Европейски фондове и програми
за общините
през програмен период
2021 – 2027

Многогодишната финансова рамка
2021-2027
Милиони евро, цени 2018 г.
1 134 583

1 074 300

МФР 2021-2017, май 2018 г.

МФР 2021-2017, юли 2020 г.

1.Единен пазар, иновации и дигитализация:

166. 303

132.781

2. Сближаване и цености

391.974

377.768

3. Природни ресурси и околна среда

336.623

356.374

от които свързани с пазара и преки плащания по ОСП

254.247

258.594

4.Миграция и управление на границите

30.829

22.671

5. Сигурност и отбрана

24.323

13.185

6. Добросъседство

108.929

98.419

7. Европейска публична администрация

75.602

73.102

Европейският План за възстановяване ЕС Ново поколение
Милиарди евро, цени 2018 г.
ЕС Ново поколение, м. юли 2020 г.

Механизъм за възстановяване и устойчивост

672.5
(заеми- 360 млрд. евро, грантове- 312.5 млрд. евро)

ReactEU

47.5

Хоризонт Европа

5

InvestEU

5.6

ОСП

7.5

Фонд за справедлив преход

10

RescEU

1.9

Общо

750

Европейските фондове за България

+ 200 млн.

за по-слабо развитите
региони

Националните (оперативни)
програми:
Програма
Оперативна програма за конкурентоспособност

Водещо ведомство
Министерство на икономиката

Оперативна програма за образование

Министерство на образованието и науката

Оперативна програма за околна среда

Министерство на околната среда и водите

Оперативна програма за транспортна свързаност

Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията

Оперативна програма за техническа помощ

Администрация на Министерския съвет

Оперативна програма за развитие на регионите

Министерство на регионалното развитие
благоустройството
Министерство на труда и социалната политика

Оперативна програма за развитие на човешките ресурси

и

Оперативна програма за храни и/или основно материално Агенция за социално подпомагане
подпомагане
Оперативна програма за научни изследвания, иновации и Администрация на Министерския съвет
дигитализация за интелигентна трансформация
Програма за морско дело, рибарство и аквакултури

Министерство на земеделието, храните и горите

Стратегически план за развитие на земеделието и селските Министерство на земеделието, храните и горите
райони
Национални програми по: Фонд „Вътрешна сигурност“, Фонд Министерство на вътрешните работи
„Убежище и миграция“ и по Инструмента за финансово
подпомагане за управление на границите и за визите
Програми за европейско териториално сътрудничество

Министерство на
благоустройството

регионалното

развитие

и

Оперативна програма
за развитие на регионите
БЮДЖЕТ: 1.464 млрд. евро (евродял) + 2.68 млрд. евро (евродял)
от ФСП
ОБХВАТ:
 Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ (10-те найголеми градски общини: Видин; Плевен; Русе; Велико Търново;
Варна; Бургас; Стара Загора; Пловдив; София и Благоевград);
 Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на
регионите“ (40 градски общини, в които има населени места над
15 000 жители);
 Приоритет по ФСП
ПОДХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
 Интегрирано градско развитие;
 Интегрирано териториално развитие;
 Териториални планове по ФСП.

Оперативна програма за развитие на регионите

Индикативни мерки за подкрепа:
 Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата
активност;
 Енергийна ефективност;
 Устойчива градска мобилност;
 Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени
пространства;
 Общински жилища;
 Култура и спорт;
 Туризъм;
 Здравна и социална инфраструктура, вкл. детски ясли;
 Образователна инфраструктура (вкл. детски градини) и
професионално обучение;
 Качествена и безопасна околна среда;
 Културно-историческо наследство;
 Други дейности, допустими по ЕФРР и идентифицирани от
проектните партньори въз основа на подход „отдолу -нагоре“,
при спазване на определена процедура за демаркация с други
оперативни програми.

