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НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

 Споразумение за партньорство

 Обща стратегия на национално ниво за използване на

Европейските структурни и инвестиционни фондове,

съответстваща на Стратегията Европа 2020

 Наследник на НСРР 2007-2013

 Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)

- Кохезионен фонд 

- Европейски фонд за регионално развитие 

- Европейски социален фонд 

- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

- Европейски фонд за морско дело и рибарство

 Стратегия - Европа 2020 



НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

Европа 2020 - Водещи цели 

1. Трудова заетост

работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години

2. НИРД и иновации

инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети заедно)  в научноизследователска и 

развойна дейност и иновации

3. Климатични промени и енергия

намаляване на емисиите на парникови газове с 20 %  (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) 

спрямо 1990 г. 

добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници 

увеличаване на енергийната ефективност с 20 % 

4. Образование

намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 10 % 

поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование 

5. Бедност и социално изключване

поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване хора



НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

 Критични точки за развитието на България, който могат да бъдат финансирани от 

ЕИСФ:
• Демографски спад и застаряване на населението

• Недостатъчен дял на заетите (20-64г.) и недостатъчна икономическа активност на населението 

• Здравеопазване и недостатъчна устойчивост на социалните системи 

• Ниска производителност на труда и дял на инвестициите в НИРД

• Неефективно използване на ресурси и енергия

• Неефективно прилагане на законодателството на ЕС в областта на води, въздух и отпадъци

• Неефективни системи за превенция, управление и адресиране последствията  от рискове 

• Ограничена външна и вътрешна свързаност

• Ограничен пренос на товари (жп и води)

• Неприключила модернизация на системата на обществените услуги 

• Неприключила реформа в съдебната реформаю

• Задълбочаващо се различие  в развитието  между София-град и регионите

• Задълбочаващ се дисбаланс  в развитето на териториите 



НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

Европа 2020  и Споразуменито за партньорство 

На базата на Стратегическите цели и приоритети, дефинираните типове растеж и критичните точки за   

България, в СП са формулирани 4 основни приоритета за финансиране от ЕСИФ за периода 2014-2020 : 

Приоритет 1.  Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж с подприоритети: 

Заетост и трудова мобилност, Социално включване и Образование, учене през целия живот 

Приоритет 2 . Научни изследвания иновации и инвестиции за интелегентен растеж с подприоритети:

Повишаване на конкурентоспособността на МСП, НИРД и иновации, достъп до и използване на ИКТ

Приоритет 3. Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж  с подприоритети: Свързаност 

(външна и вътрешна), Преминаване към ниско въглеродна икономика, енергийна и ресурсна 

ефективност, Климат и климатични промени, превенция и управление на риска и Оклона среда и 

опазване на природното богатство 

Приоритет 4  Добро управление и достъп до качествени обществени услуги с подприоритети 

- Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за добро управление, качествена и 

независима съдебна система и ефективно прилагане на електронното управление 



НОВ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

Тематични цели

• ТЦ 1: Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации 

• ТЦ 2: Информационни и комуникационни технологии;

• ТЦ 3: Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните 
предприятия, на селскостопанския сектор;

• ТЦ 4: Преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори;

• ТЦ 5: Адаптация към изменението на климата и превенцията и управлението на 
риска;

• ТЦ 6: Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност;

• ТЦ 7: Устойчив транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет 
във всички ключови мрежови инфраструктури;

• ТЦ 8: Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила;

• ТЦ 9: Социалното приобщаване и борба с бедността;

• ТЦ 10: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот;

• ТЦ 11: Институционален капацитет и ефективна публична администрация.



Оперативни 

програми 2020 

ОП "Региони в растеж" ЕФРР

ОП "Развитие на човешките ресурси" ЕСФ

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" ЕСФ/ЕФРР

ОП "Иновации и  конкурентоспособност" ЕФРР

ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" КФ/ЕФРР

ОП "Околна среда" КФ/ЕФРР

ОП "Добро управление" ЕСФ/ЕФРР

Програмата за морско дело и рибарство ЕФМДР

Програма за развитие на селските райони ЕЗФРСР



Оперативни 

програми 2020 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА“



Оперативни 

програми 2020 

• Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и 

„разширената” Трансевропейска транспортна мрежа

• Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска 

транспортна мрежа

• Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари 

и развитие на устойчив градски транспорт

• Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана 

инфраструктура за управление на трафика, подобряване на 

безопасността и сигурността на транспорта

ПРИОРИТЕТИ



Оперативни 

програми 2020 

• Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на 

сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „основната” и 

„разширената” Трансевропейска транспортна мрежа

• Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната” 

