


ОБЩ БЮДЖЕТ НА ЕС  
ЗА ПЕРИОДА 2014�2020 Г. 
ОБЩО: 1 082 млрд. €

67,5 %
Други политики на ЕС: 

селско стопанство, 

научни изследвания, 

външна дейност и др.

730,2 млрд. €

32,5 %
Финансиране  

на политиката  

на сближаване

351,8 млрд. €

Политиката на сближаване е основната инвестиционна политика на ЕС
Тя е насочена към всички региони и градове в Европейския съюз с цел да се подкрепи 
създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, икономическият 
растеж, устойчивото развитие и да се подобри качеството на живот на гражданите.

Определяне на правилните цели
Комисията работи с държавите членки и регионите за изготвянето  
на споразумения за партньорство и оперативни програми, в които  
се очертават приоритетите за инвестиции и нуждите на развитието. 
Управляващите органи в държавите членки управляват програмите 
и избират индивидуалните проекти.

ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА 
НА СБЛИЖАВАНЕ ЗА ПЕРИОДА 
2014�2020 Г. 
(351,8 млрд. €)

Създаване на работни места 
и растеж

 � Доходите в най-бедните региони на ЕС нарастват, 

като БВП на глава от населението в тези области 

се е увеличил от 60,5 % от средния за ЕС през 

2007 г. до 62,7 % през 2010 г.

 � През периода 2007-2012 г. са създадени около 

594 000 нови работни места.

Инвестиции в хората

 � Всяка година около 15 милиона души участват 
в хиляди проекти, съфинансирани от Европей-

ския социален фонд (ЕСФ) в целия ЕС.

 � 2,4 млн. души, участвали в дейности по линия 

на ЕСФ за подпомагане на достъпа до заетост, 

са започнали работа в срок от 6 месеца (2007-

2010 г.)

Подкрепа за предприятията

 � 198 000 малки и средни предприятия (МСП) са 

получили пряка инвестиционна помощ.

 � 77 800 е броят на подкрепените новосъздадени 

предприятия.

 � 262 000 е броят на създадените работни места 

в МСП.

Подкрепа за научните изслед-
вания и иновациите

 � 61 000 е броят на подкрепените проекти за 

научни изследвания.

 � Още 5 милиона граждани на ЕС са обхванати 

от покритието на услугите за достъп до широ-

колентов интернет.

 � Създадени са 21 000 нови дългосрочни работни 

места в областта на научните изследвания.

Подобряване на околната среда

 � Модернизирани водоснабдителни системи, от 

които се възползват 3,2 млн. граждани.

 � 9 400 проекта подобряват устойчивостта и при-

влекателността на малките и големите градове.

Модернизиране на транспорта

 � 1 200 км пътища и 1 500 км железопътни линии 

помагат за изграждането на ефективна трансев-

ропейска транспортна мрежа (TEN-T).

*  Освен ако не е посочено друго, данните са за 
периода 2007-2012 г.

Политиката на сближаване има голямо  
въздействие в много области

Инвестициите помагат да бъдат изпълнени много други цели на полити-

ката на ЕС. Те допълват политиките на ЕС, като например тези в областта 

на образованието, заетостта, енергетиката, околната среда, единния 

пазар, научните изследвания и иновациите. По-специално политиката на 

сближаване осигурява необходимата инвестиционна рамка и стратегия за 

изпълнението на договорените цели за растеж (стратегия „Европа 2020“ – 

ec.europa.eu/eu2020).

Съюзът си е поставил пет конкретни цели – в областите на заетостта, ино-

вациите, образованието, социалното приобщаване и климата/енергията – 

които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. Всяка държава членка 

е приела собствени национални цели в тези области.

За да се постигнат тези цели и да се отговори на различните потребности 

за развитие във всички региони на ЕС, за политиката на сближаване за 

периода 2014-2020 г. са предвидени 351,8 млрд. EUR – почти една трета 

от общия бюджет на ЕС.

 

Политиката на сближаване подкрепя  
европейската солидарност 

По-голямата част от финансирането на политиката на сближаване се кон-

центрира върху по-слабо развитите европейски държави и региони, за да 

им се помогне да наваксат изоставането и да се намалят икономическите, 

социалните и териториалните различия, които все още съществуват в ЕС.