Оперативна програма за развитие на регионите
Допустими бенефициенти:

 Държавни органи, областни администрации и общински власти;
 Представители на гражданското общество - неправителствени
организации, организации на работодатели, синдикати, фондации;
 Бизнес - представители на големи предприятия, представители на
малки и средни предприятия и др.;
 Научна общност - представители на университети, Българска
академия на науката, Селскостопанската академия и др.
10-те общини в 4 градски клъстера:
1. Северозападен район (СЗР)- Видин и Плевен – дял от 21.82 % от ресурса на Ос 1;
2. Северен централен (СЦР) и Североизточен район (СИР) - Русе, Велико Търново и
Варна- дял от 23.53% от ресурса на Ос 1;
3. Югоизточен (ЮИР) и Южен централен райони (ЮЦР)- Бургас, Стара Загора и
Пловдив- дял от 21.62% от ресурса на Ос 1;
4. Югозападен район (ЮЗР)- София и Благоевград -дял от 33.02% от ресурса на Ос 1.
Дялове на регионалните бюджетни пакети по Ос 2:
• СЗР- 19%;
• СЦР -17%;
• СИР- 16%;
• ЮИР-17%;
• ЮЦР- 17%;
• ЮЗР (без София) - 14%.

Оперативна програма
за развитие на човешките ресурси
Бюджет: 1.613 млрд. евро (евродял)

Обхват:
 ПРИОРИТЕТ
1
„Насърчаване
на
заетостта
развитието на умения“ – 4 Специфични цели;
 ПРИОРИТЕТ
2
„Социално
включване
възможности“ - 2 Специфични цели;
 ПРИОРИТЕТ
3
„Териториални
Специфични цели

и

инвестиции

и

равни
–

6

Оперативна програма
за развитие на човешките ресурси
Подкрепа за:
 Включване на безработни и неактивни лица, включително
младежи в обучения, стажуване и чиракуване, субсидирана
заетост;
 Подкрепа за самостоятелна заетост, социални предприятия;
 Повишаване квалификацията и преквалификацията на заети
лица;
 Предоставяне на услуги за семейства с деца, вкл. с увреждания,
чрез интегрирани услуги като семейно консултиране, ранно
детско развитие и др.;
 Подобряване на достъпа до заетост на хората с увреждания и на
други уязвими групи чрез предоставяне на комплексни услуги, вкл.
към техните семейства;
 Подобряване на достъпа на уязвимите групи, включително на
ромите, до специализирани и общодостъпни услуги;
 Предоставяне на подкрепа в семейството и общността,
превантивни и подкрепящи услуги за деца и осигуряване на
достъп до дългосрочни грижи (включително и инфраструктура)

Оперативна програма
за развитие на човешките ресурси

Целеви групи:


Безработни, вкл. продължително безработни и
младежи, хора с увреждания, лица с основно и по-ниско
образование и без квалификация;



Заети и работодатели;



Хора с увреждания и в риск и техните семейства;
семейства с деца, вкл. с увреждания и техните
семейства; деца и възрастни;



Служители на доставчици на социални и здравни
услуги; Лица, заети в услуги в резидентна грижа;
Служители от институции/организации, ангажирани
с политиките в социалната сфера, пазара на труда.



Лица, живеещи в маргинализирани общности и
създаващи риск от бедност и социално изключване и
др.

Оперативна програма
за храни и/или основно материално
подпомагане
Бюджет: 187.5 млн. евро (евродял);
Основни направления за подкрепа:
 Вид помощ 1 „Подпомагане с пакети хранителни
продукти и хигиенни материали“;
 Вид помощ 2 „Топъл обяд“;
 Вид помощ 3 „Пакети за новородени деца;

 Вид помощ 4 „Детска кухня“.

Оперативна програма
за храни и/или основно материално
подпомагане

 Пакети хранителни продукти и хигиенни материали: 350 000 пакета
с основни хранителни продукти за цялото семейство и толкова с
хигиенни материали -продукти за лична хигиена, почистващи, перилни и
миещи
препарати.
Предоставяне
най-малко
веднъж
годишно.
Съпътстващи мерки;
 Топъл обяд (супа, основно ястие и хляб) и съпътстващи мерки.
Бюджет: 235 065 600 лв.- опростени разходи на единица продукт - обяд.
За първите две години -2.80 лв., за следващите 2 години - 3.00 лв., а за
последните три - до края на програмния период – 3.20 лв.
Административни разходи (превоз и съхранение) и разходи за
съпътстващи мерки: единна ставка на всеки от тях в размер на 5% от
разходите за закупуване на храни и/или основно материално
подпомагане;
 Пакети за новородени деца: базови продукти за новородени деца от
бедни и рискови семейства. Предоставяне най- малко два пъти до
навършване на шест месеца на детето. Съпътстващи мерки;
 Детска кухня: храна за обяд за деца от 10 месеца до 3 г. и съпътстващи
мерки. Опростени правила на база разход за единица продукт - обяд в
детска кухня.

