
Изготвяне на Споразумението за 
партньорство 

(процес, съдържание и крайни срокове)



Новата кохезионна политика 2014-2020

Ключов инструмент за солидарност и подобряване на общата
конкурентоспособност на ЕС - изпълнение на Стратегията Европа
2020 чрез 11 общи тематични цели

Общи правила за Европейските структурни и инвестиционни
фондове (Структурни фондове и Кохезионен фонд, Европейски
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд
за морско дело и рибарство)

Предварителни условия, обвързващи финансирането с изпълнение
на реформи

Акцент върху резултатите от планираните интервенции, определени
по SMART показатели, с ясни целеви стойности

Специалното внимание върху териториалното измерение на
политиката за развитие (place-based approach)

Прилагане на интегрирани териториални инвестиции и интегрирани
подходи за борбата срещу бедността и маргинализираните общности



11 тематични цели за Европейските структурни и 
инвестиционни фондове

1) Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации

2) Информационни и комуникационни технологии

3) Повишаване на конкурентоспособността на малките и средни 
предприятия

4) Преминаване към нисковъглеродна икономика във всички сектори

5) Адаптацията към изменението на климата и превенцията и 
управлението на риска

6) Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната 
ефективност

7) Устойчив транспорт и премахване на участъците с недостатъчен 
капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури

8) Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната 
сила

9) Социално приобщаване и борба с бедността

10) Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот

11) Институционален капацитет и ефективна публична администрация



Тематична концентрация

Минимум 25% от средствата за Структурните фондове (ЕФРР и
ЕСФ) се разпределят за по-слабо развити региони

Минимум 50% от средствата от ЕФРР за тематични цели 1, 3 и 4
(НИРД, МСП и нисковъглеродна икономика (мин. 6%))

Минимум 5% от средствата от ЕФРР за градско развитие

Минимум 20% от средства от ЕСФ за социално включване и
намаляване на бедността

ОП, финансирани от ЕСФ, концентрират 60% за 4
инвестиционни приоритета (може от различни тематични цели)

Програми за сътрудничество – до 4 тематични цели

1 приоритетна ос = 1 тематична цел/1 фонд/Категория регион

5% задължителен резерв



Предварителни условности

Предварително дефиниран фактор, който има пряка връзка за
ефективно постигане на специфичните цели на приоритетна ос

Необходимо условие за получаване на финансиране от
Европейските структурни и инвестиционни фондове

Поместени в регламентите – Приложение 4 на Общ регламент

ДЧ правят оценка за степен на изпълнение на всяка условност

Краен срок: 31.12.2016 г.

Основание за временно спиране на междинни плащания на

ниво приоритетна ос



Резерв и преглед на изпълнението

Резерв на изпълнението

Всяка държава-членка отделя 5% от средствата по ОСР в
резерв на изпълнението

Има задължителен характер

Преглед на изпълнението

Преглед от ЕК през 2017 и 2019 г. за изпълнение на цели

Възможно спиране на средства за приоритетни оси,
непостигнали междинни цели

През 2019 г. средства от резерв се разпределят за най-
добре представящи се оси

Възможно налагане на последващи финансови корекции
за приоритетни оси, непостигнали целите си



Законодателна рамка

Постановление на МС от януари 2012 г., определящо рамката
за процеса на програмиране:

Ключови етапи на програмирането

Основни участници в процеса

Механизми за координация

Принцип на партньорството

Междуведомствена работна група, отговорна за подготовката
на Споразумението за партньорство (СП)

Тематични работни групи, отговорни за разработването на
отделните програми



Организация на процеса на програмиране 



Оперативни програми

Решение на МС от Април 2012 за одобряване на 
тематичните цели, които да бъдат финансирани, и 
списъка с програми:

ОП за транспорт и транспортна инфраструктура

ОП за иновации и предприемачество

ОП за развитие на човешките ресурси

ОП региони в растеж

ОП за околна среда

OП за наука и образование

ОП за добро управление

3 програми за ТГС

Програма за развитие на селските райони

Програма за морско дело и рибарство



Роля на Споразумението за партньорство (СП) 

Обща стратегия на национално ниво за използване на Европейските
структурни и инвестиционни фондове съответстваща на Стратегията
Европа 2020

Документът:

Гарантира пред Европейската комисия и обществото
обосноваността на стратегическите решения

Осигурява сътрудничество и координация между съответните
органи, вкл. договорености за улесняване на изпълнението на
последващ етап

Осигурява прозрачност чрез включване на ангажименти не само
спрямо ЕК, но и спрямо партньорите и бенефициентите



Анализ

Анализ на различията, потребностите за развитие и потенциала за
растеж

Отчита насоките на Oбщата стратегическа рамка на Европейския
съюз, Специфичните препоръки на Съвета от юли 2012 г., Country Fact
Sheets за България и Позицията на ЕК

Основан е на анализите изготвени при разработване на основните
стратегически документи – Националната програма за развитие:
„България 2020“, Националната програма за реформи, Конвергентната
програма, Националната концепция за пространствено развитие,
Националната стратегия за регионално развитие, оперативните
програми и приложимите секторни документи

Акцентира върху приноса към изпълнението на НПР България 2020,
Националната програма за реформи и постигане на
общоевропейските цели за растеж и заетост, формулирани в стратегия
„Европа 2020”
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Анализ на нуждите за развитие

Връзка между европейските и националните 
приоритети

Кохезионна политика на ЕС в България



Стратегически приоритети за финансиране

СП 1: Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж

СП 2: Иновации и инвестиции за интелигентен растеж

СП 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж

СП 4: Добро управление и достъп да качествени обществени услуги

Стратегическо измерение (териториално): пространствено измерение и 
политики за местно развитие:

Интервенции според спецификата на териториите

Териториално измерение на секторните политики, приложимо в различна степен за всички
приоритети за финансиране



Стратегически приоритети и под-приоритети

Стратегически
приоритети

Под-приоритети Институция,отговорна 
за политиката

Стратегически 
приоритет 1: 
Образование, 
квалификация и 
заетост за приобщаващ
растеж

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

Стратегически
приоритет 2:
Иновации и 
инвестиции за 
интелигентен растеж

Повишаване конкурентоспособността на МСП в ключови
икономически сектори

МИЕ, МОН, МЗХ, ИАРА, МТСП
(в частта предприемачески умения и
квалификация)

НИРД и иновации МИЕ, МОН, МЗХ, МОСВ

Достъп до и използване на ИКТ МТИТС + всички
министерства

Стратегически
приоритет 3:
Свързаност и зелена 
икономика за устойчив 
растеж

Свързаност (външна и вътрешна) МТИТС, МРР

Преминаване към ниско-въглеродна икономика, енергийна
и ресурсна ефективност

МОСВ, МРР, МЗХ, МОСВ

Климат и климатични промени МРР, МЗХ, ИАРА МОСВ

Околна среда и опазване на природното богатство МОСВ, МЗХ, ИАРА, МРР
Стратегически
приоритет 4:
Добро управление и 
достъп до качествени 
обществени услуги

Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за
добро управление, качествена и независима съдебна
система

МС, МТИТС + всички
министерства

Достъп до качествени обществени услуги и ефективно
прилагане на електронното управление с оглед на
провеждането на реформи

МС, МТИТС+ всички
министерства



Обща рамка

Избрани за финансиране тематични цели и очаквани резултати

Избор страната да прилага всички 11 тематични цели

Oбосновка на тематичните цели за страната във връзка с възможностите
за финансиране по Европейските структурни и инвестиционни фондове

Индикативно финансово разпределение

Необходимо е политическо решение, за целите на което е разработена
Методология за разпределение на средствата по тематични цели

Хоризонтални принципи и въпроси

Партньорство, равни възможности и недопускане на дискриминация и
устойчиво развитие



Уредба, гарантираща ефективно и ефикасно 
изпълнение 

Координация и допълване между отделните фондове на Европейските
инвестиционни и структурни фондове и други инструменти на ЕС,
национални инструменти и Европейска инвестиционна банка

СП залага механизма за осъществяване на тази координации и допълване

Показва приноса към приоритетите, допълването и синергията между:

Европейските структурни и инвестиционни фондове

Европейските рамкови програми – Хоризонт 2020, LIFE, Intelligent
Energy Europe, Конкурентоспособност и иновации и др.

Национални инструменти – Фонд „Научни изследвания“,
Иновационния фонд, националните програми в областта на заетост и
др.

ЕИБ – заеми и финансовите инструменти по линия на JESSICA,
JEREMIE

Предизвикателство – баланс на инвестициите и разумен избор (напр.
Инфраструктура със заеми от ЕИБ а ЕФРР ресурса да се насочи към
конкурентоспособност на МСП)



Уредба, гарантираща ефективно и ефикасно 
изпълнение 

Допълняемост

Гарантира се ефективност на инвестициите и че европейските средства не
изместват националните

Необходимо е да се изготви седем-годишна прогноза за публичните или
еквивалентните на тях структурни разходи за периода 2014-2020
(стойността за бруто образуване на основен капитал като % от БВП)

Предварителни условия

Общи и тематични, осигуряващи ефективност чрез реформи

План за действие до 2016 г. и механизъм за координиране и проследяване
на тяхното изпълнение

Обща рамка на изпълнението

Ориентираност към резултат и обща рамка за отчитане и оценка на
изпълнението на програмите на базата на SMART индикатори

Насоки за изготвянето на рамката за оценката на изпълнението



Уредба, гарантираща ефективно и ефикасно 
изпълнение 

Административен капацитет

Мерки за засилване на капацитета с акцент върху общините

Трябва да се вземе решение за статута на звената

Намаляване на административната тежест

Мерки за намаляване на тежестта

Информационни системи

Ангажимент за Информационната система за управление и наблюдение
(ИСУН) за пълна електронизация,



Интегриран подход за териториално развитие

Водено от общността местно развитие

Подходът на местни инициативни групи - ЛИДЕР

Интегрирано градско развитие

Принципи за определяне на градските райони

Механизъм за изпълнение на интегрирани териториални инвестиции

Основни приоритети за сътрудничество

Програмите за трансгранично сътрудничество

Дунавска стратегия

Съответствие със стратегията на Споразумението за партньорство, синергия
и конкретни ангажименти на ниво оперативни програми

Интегриран подход, насочен към географски региони/групи със
специфични нужди и демографски предизвикателства

Идентифицира основните нужди и очертава стратегията на страната за
покриването им със средства от Европейските структурни и инвестиционни
фондове



Преговори с ЕК

Октомври 2012 г. – Позиция на ЕК

12 ноември 2012 – стартиране на преговорите и представяне на
Позицията на ЕК

Края на декември 2012 – изпратени на ЕК първи варианти на
анализ и стратегия на СП

6 февруари 2013 г. – технически преговори с ЕК/преговорна
кутия/

15 април 2013 г. – изпратен на ЕК първи пълен вариант на СП

Следващo изпращане - юли/септември 2013 г. на ниво

приоритетна ос



Какво предстои?

Постигане на връзка между анализа и стратегията и по-добър
фокус на стратегията

Финансово разпределение по тематични цели и ОП

Дефиниция за „селски райони“ и демаркация между ОП
Региони в растеж и Програмата за развитие на селските райони

Решение за институционалната и нормативна уредба



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


