ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел, август 2014 г.

Кратка информация относно Споразумението за партньорство за
България, 2014–2020 г.
Споразумението за партньорство е националният стратегически документ,
очертаващ рамката за управлението на структурните и инвестиционните фондове
на ЕС в България през програмния период 2014–2020 г. То включва подкрепа от
пет фонда – Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския
социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и
рибарство (ЕФМДР), които заедно се наричат Европейски структурни и
инвестиционни фондове (ЕСИФ) – и специално разпределените средства за
Инициативата за младежка заетост в България.
Споразумението за партньорство идентифицира четири стратегически взаимно
допълващи се приоритета, чрез които държавата ще приложи политиката на
сближаване на ЕС в съответствие със стратегията „Европа 2020“ за приобщаващ,
интелигентен и устойчив растеж, а именно:


Образование, заетост,
интелигентен растеж;



Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж;



Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж;



Добро управление и достъп до качествени обществени услуги.

социално

приобщаване

и

здравеопазване

за

Основните приоритети са базирани на анализи на различията между регионите,
потребностите за развитие и потенциала за растеж на България. С инвестициите
следва да се постигнат осезаеми, дългосрочни резултати, мобилизиране на
допълнителни национални ресурси и частен капитал с оглед на създаване на
работни места в секторите с добавена стойност и насърчаване на устойчив
икономически растеж. Посочените области за участие са основани на
стратегически документи, очертаващи политиките за развитие на България през
следващите години, Националната програма за развитие, Националната програма
за реформи, Националната концепция за териториално развитие, както и
Препоръките на Съвета на ЕС за България. България избра да финансира
инвестиции в рамките на всички 11 тематични цели, определени в регламентите.
Подробна информация относно тематичните цели е представена в таблица 1.
Основни приоритети за България са увеличаването на процента на заетостта и
гарантирането на високо качество на човешкия капитал чрез по-добро образование,
повишаването на квалификациите и уменията, подобряването на здравето и
здравеопазването. Особен акцент се поставя върху заетостта на младежите и
възрастните хора и върху групите от населението в неравностойно положение. Със
средствата ще се финансират инициативи за подобряване на образователните
системи и системите за обучение и за намаляване на дела на преждевременно

напускащите училище, особено сред маргинализираните групи в българското
общество, като например ромите. Социалното приобщаване ще бъде подкрепено
чрез интегрирани мерки, които съчетават подобряване на жилищните условия с
достъп до заетост, образование, социални и здравни услуги.
Друг главен приоритет за България е насърчаването на благоприятна за иновациите
бизнес среда чрез повишаване на основаната на знанията конкурентоспособност на
МСП. ЕСИФ ще подкрепя иновационните дейности на предприятията и
иновативните предприятия, развитието на партньорства между бизнеса и
академичните среди и подобряването на иновационната и научноизследователската
инфраструктура. От голямо значение е наличието на достъп до финансиране за
иновативни МСП, по-специално онези, които развиват бизнес дейности в областта
на нисковъглеродната икономика. Инвестициите по ЕСИФ ще подобрят в еднаква
степен енергийната ефективност в домакинствата, промишлеността, услугите и
транспорта.
Съществен дял от ЕСИФ ще бъде предназначен за подобряването на транспортната
и екологичната инфраструктура на България. В резултат на модернизиране и
изграждане на липсващи железопътни линии и пътни отсечки в рамките на
мрежата TEN-T по-ефективната свързаност на регионите, както и със съседните
държави, ще подобри достъпа до услуги и ще предостави възможности за развитие
на търговията и туризма. Предвиждат се инвестиции за подобряване на системите
за управление на водите и отпадъците, както и за опазването на националните
ресурси, биоразнообразието и превенцията на риска, свързан с изменението на
климата.
Едно от главните предизвикателства за България е развитието и изпълнението на
концепцията за „добро управление“, която включва електронно управление и
електронно правосъдие, качествени и ефикасни услуги за граждани и предприятия
и мерки за повишаване на професионалното и мотивационното ниво на човешките
ресурси в администрацията и съдебната власт. Следователно средствата ще бъдат
изразходвани за подобряване на качеството на административните услуги и
достъпа до тях, намаляване на административната тежест, въвеждане на
инструменти и процедури за наблюдение и оценка на обществените политики,
управление и развитие на човешките ресурси в администрацията и др.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони е насочен към
повишаване на конкурентоспособността и екологичните характеристики на
българската хранително-вкусова промишленост, намаляване на бедността и
икономическия спад в селските райони и забавяне на тенденцията за обезлюдяване
чрез запазване на земеделската заетост и създаване на заетост извън земеделския
сектор.
Европейският фонд за морско дело и рибарство ще допринесе за целите на Общата
политика в областта на рибарството за устойчиво развитие, като подкрепи
инвестиции и иновации, които ще намалят отрицателното въздействие на
риболовните дейности върху морската среда, ще подкрепи МСП от сектора на
аквакултурите и преработвателния сектор и чрез водено от общностите местно
развитие ще допринесе за развитието на местната икономика на райони, които
зависят от риболова.
Освен че идентифицира стратегическите приоритети, Споразумението за
партньорство съдържа описание на новите механизми, които ще се прилагат, за да
се гарантира ефективността на ЕСИФ, както и описание на интегрираните подходи
за териториално развитие, които ще се прилагат за тяхното управление.

