Програмите, по които тръгват 7-те милиарда евро
от ЕС
С членството си в Европейския съюз България стана
част от глобалната Европейска регионална политика.
Тя цели засилване на икономическото и социалното
сътрудничество в Общността и намаляването на
неравнопоставеността в развитието на различните
региони. Тези действия са подкрепени със средства
от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС (СКФ).
Финансовата помощ ще се използва за реализиране
на целите и приоритетите, заложени в Националната
стратегическа референтна рамка (НСРР).
Получаването на средства е организирано в
Седем Оперативни програми (ОП)
Оперативната програма е одобрен от ЕК стратегически
документ за развитие чрез изпълнението на определени
операции и дейности. Те се групират около приоритетни
оси.
Седемте ОП, по които България има възможност
да получава безвъзмездно финансиране от ЕС, са
„Транспорт”, „Околна среда”, „Развитие на човешките
ресурси”, „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика”, „Административен капацитет”,
„Регионално развитие” и „Техническа помощ”.
ОП „Транспорт” е програмата, за която са предвидени
най-много средства от европейските Структурни
фондове. Тя подкрепя инвестициите в строителството,
модернизацията и рехабилитацията на националната
транспортна пътна и железопътна инфраструктура,
подобряването на транспортните връзки със съседни
страни, корабоплаването и безопасността по морските
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и вътрешноводни пътища на България, развитието
на комбиниран транспорт и на устойчив градски
транспорт. Програмата се финансира от Кохезионния
фонд (КФ) и Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР).
ОП „Околна среда” е втората по обем средства
програма. Те ще бъдат разпределяни за проекти,
които са свързани с изграждане на необходимата
инфраструктура за питейни и отпадъчни води,
третиране на отпадъци, опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие. Тя, както и ОП „Транспорт”,
ще получава финансиране от КФ и ЕФРР.
ОП „Регионално развитие” ще подкрепя мерки за
възстановяване и обновление на градовете, развитие
на туризма, разработване на местни и регионални
транспортни схеми и подпомагане на интегрирани
инициативи за регионално и местно развитие.
Средствата по тази програма са от ЕФРР.
В рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси”
ще се инвестира в проекти, които защитават идеята
за придобиване на нови знания и умения. Целта е да се
утвърди практиката човек да се учи с професионална
цел през целия си живот, да се осигури по-високо
качество на работната сила и достъп до качествено
образование и обучение за всички. По ОП „Развитие на
човешките ресурси” ще се финансират проекти, които
осигуряват равенство на възможностите и насърчават
развитието на социалната икономика. Средствата по
тази програма са от ЕСФ.

ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” е създадена, за да подкрепя
действия, които повишават ефективността на
предприятията и помагат за развитие на бизнес
средата, подобряват достъпа до финансиране, развиват
икономиката, основана на знанието и иновационните
дейности. Бенефициентите на програмата могат
да разчитат на финансиране за укрепване на
международните пазарни позиции на български
икономически субекти. Средствата по програмата са
от ЕФРР.
ОП „Административен капацитет” ще подкрепя мерки
за укрепване на административния капацитет на
всички нива – централно, регионално и местно. Целта
е да се подпомогне ефективното функциониране на
администрацията, което ще доведе до подобряване на
качеството на предлаганите услуги на гражданите и
бизнеса. Средствата по програмата са от ЕСФ.
ОП „Техническа помощ” ще подкрепя проекти, които
помагат за изпълнение на вътрешноинституционалните
дейности, финансирани по СКФ, координация на програми,
усъвършенстване на Информационната система
за наблюдение и управление на средствата от ЕС.
Програмата ще работи за повишаване на публичната
информираност за структурните инструменти на ЕС и
ще се финансира от ЕФРР.
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Потенциални бенефициенти

1624
КФ и ЕФРР

Общини, Национална компания „Железопътна
инфраструктура”, Фонд „Републиканска пътна
инфраструктура”, Изпълнителна агенция
за проучване и поддържане на р. Дунав и
Изпълнителна агенция „Морска администрация”