Общо финансово въздействие

Политиката на сближаване е катализатор за набирането на допълнително 

публично и частно финансиране, не само защото задължава държавите 

членки да осигурят съфинансиране от националния бюджет, но и защото 

вдъхва доверие у инвеститорите.

Като се вземе предвид националното финансово участие и набирането на 

други частни инвестиции, се очаква въздействието на политиката на сбли-

жаване за периода 2014-2020 г. да бъде около 450 млрд. EUR.

Как се предоставя  
финансирането

Политиката на сближаване се изпълнява чрез три 
основни фонда.

 � Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР): 
има за цел да подобри регионалното икономиче-

ско и социално сближаване чрез инвестиции в сек-

тори, които подпомагат растежа, за да се повиши 

конкурентоспособността и да бъдат създадени ра-

ботни места. ЕФРР също така финансира проекти за 

трансгранично сътрудничество.

 � Европейски социален фонд (ЕСФ): инвестира 

в хората, като е специално насочен към подобря-

ване на възможностите за заетост и образование. 

Фондът също така има за цел да помогне на хората 

в неравностойно положение, които са изложени на 

риск от бедност или социално изключване.

 � Кохезионен фонд: инвестира в екологосъобразен 

растеж и устойчиво развитие и подобрява връз-

ките в държавите членки, чийто БВП е под 90 % от 

средния за ЕС-27.

Заедно с Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство (ЕФМДР) те съставляват 
Европейските структурни и инвестиционни фондове 
(ЕСИФ) (ec.europa.eu/esif).

Насочване на средствата  
по фондовете

 � Управляващите органи избират индивидуалните про-

екти. Ако общата стойност на проект е над 50 млн. 

EUR, той подлежи на одобрение от Комисията.

 � Комисията предоставя финансиране в началото 

на всяка година, за да даде възможност на дър-

жавите да започнат да инвестират в проекти.

 � Заверените от националните органи разходи се 

изплащат от Комисията.

 � Програмите са обект на непрекъснат контрол. 

Това включва проверки и одити на място, които се 

извършват от Комисията и държавата членка. 

Комисията и държавата членка трябва да пред-

ставят доклади през целия седемгодишен бюдже-

тен период.

Какво е новото за периода 
2014-2020 г.?

 � По-голям акцент върху резултатите: по-ясни и изме-

рими цели за постигане на по-добра отчетност.

 � Опростяване: един набор от правила за петте фонда.

 � Условия: въвеждане на специални предварителни 

условия, които трябва да бъдат изпълнени, преди 

да бъдат отпускани средства от фондовете.

 � Засилено градско измерение и борба за социално 
приобщаване: минимална сума от ЕФРР е отделена 

за интегрирани проекти в градовете, а от ЕСФ – за 

подпомагане на маргинализирани общности.

 � Връзка с икономическата реформа: Комисията може 

временно да спре финансирането за държава членка, 

която не спазва икономическите правила на ЕС.

1. Засилване на научноизследова-
телската дейност, технологичното 
развитие и иновациите

2. Подобряване на достъпа до ин-
формационни и комуникационни тех-
нологии и на тяхното използване 
и качество

3. Повишаване на конкурентоспо-
собността на МСП

4. Подпомагане на прехода към ико-
номика с ниски нива на въглеродните 
емисии

5. насърчаване на адаптацията към 
изменението на климата и превенци-
ята и управлението на риска;.

6. Защитаване и опазване на окол-
ната среда и насърчаване на ефек-
тивното използване на ресурсите

7. Насърчаване на устойчивия транс-
порт и подобряване на мрежовите ин-
фраструктури

8. Насърчаване на устойчивата и ка-
чествената заетост и подкрепа за мо-
билността на работната сила

9. Насърчаване на социалното при-
общаване, борба с бедността и дис-
криминацията

10. Инвестиции в образованието, обу-
чението и ученето през целия живот

11. Подобряване на ефективността 
на държавната администрация

●  1957 г. Различията между регионите се 

споменават за първи път в Договора от Рим.

●  1958 г. Създаден е Европейският социа-

лен фонд.

●  1975 г. Създаден е Европейският фонд 

за регионално развитие.

