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ВИДОВЕ ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

 

1. ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА 

2. ПРОГРАМИ ПО ПОЛИТИКА НА СБЛИЖАВАНЕ 2014-
2020 Г. 

3. ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 



 

ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА 

 

1. ЕВРОПА НА ГРАЖДАНИТЕ 

2. ЕРАЗЪМ + 

3. ХОРИЗОНТ 2020 



 

• Основни задачи на програмата са: 

- Да се даде шанс на гражданите да участват в изграждането на Европа, по-близка 
до тях, демократична и обединена в културното си многообразие 

- Да се развие усещане за европейска идентичност, базирана на общата история, 
култура и ценности 

- Да се изгради усещане за принадлежност към Европа у самите граждани 

- Да се насърчава зачитането на културното и лингвистично многообразие чрез 
междукултурен диалог 

• Дейности: 

- Дейност 1 – „Активни граждани на Европа” 

- Дейност 2 – „Активно гражданско общество в Европа” 

- Дейност 3 – „Заедно за Европа” 

- Дейност 4 – „Жива европейска памет” 

 

Програма Европа за гражданите 2014-2020 



• Бенефициенти 

 

- Местните власти и организации; 

- Европейски изследователски организации по публична политика (мозъчни тръстове); 

- Граждански групи; 

- Организации на гражданското общество; 

- Неправителствени организации; 

- Синдикатите; 

- Образователни институции; 

- Организации, работещи в областта на доброволния труд; 

- Организации, работещи в областта на аматьорския спорт и др. 

 

• Бюджет – 185,47 милиона евро 

 

• Допълнителна информация: 

- http://ec.europa.eu/citizenship/ 

- http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/citizenship/
http://ec.europa.eu/citizenship/
http://ec.europa.eu/citizenship/
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en


ПРОГРАМА НА ЕС  
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, 

МЛАДЕЖ И СПОРТ 
2014 – 2020г. 



ЗА „ЕРАЗЪМ +“ 

 Комбинира 7 програми 
на ЕС за образование, 
обучение, младеж и за 
първи път включва 
спорта 

 Общ бюджет от 14,7 
милиарда евро 



ЗАЩО „ЕРАЗЪМ +“ 

 Осигурява образование, умения и творческо мислене 
необходими за успеха 
 

 Възможност за модернизиране и адаптиране на 
образователната система към новите начини на 
преподаване и учене 

 
 Формалното и неформалното обучение са от ключово 

значение за създаване на работни места 



„ЕРАЗЪМ +“ ЩЕ ПОДКРЕПЯ: 
 

 Възможности за следване, обучение, придобиване на професионален 
опит или доброволческа дейност в чужбина 

 Работещи в сферата на образованието, обучението и младежта да 
преподават или да се обучават в чужбина 

 Развитието на дигиталното образование и използването на ИКТ 

 Изучаването на чужди езици 

 Студентски заеми, с цел финансиране придобиването на 
образователно-квалификационна степен „магистър“ в друга държава 

 Масовия спорт 



УЧЕНЕ ПРЕЗ 
ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

(Грюндвиг, 
Еразъм, 

Леонардо да 
Винчи, Коменски) 

МЕЖДУНАРОД
НИ ПРОГРАМИ 

ЗА ВИСШЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

(Еразмус Мундус, 
Темпус, Алфа 3, 

Edulink, двустранни 
програми) 

МЛАДЕЖТА В 
ДЕЙСТВИЕ 

КД1.  

ОБРАЗОВАТЕЛНА 
МОБИЛНОСТ НА 

ГРАЖДАНИ 

КД2.  

СЪТРУДНИЧЕСТВО В 
ОБЛАСТТА НА 

ИНОВАЦИИТЕ И ОБМЕН 
НА ДОБРИ ПРАКТИКИ 

КД3.  