Оперативна програма за околна
среда
Бюджет: 1.55 млрд. евро (евродял)

Обхват:
 Приоритет 1 „Води“;
 Приоритет 2 „Отпадъци“;
 Приоритет 3 „Биологично разнообразие“;
 Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“;
 Приоритет 5 „Въздух“.

Допустими бенефициенти:
 ВиК дружества и Столична община;
 Общини, ЮЛ със стопанска цел и ЮЛ с нестопанска цел, ПУДООС,
ИАОС, НСОРБ;
 Структури за управление на Натура 2000, структури на/в
МОСВ, структури на/в МЗХГ, Агенция „Пътна инфраструктура“
 Областни администрации;
 Изпълнителна агенция „Околна среда“ и др.

Оперативна програма за околна среда

Допустими мерки:
 Изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура въз основа на
РПИП, приоритетно в агломерации с над 10 000 екв.ж., а при наличен
финансов ресурс и в агломерации с между 2 000 и 10 000 екв. ж.;
 Инфраструктура свързана с управлението на битовите отпадъци
(рециклиране и намаляване на количествата на депонираните
отпадъци), масово разпространени отпадъци, биоотпадъци, в т.ч.
хранителни
отпадъци,
строителни
отпадъци
и
отпадъци
от
разрушаване;
 Опазване/
възстановяване
на
екосистемите
и
присъщото
им
биологичното разнообразие;
 Превенция и управление на риска от наводнения и засушаване, свлачища
и горски пожари;
 Намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление;
 Намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта – насърчаване
на електромобилността чрез изграждане на инфраструктура за
екологосъобразни превозни средства, насърчаване поетапната подмяна
на остарелия автомобилен парк с електрически автомобили, въвеждане
на зони с ниски емисии;
 Зелени мерки в градска среда, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“ и
др.

Оперативна програма за (наука и)
образование
Бюджет: 751.27 млн. евро (евродял)
Обхват:


Приоритет 1 „Качествено и приобщаващо предучилищно и училищно
образование“;



Приоритет 2 „Подобряване на връзка на образованието с пазара на
труда“ ;



Приоритет 3 „Научна инфраструктура и приложни изследвания“.

Целеви групи:
 Деца, ученици, младежи, възрастни, родители, учители, педагогически специалисти и
друг персонал. Участници в образователния процес, институции в системата на
предучилищното и училищното образование и общини, деца и ученици с пропуски в
усвояването на учебния материал, деца и ученици в риск от отпадане от
образователната система, родители на деца от уязвими групи, лица преждевременно
напуснали училище и др.;
 Висши училища и акредитирани за преподавателска дейност научни организации;
студенти и докторанти; МОН, НАОА и др.;
 Изследователи в научни организации, преподаватели в университети, докторанти,
пост докторанти, млади учени, студенти, представители на бизнеса.

Оперативна програма за (наука и)
образование
Мерки за подкрепа:
















Разширяване обхвата на предучилищното и начално образование;
Подкрепа за талантливи деца и ученици с изявени дарби;
Мобилност и проходимост в отделните етапи на образование;
Подкрепа за иновативни учебни програми, иновативни класни
стаи и иновативни училища и др.;
Дейности в подкрепа на ПОО на национално и регионално ниво;
Ограмотяване на възрастни;
Валидиране на знания, умения и компетентности;
Преход към дуална форма на обучение във висшето образование;
Кариерно
ориентиране
на
студентите,
и
професионална
подготовка;
Обновяване и модернизация на учебни програми в приоритетни
професионални направления и др.;
Модернизиране на научноизследователската инфраструктура и
оборудване;
Подкрепа за пазарно ориентирани приложни научни изследвания;
Разпространение и трансфер на научни резултати за проекти по
стълб II на Хоризонт Европа, получили печат за високи
постижения и др.

Оперативна програма за (иновации и)
конкурентоспособност
Бюджет: 1.32 млрд. евро (евродял)
Обхват:
 Приоритет 1 „Иновации и растеж“ ;
 Приоритет 2 “Кръгова икономика”;

 Приоритет 3 „Подкрепа за интегрирано териториално развитие“

Целеви групи:


Предприятия (основно МСП) клъстери, научноизследователски организации
и институции; публични ведомства и организации;



Юридически лица, отговарящи на определението за индустриална зона,
юридически лица със стопанска цел.