●  1986 г. В Единния европейски акт 

е установено правното основание на „Ре-

гионалната политика“.

●  1988 г. За да бъдат адаптирани с ог-

лед на присъединяването на Гърция 

(1981 г.), Испания и Португалия (1986 г.), 

структурните фондове са интегрирани 

в обща „Политика на сближаване“. Бю-

джет: 64 млрд. ECU.

●  1993 г. С Договора от Маастрихт са 

създадени Кохезионният фонд, Комитетът 

на регионите и принципът на субсидиарност.

●  1994-1999 г. Средствата за фондо-

вете са удвоени, като те се равняват на една 

трета от бюджета на ЕС.

●  1995 г. Добавена е специална цел 

в подкрепа на слабонаселените региони във 

Финландия и Швеция.

●  2000 г. „Лисабонската стратегия“ пре-

насочва приоритетите на ЕС към растеж, 

работни места и иновации.

●  2000-2006 г. Определените за този 

период приоритети отразяват целите на Ли-

сабонската стратегия. Чрез предприсъеди-

нителните инструменти се предоставят фи-

нансови средства и ноу-хау, от които могат 

да се възползват държавите, които очакват 

да се присъединят към ЕС.

●  2004 г. Присъединяват се десет нови 

държави, като населението на ЕС нараства 

с 20 %, а неговият БВП само с 5 %. Опреде-

лен е специален бюджет за новите държа-

ви членки (2004-2006 г.).

●  2007-2013 г. 30 % от бюджета на 

са предназначени за инфраструктура в об-

ластта на околната среда и мерки за борба 

с изменението на климата и 25 % за научни 

изследвания и иновации.

●  2014-2020 г. С новия програмен 

период са въведени опростени общи пра-

вила и по-добър фокус върху постиженията 

и резултатите. Предвиден е бюджет от 

351,8 млрд. EUR със специален фокус върху 

11 тематични цели, които да помогнат за 

изпълнението на целите на стратегията 

„Европа 2020“.

Политиката на сближаване облагодетелства всички региони на ЕС 
Нивото на инвестициите отразява нуждите от развитие на държавите членки. Според техния брутен  
вътрешен продукт (БВП) регионите се категоризират като по-силно развити, региони в преход  
или по-слабо развити. В зависимост от това фондовете могат да осигурят между 50 и 85 % от общото 
финансиране на проектите. Останалото финансиране може да бъде от публични (национални или  
регионални) или частни източници. Основната цел на политиката е да направи регионите и градовете на 
Европа по-конкурентоспособни, да насърчи растежа и да способства за създаването на работни места.

Кой може да кандидатства?

Кръгът на потенциалните бенефициенти обхваща 

публични органи, предприятия (особено МСП), уни-

верситети, асоциации, неправителствени органи-

зации и доброволчески организации.

Заявленията за финансиране се подават до нацио-

налния или регионалния орган, който управлява 

съответната програма.

Европейско териториално 
сътрудничество

Политиката на сближаване насърчава регионите 

и градовете от различни държави, членки на ЕС, 

да работят заедно и да се учат едни от други чрез 

съвместни програми, проекти и мрежи с конкретни 

въздействия върху всеки аспект от икономическия 

живот, в това число иновации, достъпност, образо-

� Каква е процедурата?

За периода 2014-2020 г. политиката на сближаване си поставя 11 тематични цели в подкрепа на растежа.

:  Всичките 11 цели ще бъдат подкрепени с инвестиции от ЕФРР, но цели 1-4 са основните приоритети 
за инвестиции.

:  Основните приоритети за ЕСФ са цели 8-11, въпреки че фондът предоставя подкрепа и за цели 1-4.

: Кохезионният фонд подпомага цели 4-7 и 11.

� За кого са ползите? � Политиката на сближаване във времето 

� Какво е политика на сближаване? � Какви са основните постижения*?

� Какви са приоритетите?

Подкрепа при кризи

Политиката на сближаване реагира бързо и ефек-

тивно на кризата, осигурявайки жизнено важна 

гъвкавост – финансирането беше пренасочено 
в областите, където то е най-необходимо, и бяха 

направени инвестиции в ключови сектори, за да се 

генерират растеж и работни места. Също така 

целевото намаляване на националните изисква-
ния за съфинансиране и авансовото изплащане 

на отпуснати финансови средства на държавите 

членки в криза осигури така необходимата ликвид-

ност във време на бюджетни ограничения.