ПОДКРЕПА ЗА 
РЕФОРМИРАНЕ НА 

ПОЛИТИКИТЕ 

СПЕЦИФИЧНИ 
ДЕЙНОСТИ: 

ЖАН МОНЕ 

СПОРТ 

ЕРАЗЪМ + 

ЕДНА ИНТЕГРИРАНА ПРОГРАМА 



ПО „ЕРАЗЪМ +“ СА ДОПУСТИМИ СЛЕДНИТЕ ДЪРЖАВИ: 

 

 28-ТЕ СТРАНИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС; 

 

 ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕАСТ/ЕИП: ИСЛАНДИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН, НОРВЕГИЯ; 

 

 СТРАНИ-КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕС; 

 

 КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ 

ДОПУСТИМОСТ НА ДЪРЖАВИТЕ 
 



 

 ВСИЧКИ ПУБЛИЧНИ ИЛИ ЧАСТНИ ОРГАНИ, КОИТО РАЗВИВАТ ДЕЙНОСТ 
В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО, МЛАДЕЖТА И СПОРТА; 

 

 ГРУПИ МЛАДИ ХОРА, РАБОТЕЩИ С МЛАДЕЖТА, НО НЕ В КОНТЕКСТА НА 
МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ 
 



 Стъпка 1: Регистриране в Портала с участници 

 

 Стъпка 2: Проверка за съотвествие с критериите на Програмата 

 

 Стъпка 3: Проверка на изискванията за финансиране 

 

 Стъпка 4: Попълване и предаване на апликационната форма / 
проекта/ 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ? 
 



1. УЕБ-СТРАНИЦА НА ЕК ЗА ПРОГРАМАТА: 

 

http://ec.europa.eu/erasmus-plus 

 

2. УЕБ-СТРАНИЦАТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ, АДМИНИСТРИРАЩА 
ПРОГРАМАТА – ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: 

 

http://www.davinci.hrdc.bg/fce/001/0020/files/Kontakti_HRDC.pdf  

КЪДЕ ДА ПОЛУЧА ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ? 

 





• Единна програма, обединяваща три отделни програми/инициативи* 

• Повече иновации, от научните изследвния до продажбата на дребно, всички 
форми на иновации 

• Акцент върху обществените предизвикателства, пред които е изправено 
обществото в ЕС, напр. здравеопазване, чиста енергетика и транспорт 

• Опростен достъп за всички фирми, университети и институти във всички 
държави на ЕС и извън тях. 

 

*7-ма рамкова програма за научни изследвания (7РП), свързани с иновациите 
аспекти на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), 
участие на ЕС в Европейския институт за иновации и технологии (EIT) 



 
1. Високи постижения в научната област 
 
2. Водещи позиции в промишлеността  
 
3. Обществени предизвикателства  

Приоритета на програмата: 



Приоритет 1  
Високи постижения в научната област 

Защо: 

• Научните постижения от световна класа са в основата на 
бъдещите технологии, работни места и благосъстояние 

• Европа трябва да създава, привлича и задържа 
талантливите учени 

• Изследователите се нуждаят от достъп до оптимална 
инфраструктура 



Европейски научен съвет 
 

Около 17% или 
13.095 млрд. 
евро  

Нови и нововъзникващи технологии и 
иновации 
 

Около 4% или 
2.696 млрд. 
евро 

Дейности Мария Кюри за развитие на 
учените 
 

Около 7.4% или 
6.162 млрд. 
евро 

Научни инфраструктури, в т.ч. и  
е-инфраструктури/достъп 

Около  3.2% 
или 2.478 
млрд. евро 



Приоритет 2 
Водещи позиции в промишлеността   

Защо: 

• Европа се нуждае от повече иновационни МСП, за да постигне 
растеж и трудова заетост 

• Стратегическите инвестиции в ключови технологии (напр. 
усъвършенствани производствени технологии, 
микроелектроника) са в основата на  иновациите в 
съществуващи и нововъзникващи сектори 

• Европа трябва да привлече повече частни инвестиции в 
научните изследвания и иновациите 

 

 

 

 



Лидерство във водещи иновативни сектори 
(LEIT) – ИКТ; нанотехнологии; материали; 
биотехнологии; космос 
  

Около 17% или 
13.577 млрд. 
евро 

Достъп до фондове за рисков капитал 
 

Около 4.5% или 
2.842 млрд. евро 

Иновации в МСП 
(без 20% за МСП от стълб Социални 
предизвикателства) 

