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Средства за България 2007-2013

Цел “Сближаване” 6.674 млрд. евро
ЕФРР 3.205 млрд. евро
ЕСФ 1.186 млрд. евро
Кохезионен фонд 2.283 млрд. евро

Цел “Европейско териториално
сътрудничество”
ЕФРР 179 млн. евро

ОБЩООБЩО 6.6.853 853 млрдмлрд. . евроевро
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ИнституционалнаИнституционална рамкарамка заза управлениеуправление нана СтруктурнитеСтруктурните
инструментиинструменти

Управление

Финансово управление
Сертифициращ орган - МФ Одитиращ орган - МФ Сметна палата

1 Междинно
звено

3 Междинни
звена

Изпълнение

Наблюдение

Централно координационно звено - МФ

Комитети за наблюдение на НСРР и ОП

УО на ОП
“Техническа
помощ”

МФ



Визия:

Към 2015 г. България да стане конкурентноспособна
страна-членка на ЕС с високи качество на живот, доходи и
социална чувствителност

Стратегически цели:

Повишаване на конкурентоспособността на икономиката за
постигане на висок и устойчив растеж

Развитие на човешкия капитал като необходимо условие за
по-висока заетост, доходи и социална интеграция

Национална стратегическа референтна рамка



Подобряване на базисната инфраструктура

Повишаване качеството на човешкия капитал
с акцент върху заетостта

Поощряване на предприемачеството, 

благоприятната бизнес среда и доброто
управление

Подкрепа за постигане на балансирано

териториално развитие

СтратегическиСтратегически приоритетиприоритети нана НСРРНСРР



Финансово разпределение

0.048 ОП “Техническа помощ”

1.466ОП “Околна среда”

1.624ОП “Транспорт”

0.153 ОП “Административен капацитет”

1.032 ОП “Развитие на човешките
ресурси”

0.988 ОП “Конкурентноспособност”

1.361 ОП “Регионално развитие”

Финансово
разпределение

(млрд. евро)

Оперативна програма



ОПОП ““РегионалноРегионално развитиеразвитие””

Приоритети

Устойчиво и интегрирано градско развитие

Местна и регионална достъпност

Устойчиво развитие на туризма

Създаване на регионални и местни мрежи,         
сътрудничество и капацитет на усвояване

Техническа помощ



ОПОП ““РазвитиеРазвитие нана конкурентноспособносттаконкурентноспособността нана
българскатабългарската икономикаикономика””

Приоритети

Развитие на икономика, базирана на знанието и
иновациите
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
Техническа помощ



ОПОП ““РазвитиеРазвитие нана човешкитечовешките ресурсиресурси””

Приоритети

Устойчива заетост и развитие на активен пазар
на труда
Производителност и адаптивност на заетите
лица
Образование в съответствие пазара на труд
По-добър достъп и интеграция на образованието
Социално включване и социална икономика
Ефективност на институциите, свързани с пазара на
труда
Транснационално сътрудничество
Техническа помощ



ОПОП ““АдминистративенАдминистративен капацитеткапацитет””

Приоритети

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



ОПОП ““ТранспортТранспорт””

Приоритети

Развитие на железопътната инфраструктура по
главните национални и Транс-европейски
транспортни оси
Развитие на пътната инфраструктура по главните
национални и Транс-европейски транспортни оси
Подобряване на интермодалността при превозите
на пътници и товари
Подобряване на условията за корабоплаване по
морските и вътрешно-водни пътища
Техническа помощ



ОПОП ““ОколнаОколна средасреда””

Приоритети

Подобряване и развитие на инфраструктурата за
отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж.

Подобряване и развитие на инфраструктурата за
третиране на отпадъци

Опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие

Техническа помощ



ОПОП ““ТехническаТехническа помощпомощ””

Приоритети

Подкрепа за изпълнението на дейностите, 
изпълнявани от ЦКЗ, Сертифициращия орган
и Одитиращия орган

Доразвиване на унифицираната
информационна система за управление и
наблюдение на средствата от СФ на ЕС

Подобряване на информираността по
отношение на Европейската Кохезионна
политика



ПрограмиПрограми, , попо коитокоито общинитеобщините
могатмогат дада бъдатбъдат бенефициентибенефициенти

ОП «Регионално развитие»

ОП «Транспорт»

ОП «Околна среда»