Оперативна програма за (иновации и)
конкурентоспособност
Дейности за подкрепа:
 Стимулиране на сътрудничеството между научноизследователските
институции и индустрията за засилване на технологичния трансфер
и комерсиализацията на резултатите от съвместната работа;
 Подкрепа
за
разработване
и
внедряване
на
иновации
в
предприятията;
 Насърчаване на иновативни услуги;
 Изграждане и развитие на дигитални иновационни хъбове и др.;
 Дейности, насочени към изпълнение на мерки за енергийна
ефективност в предприятията;
 Подкрепа за предприятията за инвестиции в използването на
алтернативни суровини, използването на рециклирани материали
като суровини и повторната употреба на материали;
 Насърчаване преминаването към по-устойчиви производствени
процеси с минимална употреба на химикали и вредни субстанции и
др.;
 Създаване на условия за ускорено изграждане на нови или развитие
на съществуващи индустриални зони;
 Изпълнение на подхода ВОМР.

Оперативна програма за транспортна
свързаност
Бюджет: 1.609 млрд. евро (евродял)

Обхват:


Приоритет 1. Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“
и „широкообхватната“ Трансевропейска трансортна мрежа;



Приоритет 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“
Трансевропейска транспортна мрежа“;



Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността и развитие на устойчива
градска мобилност“;



Приоритет 4 „Иновации в транспорта, модернизирани системи за
управление натрафика, подобряване на сигурността и безопасността на
транспорта“

Допустими бенефициенти:
•
•
•
•
•
•

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“;
Агенция „Пътна инфраструктура“;
Метрополитен“ ЕАД;
ИА „Проучване и поддържане на река Дунав”;
ДП „Пристанищна инфраструктура”;
ИА „Морска администрация”

Оперативна програма за транспортна свързаност
Допусти мерки:
 Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване
на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци;

 Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по
„основната“ Трансевропейска транспортна мрежа;
 Разширяване на метрото в София, включително закупуване на подвижен
състав;
 Създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената
транспортна система на София;
 Изграждане и реконструкция
главните железопътни линии;

на

гарови

комплекси

по

протежение

на

 Изграждане
и
модернизация
на
железопътни
връзки
с
летища,
електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации, развитие
на жп възли;
 Развитие
на
информационни
системи
в
транспорта,
надграждащибсъществуващите системи и системите в процес на изграждане;
 Доставка на мултифункционални плавателни съдове;
 Модернизация и изграждане на съоръжения за повишаване на безопасността
на транспорта и опазване на околната среда, включително пристанищни
съоръжения за безопасен, ефективен и сигурен вътрешно- воден и морски
транспорт

Оперативна програма за (електронно
управление и) техническа помощ
Бюджет: 103.45 млн. евро (евродял)
Обхват:


Приоритет 1. Цифрова трансформация на публичния сектор в полза на
обществото;



Приоритет 2. Дигитална свързаност;



Приоритет 3. Хоризонтална техническа помощ

Целеви групи:






Структури на държавната администрация на всички нива и нейните
служители; граждани; бизнес;
91 общински центъра, които не са свързани към ЕЕСМ; публичните
институции, гражданите и бизнеса от общинските центрове;
служители на ЦКЗ, СО, ОО, НСИ, АОП, ДАЕУ, ДПРС, НСУИ на НПРД, АФКОС,
ИА СОСЕЗФ, държавен фонд „Земеделие“; членове и наблюдатели на
комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство; областни
информационни центрове; потребители на ИСУН, вкл. бенефициенти по
програмите, финансирани от ЕСИФ; обществеността;
служители на УО, бенефициенти, партньори, областни информационни
центрове.

Оперативна програма (за електронно
управление и) техническа помощ

Мерки за подкрепа:












Мрежова и информационна сигурност като част от националната
система за киберсигурност;
Провеждане
на
широкомащабни информационни
и образователни
кампании за насърчаване на културата за споделяне на данни и
повишаване ползването на електронните публични услуги;
Развитие на Държавния Хибриден Частен Облак (ДХЧО) и предоставяне на
услуги от типа Платформа като услуга (PaaS) и Софтуер като услуга
(SaaS);
Доизграждане на единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) чрез
изграждане на нова пасивна инфраструктура (оптични трасета) до
районите в които няма изградена такава, както и разполагане на
активно оборудване з свързаност в общинските центрове;
Развитие на ИСУН 2020 и осигуряване на ИТ системи, необходими за
изпълнение на функции по програмиране, управление, наблюдение,
отчетност, контрол, одит координация и оценка на ЕСИФ;
Осигуряване на публичност на финансираните от ЕС инвестиции и на
равен достъп до информация и възможности за финансиране;
Капацитет за политики и стратегии. Изпълнение на допълнителни мерки
за премахване на административната тежест.