Около 1 % или 
0.8 млрд. евро 



Приоритет 3 
Обществени предизвикателства 

Защо: 

• Политическите цели на ЕС (климат, околна среда, енергия, 
транспорт и т.н.) не могат да бъдат постигнати без иновации  

• До пробивни решения се стига благодарение на 
мултидисциплинарно сътрудничество, вкл. в областта на 
социалните и хуманитарните науки 

• Перспективните решения трябва да бъдат тествани, 
демонстрирани и разпространявани 



Здраве, демографски промени и качество на живот; Около 10% или 7.472 
млрд. евро 

Безопасност на храните; устойчиво земеделие; морски 
изследвания и технологии и биоикономика; 
 

Около 5 % или 3.851 
млрд. евро 

Безопасна, чиста и ефективна енергия; Около 7.2% или 5.931 
млрд. евро 

Интелигентен, зелен и интегриран транспорт Около 8.4% или 6.339 
млрд. евро 

Климатични промени; ресурсна ефективност и суровини; Около 3.95% или 
3.081 млрд. евро 

 
Включващи, иновативни и сигурни общества 
 

Около 4.7% или 3.005 
млрд. евро 



Как да се ориентираме във всичко това? 

• On-line ръководства 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/f
unding/index.html  

 

• Enterprise Europe Network – функционира по програма 
COSME, но подкрепя предприятията при Horizon 2020 и 
европейско финансиране*, намиране на партньори чрез  
Merlin  Cordis  

• Национални контактни лица по Horizon 2020 

• Специализирани тренинги 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://een.ec.europa.eu/
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home


ПРОГРАМИ ПО ПОЛИТИКА НА СБЛИЖАВАНЕ 2014-2020 

 

1. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 

2. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 

3. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 
РЕСУРСИ 

4. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 

5. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 

6. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 

7. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 



 ФИНАНСОВА РАМКА НА БЪЛГАРИЯ ЗА 
ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 

 
 

млн. евро 

  
Европейско 

финансиране 

7-те оперативни програми 7 422 

Механизъм за свързване на Европа 406 

Европейско териториално сътрудничество 165 

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица  104 

Обща земеделска политика и обща политика по рибарство над 7 600 

Общо над 15 697 

 
Финансовото разпределение е по текущи цени, с включен резерв за изпълнение, техническа помощ; в 7-те 

оперативни  програми е включена и специалната алокация по Инициативата за младежка заетост 



млн.евро 

ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 1 612 

ОП "Околна среда" 1 494 

ОП "Региони в растеж" 1 351 

ОП "Иновации и конкурентоспособност" 1 202 

ОП "Развитие на човешките ресурси"* 895 

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 583 

ОП "Добро управление" 285 

ОБЩО 7 422 

*ОП РЧР включва и специалната алокация по Инициативата за младежка заетост 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ РЕСУРС ПО 
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 

 
 



Оперативна програма 
„Околна среда“ 

Основни дейности 

• Води – пречиствателни станции и ВиК 

• Отпадъци – системи за (разделно) събиране на 
отпадъци, оползотворяване, завод за боклука на София 

• Натура 2000 и биоразнообразие 

• Защита от наводнения 

• Опазване на въздуха 



Приоритетни оси 

1. Води 

2. Отпадъци 

3. НАТУРА 2000 и биологично разнообразие 

4. Подкрепа за ПОС и ПИК при прилагане на ЕСИФ 

5. Техническа помощ 



Бенефициенти 

1. Министерство на околната среда и водите 

2. Общини 

3. Асоциации по ВиК 

4. ВиК оператори 

5. ПУДООС 

6. НПО 

 