Резултати, които трябва да бъдат постигнати в края на програмния период
2014–2020 г.
ЕСИ фондовете ще подпомогнат България при постигането на националните цели
и водещите инициативи съгласно стратегията на ЕС за 2020 г.:


Разходите за НИРД във връзка с БВП да се увеличат до 1,5 % (2020 г.), като се
увеличат до 31,10 % предприятията, които развиват иновационни дейности;



Делът на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия да се
повиши до 16 % (2020 г.) и делът на енергията от възобновяеми източници в
транспорта да достигне 10 %;



Повишаване на енергийната ефективност с 25 % до 2020 г.;



Заетост сред населението на възраст от 20 до 64 години – 76 % за 2020 г. (в
сравнение с 63,5 % през 2013 г.): понижаване на безработицата сред младите
хора на възраст 15–29 години до 7 % през 2020 г.; достигане на ниво на
безработицата сред по-възрастните лица (55–64 години) от 53 % през 2020 г.;



До 2020 г. намаляване на броя на хората, живеещи в бедност, до 260 000;



Намаляване на дела на отпадащите от образователната система ученици до
11 % за 2020 г. (в сравнение с 12,5 % през 2013 г.);



Дял на лицата на възраст 30–34 години със завършено висше или еквивалентно
образование: 36 % за 2020 г. (в сравнение с 29,4 % през 2013 г.);



Съкращаване на времето за предоставяне на административни услуги с 50 % в
сравнение с 2013 г.

Бюджет
Около 7,57 милиарда евро са разпределени за България за политиката на
сближаване за програмния период 2014–2020 г.: 3,57 милиарда евро за ЕФРР, 2,28
милиарда евро за Кохезионния фонд, 1,52 милиарда евро за ЕСФ (от които 55,2
милиона евро ще бъдат добавени към Инициативата за младежка заетост), 55,2
милиона евро за специално разпределените средства за Инициативата за младежка
заетост и 165,7 милиона евро за териториално сътрудничество. Сумите,
предназначени за социално приобщаване и за борба с бедността, са 407 милиона
евро (27 % от общия бюджет на ЕСФ).
2,34 милиарда евро от ЕФМДР ще бъдат предназначени за развитието на
хранително-вкусовата промишленост и селските райони. Разпределените средства
за ЕФМДР възлизат на около 88 милиона евро. В таблицата по-долу е предоставена
подробна информация относно разпределените средства.
Значително внимание се отделя на териториалното измерение на интервенциите,
по-специално в областта на развитието на градските райони и достъпа до
обществени услуги. Около 20 % от разпределените средства за ЕФРР може да се
инвестират в действия за устойчиво развитие на градските райони, които да се
изпълняват в България главно чрез интегрирани териториални инвестиции в
няколко градски центъра и техните функционални пространства.
Структура на програмата
Политиката на сближаване ще бъде изпълнена от 7 оперативни програми (ОП):


2 национални ОП, съфинансирани от ЕФРР (Оперативна програма „Региони в
растеж“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“);



2 национални ОП, съфинансирани от ЕФРР и КФ (Оперативна програма
„Околна среда“, Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“);



1 национална ОП, съфинансирана от ЕСФ и ЕФРР (Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“);



2 национални ОП, съфинансирани от ЕСФ (ОП „Добро управление“, ОП
„Развитие на човешките ресурси“.

Освен това е налице и Програма за развитие на селските райони (финансирана от
ЕЗФРСР) и Програма за морско дело и рибарство (финансирана от ЕФМДР).
В таблица 2 по-долу е представена подробна информация относно разпределените
средства за оперативните програми.

