейската 

комисия; същите принципи важат за средствата на ЕС, управлявани на национално или 

регионално равнище: правилата относно изискванията за информацията и 

публичността са изготвени от Европейската комисия и се прилагат последователно 

навсякъде в ЕС. Процедурите за възлагане на обществена поръчка от Европейската 

комисия могат да бъдат намерени на уебсайтовете на различните генерални дирекции 

на Европейската комисия и в притурката към „Официален вестник на Европейския 

съюз―, чийто електронен онлайн формат е базата данни TED. 

 

V. Как да изберем подходяща програма? 

 

Всеки проект трябва да попада в рамките на дадена програма, като за целта е 

необходимо внимателно проучване на всички изисквания за участие в нея. 

Не подготвяйте проекти, основаващи се само на възможността за финансиране, защото 

вероятно ще изразходвате много време и усилия с незадоволителни резултати. 

Лошият избор на програма на този етап може да доведе до провал на вашите усилия 

независимо от качеството на проекта. Всъщност, ако вашият проект не съответства 

изцяло на целите на избраната програма, то шансовете за успех са много малки. 
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Избор на програма 

Изборът на оптимална програма за финансиране е решаваща стъпка в процеса. 

Трябва да знаете, че не можете да кандидатствате с един и същи проект по няколко 

програми едновременно. 

Дефинирането на ясни, подробни и реалистични цели, подкрепено със солидно 

партньорство, повишава много шансовете на проекта да бъде финансиран от 

Общността. 

Освен задължителните предпоставки като дефиниране на ясна тема с европейски 

измерения, при избора на програма, която най-добре отговаря на вашия проект се 

опитайте да вземете предвед следните неща: 

 Необходимо е ясно да определите целта или крайният бенефициент, до който 

искате да достигнете; 

 Финансовата помощ и предвидените суми са различни за различните програми 

и могат да повлияят за крайния избор; 

 Процедурните ограничения и особено графикът за селекция може да има 

последствия за изпълнение на вашия проект. 

 

Избираемост   

За да идентифицирате подходящата програма за финансиране, първо трябва да 

осигурите пълна избираемост на вашия проект, т.е. да проверите дали проектът ви 

отговаря на всички критерии за избираемост и чак и след това да пристъпите към 

написването му, съобразно ограниченията на избраната от вас програма. 

 

Профил на кандидатите: 

Всички видове организации могат да кандидатстват и да очакват да получат 

финансиране от европейските програми: асоциации, предприятия, национални 

администрации, структури на местно самоуправление, цантрове за обучение, 
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университети и др. Следователно първият критерий за избираемост е на основата на 

статута на кандидатстващата организация и нейните партньори. 

Въпреки това определянето на кандидатите не винаги може да бъде достатъчно ясно 

дефинирано в текста на поканата за участие.  

Много често Европейската комисия кани корпоративни организации. 

Те трябва да са законно регистрирани и създадени. Ако е необходимо адресът на 

регистрирания офис на кандидатстващата организация се вписва в апликационната 

форма и трябва да се представят доказателства за нейната ДДС регистрация. Ако 

отделът на Европейската комисия иска да провери тази информация, то тя може да 

поиска копие от статута или удостоверение за юридическата регистрация.  

 

Дейностите 

Дейностите, които имате намерение да извършвате трябва да съответстват на 

приоритетите на програмата и в по-широк смисъл трябва да влязат в логиката на 

европейските институции. 

Примери за очаквани дейности: обмен на знания, идентифициране на най-добри 

практики и модели, програми за мобилност и обмен, обучения, съвместни изследвания 

и др. 

 

Бюджет и планиране 

Проектът трябва да бъде осъществим по отношение на финансиране и време за 

изпълнение. 

По отношение на бюджета програмите обикновено имат минимален и максимален праг. 

Крайните срокове, посочени в поканата за участие, трябва да бъдат спазени. Често 

тряба да предвидите 1 година между замислянето на проекта и започване на неговото 

оперативно изпълнение. 
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За да направите оптимален избор между програмите, трябва първо да се снабдите с 

необходимите документи, които ще са ви полезни, за да разберете очакванията на 

Европейския съюз във вашата област и как да ги интегрирате по подходящ начин във 

вашия проект. 

 

 

Определяне на програма 

Програмите се определят съвместно от Съвета на ЕС и Европейския парламент по 

предложение на Европейската комисия. 

По този начин Европейската комисия действа отдолу нагоре (инициатор) и отгоре 

надолу (управление на процедурите по поканита за участие и мониторинг на 

финансираните проекти). 

Съветът на ЕС и Европейският парламент оценяват предложенията на Европейската 

комисия и ако е необходимо изискват тя да ги коригира.  

 

VI. Основни проекти за периода 2007-2013 г. 

 

Функция 1А – конкурентоспособност за растеж и трудова заетост:  

 Седма рамкова програма за изследования  

 Трансевропейски мрежи (TEN) Транспорт  

 Трансевропейски мрежи (TEN) Енергия  

 „Галилео― (сателитна навигационна система)  

 „Марко Поло II― (подобряване на екологичните постижения в системата на 

товарния транспорт)  

 „Обучение през целия живот―  

 Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации―  

 „ПРОГРЕС― (Програма за трудова заетост и социална солидарност)  

 „Митници 2008—2013― (стимулиране на законната търговия, предотвратяване 

на нелоялната и незаконна търговия)  
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 „Fiscalis 2008—2013― (Сътрудничество между данъчните органи; борба с 

данъчните измами)  

 „Херкулес II― (защита на финансовите интереси на ЕС)  

 Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения: A. „Игналина―; Б. 

„Бохунице―  

 „Перикъл― (защита на еврото от фалшифициране)  

 Мерки срещу замърсяване  

 „Еразмус Мундус 2―*  

Фукнция 1Б – единство за растеж и трудова заетост:  

 Общо структурни фондове, включително:  

 Европейски фонд за регионално развитие (индикативен)  

 Европейски социален фонд (индикативен)  

 Общо Кохезионен фонд  

Функция 2 – опазване и управление на природните ресурси:  

 Пазарни разходи и преки помощи (индикативен)** 

 Развитие на селските райони  

 Обща политика в областта на рибарството и закона за моретата  

 Европейски фонд за рибарство  

 „Лайф+― (финансов инструмент за околната среда)  

Функция 3А – свобода, сигурност и правосъдие:  

 Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни  

 Основни права и гражданство  

 Наказателно правосъдие  

 Предотвратяване, готовност и управление на последиците от тероризма  

 Предотвратяване и борба с престъпността  

 Европейски фонд за бежанци (подпомагане на усилията на ЕС при приемане на 

бежанци; общи процедури за осигуряване на убежище)  



 
 

 

 

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 Гражданско дружество“Бизнес инкубатор – Бургас“ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Договарящия орган.  24                             | 24 

 Европейски фонд за завръщания (завръщания на граждани на трети държави, 

незаконно пребиваващи в ЕС)  

 Фонд за външните граници  

 „Дафне― (борба с насилието)  

 Гражданско правосъдие  

 Предотвратяване на наркотрафика и информация  
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