Допълнителна информация 

1. http://eufunds.bg/ 

2. http://ope.moew.government.bg 

3. http://www.moew.government.bg/ 

 

http://eufunds.bg/
http://ope.moew.government.bg/
http://www.moew.government.bg/


Оперативна програма  
„Региони в растеж“ 

Основни дейности 

• Енергийна ефективност – публични и жилищни сгради 

• Болници, ВУЗ-ове, училища, детски градини 

• Градска среда – благоустрояване  

• Опазване и развитие на културно-исторически 
паметници 

• Пътища 1, 2 и 3-ти клас 

• Градски транспорт 



Приоритети на програмата 

1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 
2. „Регионална образователна инфраструктура“ 
3. „Регионална здравна инфраструктура“ 
4. „Регионална социална инфраструктура“  
5. „Регионален туризъм“  
6. „Регионална пътна инфраструктура“  
7. „Превенция на риска“ 
8. „Техническа помощ“   

 

 

 





Допълнителна информация 

1. http://eufunds.bg/ 

2. http://www.bgregio.eu/programirane-i-
otsenka/mrrb.aspx 

3. http://www.mrrb.government.bg/ 

 

http://eufunds.bg/
http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx
http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx
http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx
http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx
http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx
http://www.mrrb.government.bg/


Основни дейности 

• Насочени към: 

• Бизнеса и предприятията; 

• Иновации; 

• Нови технологии; 

• Енергийна ефективност;  

• Навлизане на международни пазари 

Оперативна програма  
„Иновации и конкурентоспособност“ 



Приоритети  

ОП „Иновации и конкурентоспособност“  

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „Предприемачество, 

експортен и производствен потенциал“ – 72 % 

от средствата по програмата 

1.1. Технологично развитие и иновации 

1.2. Конкурентоспособност и продуктивност на 

предприятията 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „Зелена и ефективна 

икономика“ – 25 % от средствата по 

програмата 

2.1. Зелена икономика и ресурсна ефективност 

2.2. Енергийни технологии и енергийна 

ефективност 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3: „Техническа помощ“ – 3 % 

от средствата по програмата 

 

 

Обща стратегическа рамка 

за периода 2014-2020 г. 

 

Тематична цел 1. Засилване 

на научните изследвания, 

технологичното развитие и 

иновациите 

Тематична цел 3. Повишаване 

на конкурентоспособността на 

малките и средни предприятия 

 

Тематична цел 4. 

Подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна икономика 

Тематична цел 6. Защита на 

околната среда и насърчаване 

на ресурсната ефективност 

 

 



Инструменти и бенефициенти 

Индикативни инструменти за изпълнение на програмата 

 

 Грантове за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 Ваучери, бюджетни линии, директно предоставяне и други подобни 

 Финансови инструменти: гаранционни продукти; инструменти за предоставяне на 

нисколихвени кредити за оборотни и инвестиционни нужди на предприятията; 

допълващо финансиране; фондове за рисков капитал (в т.ч. фондове за начално 

финансиране) и други 

 

Индикативни бенефициенти 

 

 микро, малки, средни и големи предприятия или техни обединения (в т.ч. 

клъстери), включително партньорства с научноизследователски организации; 

„София Техпарк“; агенции, ведомства и организации на бизнеса и други 

юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на 

бизнеса и подобряване на бизнес-средата. 



Допълнителна информация 

1. http://eufunds.bg/ 

2. http://www.opcompetitiveness.bg 

3. http://www.mi.government.bg 

 

http://eufunds.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.mi.government.bg/


Оперативна програма  
„Развитие на човешките ресурси “ 

Основни дейности 

• Мерки за заетост – посреднически услуги, обучения, 
стажове, предприемачество; 

• Мерки за качествени социални и здравни услуги, 
деинституционализация на деца и възрастни; 

• Подкрепа за институциите и партньорите в сферата на 
пазара на труда, социалното включване и 
здравеопазването 



Приоритетни оси 

1. “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните 

места” 

2. “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване” 

3. “Модернизация на институциите на пазара на труда, 

социалното включване и здравеопазването” 

4. “Транснационално сътрудничество” 

5. “Техническа помощ” 

 

 

 



Бенефициенти 

1. Министерство на труда и социалната политика 

2. Общини 

3. НПО 

4. Образователни и обучителни организации и институции 

5. Работодатели 

6. Браншови организации 

7. Центрове за кариерно и професионално ориентиране 

8. Самостоятелно заети лица 

9. Посреднически организации 

10. Социални парньори 

11. Други  

 

 

 

 