Таблица 1 – Разбивка на разпределените средства по тематични цели и фондове
ЕФРР
1.
Засилване
на
научноизследователската
дейност,
технологичното
развитие
и
иновациите
2. Подобряване на достъпа до
информационни и комуникационни
технологии и на тяхното използване и
качество
3.
Повишаване
на
конкурентоспособността на малките и
средните
предприятия
и
на
селскостопанския
сектор
(за
ЕЗФРСР), както и на сектора на
рибарството и аквакултурите (за
ЕФМДР)
4. Подкрепа за преминаването към
нисковъглеродна
икономика
във
всички сектори
5. Насърчаване на адаптацията към
изменението
на
климата
и
превенцията и управлението на риска
6. Опазване на околната среда и
насърчаване
на
ресурсната
ефективност
7. Насърчаване на устойчивия
транспорт
и
премахване
на
участъците с недостатъчен капацитет
в ключови мрежови инфраструктури
8. Насърчаване на заетостта и
подкрепа за мобилността на работната
сила
9. Насърчаване на социалното
приобщаване и борба с бедността и
всяка форма на дискриминация
10. Инвестиции в образованието,
обучението
и
професионалното
обучение с цел придобиване на
умения и учене през целия живот
11. Повишаване на институционалния
капацитет на публичните органи и
заинтересованите страни и ефективна

ЕСФ

КФ

ЕЗФРСР

ЕФМДР

ОБЩО

488 202 394

0,00

0,00

39 805 978

0,00

528 008 372

0,00

0,00

0,00

24 639 624

0,00

24 639 624

592 868 242

0,00

0,00

376 025 041

40 545 554

1 009 438 837

956 967 006

0,00

0,00

225 403 307

1 031 250

1 183 401 563

16 749 074

0,00

50 000 000

383 211 705

0,00

449 960 779

660 477 112

0,00

1 083 619 883

465 315 743

27 184 818

2 236 597 556

243 292 473

0,00

1 144 687 261

0,00

0,00

1 387 979 734

0,00

441 038 259

0,00

171 292 433

15 180 000

627 510 692

253 160 000

407 500 275

0,00

579 571 870

0,00

1 240 232 145

188 900 587

293 962 885

0,00

20 857 109

0,00

503 720 581

0,00

251 473 110

0,00

0,00

0,00

251 473 110

публична администрация

Техническа помощ
ОБЩО

167 050 724

127 653 247

0,00

52 661 156

4 125 000

351 490 127

3 567 667 612

1 521 627 776

2 278 307 144

2 338 783 966

88 066 622

9 794 453 120

Разпределените средства за Инициативата за младежка заетост възлизат на 110,4 милиона евро (55,2 млн. от специално разпределените средства за ИМЗ и 55,2 млн. от ЕСФ).

Таблица 2 – Разпределени средства по програми (в евро)
Наименование на
програма

ЕСИ фонд

ОП „Региони в растеж“

ЕФРР

ОП „Развитие на човешките
ресурси“1

Общо

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1 311 704 793

163 175 740

171 533 813

180 682 571

188 196 124

195 574 110

202 777 169

209 765 266

ЕСФ

883 476 570

109 904 260

115 533 697

121 695 693

126 756 317

131 725 635

136 577 132

141 283 836

ОП „Развитие на човешките
ресурси“

ИМЗ

55 188 745

31 004 913

24 183 832

ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж“

ЕСФ

352 619 543

43 865 781

46 112 642

48 572 063

50 591 896

52 575 286

54 511 647

56 390 228

ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж“

ЕФРР

243 381 138

30 276 551

31 827 355

33 524 869

34 918 976

36 287 929

37 624 422

38 921 036

ОП
„Иновации
конкурентоспособност“

и

ЕФРР

1 181 615 516

146 992 661

154 521 817

162 763 251

169 531 640

176 177 908

182 666 597

188 961 642

ОП
„Транспорт
транспортна
инфраструктура“

и
КФ

1 144 687 261

141 914 934

149 571 203

157 874 873

164 533 779

170 787 093

177 211 502

182 793 877

ОП
„Транспорт
транспортна
инфраструктура“

и
459 761 907

57 194 263

60 123 828

63 330 534

65 964 084

68 550 125

71 074 848

73 524 225

1 133 619 883

140 542 840

148 125 080

156 348 458

162 942 993

169 135 837

175 498 142

181 026 533

ЕФРР

ОП „Околна среда“

КФ

ОП „Околна среда“

ЕФРР

371 204 258

46 177 715

48 542 997

51 132 040

53 258 328

55 346 248

57 384 672

59 362 258

ОП „Добро управление“

ЕСФ

285 531 663

35 520 065

37 339 449

39 330 951

40 966 499

42 572 537

44 140 497

45 661 665

Програма за морско дело и
рибарство

ЕФМДР

88 066 622

12 071 289

12 225 498

12 337 253

12 537 214

12 828 942

12 916 663

13 149 763

Програма за развитие
селските райони

ЕЗФРСР

2 338 783 966

335 499 038

335 057 822

334 607 538

334 147 994

333 680 052

333 187 306

332 604 216

ОБЩО

9 849 641 865

1 294 140 050

1 334 699 033

1 362 200 094

1 404 345 844

1 445 241 702

1 485 570 597

1 523 444 545

на

_______________________
1

Добавя се същата сума от ЕСФ.