Развитие на: железопътната инфраструктура
по трансевропейските и основните национални
транспортни оси, пътната инфраструктура
по трансевропейските и основните национални
транспортни оси; Подобряване на: интермодалността
при превозите на пътници и товари, условията за
корабоплаване по морските и вътрешноводни пътища

Дирекция „Координация
на програми и проекти”
в Министерството на
транспорта
www.mtc.government.bg

1466
КФ и ЕФРР

Общински администрации, общински фирми,
регионални асоциации, сдружения на общини,
публични ВиК дружества

Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000
екв.ж; Подобряване и развитие на инфраструктурата за
третиране на отпадъци; Опазване и възстановяване на
биоразнообразието

Дирекция „Програмиране на
регионалното развитие”
в Министерството на
регионалното развитие
www.mrrb.government.bg

Общини, общински компании, асоциации на
общини, неправителствени организации с
представителство на местните власти

Устойчиво и интегрирано градско развитие; Регионална
и местна достъпност; Устойчиво развитие на
туризма; Създаване на регионални и местни мрежи;
сътрудничество и изграждане на капацитет

Дирекция „Програмиране на
регионалното развитие”
в Министерството на
регионалното развитие
www.mrrb.government.bg

1032
ЕСФ

Образователни, обучителни и научни
институции, центрове за професионално
обучение, НПО, академични организации,
институции на пазара на труда на национално
и регионално равнище, консултански фирми,
социално-икономически партньори, браншови
организации, работодатели, изследователски
центрове, общини, спортни клубове и младежки
организации, читалища

Насърчаване на създаването на нови работни места и
развитие на пазар на труда, насърчаващ включването;
Повишаване на производителността и адаптивността на
заетите; Подобряване на качеството на образованието
и обучението в съответствие с потребностите на
пазара на труда за изграждане на икономика, основана
на знанието; Подобряване на достъпа до образование
и обучение; Социално включване и насърчаване на
социалната икономика; Повишаване на ефикасността
на институциите на пазара на труда, социалните и
здравните услуги; Транснационално и междурегионално
сътрудничество

Дирекция „Европейски фондове,
международни програми и
проекти” в Министерството
на труда и социалната
политика
www.mlsp.government.bg

988
ЕФРР

Малки и средни предприятия (МСП); големи
предприятия; изследователски институти;
университети; организации, опериращи като
гаранционни фондове, микрокредитни фондове
или фондове за дялов капитал, инвестиращи
в МСП; обществени и частни организации,
работещи в областта на стандартизиране,
сертифициране и изпитване

Развитие на икономика, базирана на знанието и
иновационни дейности; Повишаване на ефективността
на предприятията и развитие на благоприятна бизнес
среда; Финансови ресурси за развитие на предприятията;
Укрепване на международните пазарни позиции на
българската икономика

Дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност”
в Министерството на
икономиката и енергетиката
www.mee.government.bg

153
ЕСФ

Структурите на държавната администрация
на всички нива, органите на съдебната власт и
структурите на гражданското общество

Добро управление; Управление на човешките ресурси
в държавната администрация, съдебната система и
структурите на гражданското общество; Качествено
административно обслужване и развитие на
електронното управление

Дирекция „Управление
на проекти и програми”
в Министерството на
държавната администрация и
административната реформа
www.mdaar.government.bg

48
ЕФРР

Структури в рамките на Министерството
на финансите - Централно координационно
звено, Сертифициращ орган, Одитиращ орган,
Управляващ орган на оперативна програма
„Техническа помощ”; звена за подпомагане
на разпространението на информацията за
Структурните инструменти на регионално и
местно ниво

Подкрепа за изпълнението на дейностите на
Централното координационно звено, Сертифициращия
орган, Одитиращия орган и Комитета за наблюдение
на НСРР; По-нататъшно разработване и подкрепа
за функционирането на информационната система
за управление на средствата от СФ на ЕС;
Разпространение на обща информация по отношение на
Структурните инструменти на ЕС

Дирекция „Управление
на средствата от ЕС”
в Министерството на
финансите
www.minfin.bg

1361
ЕФРР

Приоритети

Управляващ орган

Пълните текстове на програмите може да видите на www.eufunds.bg
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