Допълнителна информация 

1. http://eufunds.bg/ 

2. http://ophrd.government.bg/ 

3. http://www.mlsp.government.bg 

 

http://eufunds.bg/
http://ophrd.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/


Оперативна програма  
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 

Основни дейности 

• Развитие на науката; 

• Развитие на качествено образование на всички 
нива; 

• Намаляване на ранното отпадане от училище и 
образователна интеграция на малцинствени групи;  

• Учене през целия живот 

 



Приоритетни оси 

1. Научни изследвания и технологично развитие 

2. Образование и учене през целия живот 

3. Образователна среда за активно социално приобщаване 

4. Техническа помощ 



 

Инвестиционен приоритет 1: Засилване на НД, технологичното развитие и 
иновациите, чрез укрепване на инфраструктурата необходима за НИРД 

 

Инвестиционен приоритет 2: Засилване на НД, технологичното развитие и 
иновациите, чрез насърчаване на инвестициите на предприятията в НИРД 

 

Бенефециенти: Научни организации (включително БАН и ССА), научни 
институти, висши училища и/или техни основни звена, центрове за върховни 
постижения, МОН и второстепенни разпоредители, центрове за 
компетентност, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и 
информационни системи“ (ИАЕСМИС) 

Приоритетна ос 1 



Приоритетна ос 2 

Инвестиционен приоритет 1:  

Превенция и намаляване на преждевременното напускане на училище и 
насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и 
средно образование 

Инвестиционен приоритет 2:  

Подобряване на качеството, ефикасността и достъпа до висшето и равностойно 
на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на 
равнищата на образование 

Инвестиционен приоритет 3:  

Подобряване на достъпа до възможностите за учене през целия живот, подобряване на 
уменията и квалификацията на работната ръка и повишаване на адекватността на 
системите за образование и обучение спрямо пазара на труда. 

Бенефициенти: МОН и второстепенни разпоредители, висши училища, детски градини, 
училища, научни организации и институти, браншови организации, НПО, общини и др. 

 

 

 

 

 

 

 



Приоритетна ос 3 

 

Инвестиционен приоритет 1:  

Активно приобщаване, особено с оглед на подобряване на пригодността за 
заетост 

 

Инвестиционен приоритет 2:  

Интеграция на маргинализирани общности като ромите 

 

Бенефициенти: МОН и второстепенни разпоредители, детски градини, 
училища, НПО, общини и др. 

 

 



Допълнителна информация 

1. http://eufunds.bg/ 

2. http://sf.mon.bg/ 

3. https://www.facebook.com/OPNOIR 

 

http://eufunds.bg/
http://sf.mon.bg/
https://www.facebook.com/OPNOIR


Оперативна програма  
„Добро управление“ 

Основни дейности 

• Комплексно административно обслужване и 
намаляване на административната тежест 

• Управление на човешките ресурси в администрацията 
и съдебната система; 

• Електронно управление – е-здравеопазване, е-
образование, е-обществени поръчки, е-митници и е-
идентификация, е-правосъдие 



Приоритетни оси 

 

 

1. Приоритет І. Повишаване на институционалния капацитет, 
ефективността и ефикасността на публичната администрация и 
съдебната система. 

2. Приоритет ІІ. Предоставяне на качествени услуги на гражданите 
и бизнеса и развитие на електронното управление и 
правосъдие. 

3. Приоритет ІІІ. Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от 
ЕС. 

 
 

 

 

 



Допълнителна информация 

http://eufunds.bg/ 

 

http://eufunds.bg/


КОД Мярка 

1 Мярка 1-Трансфер на знания и действия за осведомяване. 

2 
Мярка 2-Консултантски услуги,управление на стопанството и услуги по заместване в 

стопанството. 

3 Мярка 3-Схеми за качество заселскостопански продукти и храни. 

4 Мярка 4-Инвестиции в материални активи. 

  в т.ч. Инвестиции към които се прилага основен процент съфинансиране 

  в т.ч. Инвестиции свързани с изпълнение на агроекологични и свързани с климата ангажименти 

  в т.ч. Дейности свързани с агроекологични инвестиции  

6 Мярка 6-Развитие на стопанството и стопанската дейност. 