ОП «Административен капацитет»

ОП «Развитие на човешките ресурси»



Участие на общините в Структурните
инструменти на ЕС (1)

Административен капацитет
Укрепване на административния капацитет за
разработване на проекти

Програмиране
Разработване на програмните документи на регионално
ниво – Областна стратегия за развитие, Регионален план за
развитие
Представителство в
Областни съвети за развитие
Регионални съвети за развитие
Работни групи по НСРР и ОП “Регионално развитие”



Изпълнение
Разработване и изпълнение на проекти
Осигуряване на съответната част от съ-финансирането за
реализирането на проектите

Наблюдение и контрол
Делегирано представителство в Комитетите за наблюдение
на Оперативните програми

Участие на общините в Структурните
инструменти на ЕС (2)



ФондФонд ““ФЛАГФЛАГ””

Финансова подкрепа за общините при
разработването на:

Проекти
Проектно-проучвателни работи,
Екологични оценки и доклади по ОВОС

2 типа финансиране

Краткосрочно – до 12 месеца
Дългосрочно – 12-15 години



СхемаСхема заза безвъзмезднабезвъзмездна помощпомощ

Резюме на проекта: не повече от 4 страници
Заглавие на проекта
Име и местонахождение на кандидатстващата организация
Размер на исканата безвъзмездна помощ
Цели
Описание на дейностите
Методология
Продължителност и план за действие
Очаквани резултати: Очакван ефект върху кандидата и Конкретни
резултати
Бюджет на проекта: Източници на финансиране
Информация за кандидата: Пълно наименование; Правен статут; 
Официален адрес;  Лице за контакт
Капацитет за управление и изпълнение на проекти, в т.ч. опит от
подобни проекти и т.н. 



ИнвестиционенИнвестиционен проектпроект

Адресати и лица за контакт
Звено, отговорно за подаването на апликационната форма (УО, МЗ)
Звено, отговорно за изпълнението на проекта (бенефициент/община)

Информация за проекта
Категоризация на дейностите по проекта
Съвместимост с целите и приоритетите на ОП, към която се отнася
Описание на дейностите и резултатите от проекта

Резултати от предпроектните проучвания
График за изпълнение на дейностите по проекта
Анализ разходи срещу ползи
Оценка за въздействие върху околната среда
Обосновка за необходимостта за исканата публична инвестиция
Финансов план
Съвместимост със законодателството и политиките на
Общността
Одобрение от съответната национална компетентна институция
Приложение 1: Декларация от институцията, отговорна за
наблюдението на НАТУРА 2000
Приложение 2: Анализ разходи срещу ползи



ПримерПример –– околнаоколна средасреда

Проект: Интегрирано управление на
твърди отпадъци в Галисия, Испания



Успешни практики: ЕФРР

Реконструкция на стадион
“Манчестър” сити, 

Великобритания



Изграждане на
индустриален бизнес парк, 
гр. Корк, Ирландия

Успешни практики: ЕФРР



Подобряване на
легловата база, гр. 
Егер, Унгария

Успешни практики: ЕФРР



УспешнаУспешна практикапрактика: : ЕСФЕСФ

Подобряване на
професионалните умения -
Холандия



УспешнаУспешна практикапрактика::
КохезионенКохезионен фондфонд: : ТранспортТранспорт

Изграждане на
байпас около гр. 
Портлоайз, 
Ирландия



УспешнаУспешна практикапрактика::
КохезионенКохезионен фондфонд: : ОколнаОколна средасреда

Регионална схема за управление на твърди
битови отпадъци, Дъблин, Ирландия



ВРЕМЕВИВРЕМЕВИ ГРАФИКГРАФИК

Официално одобряване на ОП от ЕКсептември 2007 г.

Официално одобряване на НСРР от ЕКм. юни 2007 г.

Провеждане на преговори с ЕК по НСРР и ОПмарт-август 2007 г.  

Официално изпращане на ОП в ЕК5 март 2007 г. 

Получаване на уведомление от ЕК, че НСРР
формално отговаря на изискванията на
Регламент 1083/2006

15 февруари 2007 г. 

Официално изпращане на НСРР в ЕК16 януари 2007 г. 



Благодаря за вниманието!

www.eufunds.bg

Гергана Митрева
Дирекция “Управление на средствата от ЕС”
Министерство на финансите