Трансевропейска транспортна мрежа

• Изграждане на нови интермодални терминали, разширяване на метрото в София и 

създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна 

система на София

• Развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи 

съществуващите системи и системите в процес на изграждане, доставка на 

специализирани плавателни съдове

ДЕЙНОСТИ



Оперативни 

програми 2020 

• Национална компания „Железопътна инфраструктура”

• Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”

• Агенция „Пътна инфраструктура”

• „Метрополитен” ЕАД

• Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

• Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

• Изпълнителна агенция „Морска администрация”

БЕНЕФИЦИЕНТИ



Оперативни 

програми 2020 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ОКОЛНА СРЕДА“



Оперативни 

програми 2020 

СЕКТОР „ВОДИ”

СЕКТОР „ОТПАДЪЦИ”

СЕКТОР „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И НАТУРА 2000”

ДРУГИ ПОЛИТИКИ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ИЗМЕНЕНИЕ НА 
КЛИМАТА (ПОС И ПИК)

ПРИОРИТЕТИ



Оперативни 

програми 2020 

ВиК инфраструктура, мониторинг на подземни и повърхностни води, 
Национален център за управление на водите в реално време.

Разделно събиране на битови отпадъци, предварително третиране, повторна 
употреба, компостиране, съоръжение за опасни отпадъци, доизграждане на 

съоръжение за болнични отпадъци, изнасяне на стари пестициди.

Дейности по Националната приоритетна рамка за действие за 

Натура 2000

Оптимизиране на законодателството и повишаване капацитета на 
институциите, отговорни за ПОС и ПИК, а също и насърчаване на устойчивото 

развитие, вкл. в градска среда (демонстрационни или пилотни проекти).

ДЕЙНОСТИ



Оперативни 

програми 2020 

Води: Общини, ВиК оператори, Асоциации по ВиК, 
ПУДООС; 

структури на МОСВ

Отпадъци: Общини, юридически лица (за дейности, 
за които се прилагат финансови инструменти), 

ПУДООС

Натура 2000: Структури на МОСВ, МЗХ и други, отговорни за 
мрежата НАТУРА 2000; НПО, общини, ПУДООС, научни организации, 

Областни информационни центрове (за Националната 
информационна и комуникационна стратегия за Натура 2000 ).

ПОС/ПИК: Институции/структури, отговорни за 
формиране, прилагане и изпълнение на тези 

политики; юридически лица

БЕНЕФИЦИЕНТИ



Оперативни 

програми 2020 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“



Оперативни 

програми 2020 

• Устойчиво и интегрирано градско развитие

• Регионална образователна инфраструктура

• Регионална здравна инфраструктура

• Регионална социална инфраструктура

• Регионален туризъм

• Регионална пътна инфраструктура

• Превенция на риска

• Техническа помощ

ПРИОРИТЕТИ



Оперативни 

програми 2020 

ДЕЙНОСТИ
• Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и сгради на държавната и общинска 

администрация

• Подобряване на градската среда и подкрепа за зони с потенциал за икономическо развитие

• Устойчив градски транспорт

• Подкрепа за държавна и общинска образователна инфраструктура

• Подкрепа за общинска социална инфраструктура, културна и спортна инфраструктура

• Подкрепа за държавна и общинска здравна инфраструктура

• Подкрепа за опазване на културното и природно наследство

• Подкрепа за пътища 1-ви, 2-ри и 3-ти клас

• Подкрепа за предотвратяване на риска от свлачища

• Техническа помощ



Оперативни 

програми 2020 

БЕНЕФИЦИЕНТИ

• Общини
• Дирекция „Обновяване на жилищни сгради”, 

МРР/фонд за жилищно обновяване
• Финансови инструменти
• Министерство на образованието и науката
• Министерство на земеделието и храните
• Министерство на културата
• Министерство на младежта и спорта
• Висши училища
• Министерство на здравеопазването
• Агенция „Пътна инфраструктура”



Оперативни 

програми 2020 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“



Оперативни 

програми 2020 

ПРИОРИТЕТИ



Оперативни 

програми 2020 

• Министерство на образованието и науката и второстепенните му 

разпоредители с бюджетни кредити

• Българска академия на науките

• Образователни, обучителни и научни организации и институции, 

социално-икономически партньори, работодатели, браншови 

организации, центрове за професионално обучение, общини, 

неправителствени организации, извънучилищни педагогически 

учреждения, младежки организации, спортни клубове, НАПОО, 

Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални 

училища, Национално представителство на студентските съвети и др.

БЕНЕФИЦИЕНТИ



Оперативни 

програми 2020 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ“



Оперативни 

програми 2020 
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Оперативни 

програми 2020 
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Оперативни 

програми 2020 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !

oic.pernik@eufuds.bg

www.eufunds.bg

mailto:oic.pernik@eufuds.bg
http://www.eufunds.bg/