Нова Оперативна програма за научни изследвания, иновации
и дигитализация за интелигентна трансформация
 Бюджет: 883.29 млн. евро (евродял) –от намаляване на ресурса на
ОПНО, ОПИК и ОПЕУТП;
 Фокус:
 националната екосистема за развитие на изследванията и
иновациите;
 дигитално управление за гражданите и бизнеса.
 УО (Държавна агенция за изследвания и иновации) & срокове за
подготовка-???

Стратегически план за развитие на земеделието
и селските райони
 Бюджет: 5 млрд. евро за директни плащания и 1.9 млрд.
евро (евродял) за развитие на селските райони (РСР);
 Минимум 30% от общия бюджет за дейности и мерки по
опазване на околната среда и биоразнообразието в
земеделието и селските райони;
 5% от бюджета за РСР за подхода „Лидер“.

 Териториален обхват: селските райони за мерките,
свързани
с
инвестиции
в
инфраструктура
и
разнообразяване на икономическите дейности. При
демаркация с ОППР 215 общини, в които няма населено
място с над 15 хил. жители.

Стратегически план за развитие на
земеделието и селските райони
Мерки за подкрепа на общините:
 Инвестиции в дребно мащабна общинска инфраструктура съгласно проекта на Регламент, кандидатстване на
конкурентен принцип. Индикативен бюджет от около 500 млн.
евро;
 Подход „Лидер“: Съгласно проекта на Регламент за подхода ще
има увеличено съфинансиране от ЕС, което ще компенсира
намаляването на общия бюджет за РСР. Местните инициативни
групи отново ще кандидатстват за финансиране на
стратегиите си на конкурентен принцип. Индикативен бюджет:
около 130 млн. евро;
 Развитие на горските територии (общинска и частна
собственост): превантивни дейности и дребни инвестиции,
свързани с туризма, залесяване и плащания за площ за гори в
Натура, и др.).

Програми за трансгранично сътрудничество
Румъния-България:
 Стратегически проекти: пpeдинвecтициoннo пpoyчвaнe зa нoви
или подобряване състоянието на cъщecтвyвaщи мocтoви
cъopъжeния; изгpaждaнe нa вeлocипeдeн мapшpyт (EvroVelo 6).
 Потенциална подкрепа за:
 развитие на МСП и местен бизнес;
 инвестиции в общи продукти и услуги, свързани с историческото,
природното и културното наследство;
 насърчаване на връзките между изследователски институции и
иновативни предприятия;
 превенция и бързо реагиране при управление на риска и съвместна
адаптация и смекчаване на изменението на климата, със силен
акцент върху устойчиви и екологични мерки;
 действия за съвместно опазване на природата и биологичното
разнообразие;
 съвместни образователни схеми, вкл. дигитализация и дистанционно
обучение, разработване на трансгранични стажове или стажове и
програми за обмен на студенти и др.

Програми за трансгранично сътрудничество
 България-Турция: Стратегически проект за yĸpeпвaнe нa
ĸaпaцитeтa и oпepaтивнo-издиpвaтeлни дeйнocти нa
пoлицeйcĸитe yпpaвлeния зa бopбa c нeлeгaлни мигpaнти.
Нарочна подкрепа за МСП;
 България-Северна Македония: Стратегически проекти за
изграждането
на
ГКПП
„Клепалото“
или
рехабилитацията на ГКПП „Логодаж“. Нарочна подкрепа
за МСП;
 България-Сърбия: 30% за проекти от стратегически
характер и нарочна подкрепа за МСП в размер на до 15%
от общия бюджет на програмата.

Програми за териториално сътрудничество
 Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“;

 Програма „Черноморски басейн“ ;
 Програма „ИНТЕРРЕГ Европа“;
 Програма за транснационално сътрудничество „ЕвроСредиземноморска зона 2021 – 2027“ (програма ЕВРО МЕД);
 Програма за транснационално сътрудничество “Балкани –
Средиземно море”;
 Програма УРБАКТ IV;
 Програма ЕСПОН