  в т.ч. Инвестиции към които се прилага основен процент съфинансиране 

   в т.ч. „Стартова помощ за млади земеделски производители" 

7 Мярка 7-Основни услуги и обновяване на селата в селските райони. 



КОД Мярка 

8 
Мярка 8-Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на 

горите. 

9 Мярка 9-Учреждяване на групи и организации на производителите. 

10 Мярка 10-Агроекология и климат. 

11 Мярка 11-Биологично земеделие. 

12 Мярка 12- Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива  за водите. 

13 Мярка 13- Плащания за райони,изправени пред природни или други специфични ограничения. 

14 Мярка 14-Хуманно отношение към животните. 

15 
Мярка 15-Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване 

на горите. 

16 Мярка 16-Сътрудничество. 

17 Мярка 17-Управление на риска. 

18 Мярка 18 

19 Мярка 19-ЛИДЕР- 

20 Мярка 20-Техническа помощ. 

21 Тематична подпрограма по ПРСР 2014-2020 

  



Допълнителна информация 

http://eufunds.bg/ 

http://prsr.government.bg 

http://www.mzh.government.bg 

http://www.dfz.bg/ 

 

http://eufunds.bg/
http://prsr.government.bg/
http://www.mzh.government.bg/
http://www.dfz.bg/


Трансгранично сътрудничество 
Румъния - България 

Програмата подкрепя развитието на избираемите гранични 
зони, както в Румъния, така и в България. Тя следи да създава 
„мост” между двете страни, с цел подпомагане на граничните 
райони в разрешаването на подобните въпроси за развитие 
чрез сътрудничество и насърчаване на съвместни решения. По 
този начин, границата ще обединява зоните на двата бряга на 
Дунав, вместо да ги разделя. 



Допълнителна информация 

http://eufunds.bg/ 

 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/ 

 

http://eufunds.bg/
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/


ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

 

1. НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 

2. ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ЕВРОПЕЙСКО 
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 



Норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво 
развитие в България 

 

Програмата подкрепя проекти в следните приоритетни области: 

- Намаляване на емисиите от парникови газове, включително проекти за 
съвместно изпълнение по Протокола от Киото, както и на други емисии във 
въздуха и водата;   

- Енергийна ефективност и възобновяема енергия;  

- Подпомагане на устойчивото производство, включително сертифициране и 
проверка;  

- Прилагане на достиженията на правото от Шенген, подкрепа за национални 
шенгенски планове, както и укрепване на съдебната система.  

Бенефициенти: 

- Неправителствени организации 

- Социални партньори 

Бюджет – 20 млн. евро 

 



Финансов механизъм на ЕИП 

 

• Основната цел на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) е да насърчи икономическото и социалното 
развитие на България, като член на ЕИП в съответствие с националните 
приоритети и политиките на ЕС. 

• Програмата подкрепя проекти в следните области: 

Приоритет 1: Защита на околната среда, включително градската среда, 
посредством намаляване на замърсяването и насърчаване използването на 
възобновяема енергия 

Приоритет 2: Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на 
образованието и обучението; Укрепване на капацитета на местните власти и 
техните администрации в сферата на административните и публични услуги, 
както и на демократичните процеси, които ги подкрепят 

Приоритет 3: Здравеопазване и грижа за децата 

Приоритет 4: Опазване на европейското културно наследство 

 

• 2.    Бенефициенти 

• Бенефициенти по програмата са всички публични и частни организации или 
неправителствени организации, които са регистрирани като юридически 
лица в България. 

 

• 3.    Бюджет - 21.5 млн. евро 

 

• 4.    Допълнителна информация 

• www.eeagrants.bg  



Финансов механизъм на ЕИП 

 

Бенефициенти 

• Бенефициенти по програмата са всички публични и частни организации или 
неправителствени организации, които са регистрирани като юридически 
лица в България. 

 

Бюджет - 21.5 млн. евро 

 

Допълнителна информация: 

www.eeagrants.bg  



Допълнителна информация 

http://eufunds.bg/ 

 

http://www.eeagrants.bg/ 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

 