В случай на голямо природно бедствие държа-

вите членки могат също да кандидатстват за 

помощ и чрез Фонд „Солидарност“ на Европейския 

съюз (ФСЕС), като максималната обща годишна 

сума, която може да бъде мобилизирана от фонда, 

възлиза на 500 млн. EUR.

0,4 млрд. €
Иновативни 
действия 
в областта 
на градското 
развитие

182,2 млрд. €  
По-слабо развити 
региони

63,4 млрд. €
Кохезионен фонд

54,3  
млрд. €
По-силно  
развити  
региони

35,4  
млрд. €
Региони 
в преход

1,5 млрд. €
Специално отделени средства 
за най-отдалечените 
и слабонаселените региони

1,2 млрд. €
Техническа помощ

3,2 млрд. €
Инициатива 
за младежка 
заетост 
(добавка)

10,2 млрд. €
Европейско 
териториално 
сътрудничество

вание, бизнес, заетост и околна среда. Трансгра-

ничните, транснационалните и междурегионалните 

програми получават финансиране чрез ЕФРР. Пре-

димства има и за хората, които живеят извън грани-

ците на ЕС, като те се реализират чрез програмите 

за трансгранично сътрудничество по Инструмента 

за предприсъединителна помощ.

Международно сътрудничество може да се осъщест-

вява и чрез „макрорегионална стратегия“ – интегри-

рана рамка, която решава общи предизвикателства, 

пред които се изправят държави членки и трети дър-

жави в определени географски райони. В момента 

съществуват две макрорегионални стратегии: Стра-

тегия на ЕС за региона на Балтийско море и Стратегия 

на ЕС за региона на река Дунав; третата предстои да 

бъде приета до края на 2014 г. (Стратегия на ЕС за 

региона на Адриатическо и Йонийско море), а четвър-

тата – до края на 2015 г. (Стратегия на ЕС за Алпите).

Политиката на сближаване  

на ЕС в интернет

Europe Direct

Europe Direct е мрежа от центрове за 

информация и документация по теми-

те на ЕС във всички държави членки, 

като също така осигурява и централ-

на информационна служба.

 

�  Намерете най-близкия местен 

информационен център, като посетите  

europedirect.europa.eu

�  За да се свържете с централната 

информационна служба:

Обадете се безплатно на Europe Direct на тел.  

00 800 6 7 8 9 10 11  

на всички официални езици

 

Изпратете Вашия въпрос по имейл на  

http://europa.eu/europedirect/write_to_us/

index_bg.htm

 

Започнете уеб чат на  

http://europa.eu/europedirect/web_

assistance/index_bg.htm

Управляващи органи

На уебсайтовете Inforegio и на уебсайта на ЕСФ 

ще намерите данните за контакт на нацио-

налните органи, които отговарят за управлението 

на финансирането на политиката на сближаване 

във Вашия регион. Управляващите органи имат 

и собствени уебсайтове, които предлагат подробна 

информация за проектите във Вашия регион и как 

да кандидатствате за финансиране.

Представителство на Европейската 
комисия в България 
 
Ул. Раковски 124 

София 1000 

Тел.: (+359 2) 933-52-52 

Ел. поща: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

�  Посетете  

ec.europa.eu/represent_bg.htm

� Къде мога да намеря повече информация?

http://ec.europa.eu/esf/

https://twitter.com/@EU_Regional

https://twitter.com/EU_social

www.facebook.com/socialeurope

www.flickr.com/euregional

http://ec.europa.eu/regional_policy

www.yammer.com/regionetwork

Платформа за съвместна работа  
в областта на регионалната политика

Уебсайт Inforegio 

KN
-0

4-
14

-3
78

-B
G

-C

©
 Е

вр
о
п
е
й
ск

и
 с

ъ
ю

з 
/ 
G

e
tt

y 
Im

a
g
e
s 

/ 
S

h
u
tt

e
rs

to
ck

Въведение в политиката  
на сближаване на ЕС 
за периода 2014Q2020 г.Юни 2014 г.

Политика на 
сближаване




