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1 ПРОГРАМИТЕ ПО ЕСИФ 2014-2020

През настоящия програмен период 2014-2020 г. в България ще бъдат инвестирани близо 
32 млрд. лева от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и 
националния бюджет.

Средствата са предназначени за образование и заетост, социално включване и здравеопазване, 
иновации и инвестиции за интелигентен растеж, устойчиво интегрирано регионално развитие, 
енергийна ефективност и конкурентоспособност на икономиката, добро управление и достъп 
до качествени административни услуги, подобряване на транспортната свързаност, развитие 
на селскостопанския сектор за осигуряване на хранителна сигурност, конкурентоспособност и 
екологичнаустойчивост в секторите на рибарството и аквакултурите.

За да може финансирането да достигне до крайните получатели, в нашата страна 
функционират следните програми: „Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ), 
„Околна среда" (ОПОС), „Региони в растеж" (ОПРР), „Иновации и конкурентоспособност" 
(ОПИК), „Инициатива за малки и средни предприятия" (ОПИМСП), „Наука и образование за 
интелигентен растеж" (ОПНОИР), „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), „Добро 
управление" (ОПДУ), Програма за развитие на селските райони (ПРСР), Програма за морско 
дело и рибарство (ПМДР) и Програма захрани и/или основно материално подпомагане (ОПХ).

Настоящите и бъдещите бенефициенти могат да подават и отчитат своите проекти чрез 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 
(I/ICVH2020), на адрес: https://eumis2020.government.bg.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) -  Разград вярва, че фирмите, 
организациите и гражданите от Лудогорието ще подготвят и осъществят необходими и полезни 
проекти за икономическото и социалното развитие на региона!

Използвайте европейските фондове и реализирайте Вашите наллерения!

За координиране процесите на програмиране, управление, сертифициране и одитиране на 
евросредствата в България е отговорна Дирекция „Централно координационно звено" (ЦКЗ) 
към Администрацията на Министерски съвет.

Дирекция „Централно координационно звено"
Администрация на Министерски съвет 
тел.: +359 2 940 25 66 
e-mail: m.kroumova@government.bg 
адрес: ул. „Сердика" N2 8 
гр. София 1000
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//Ртк ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

С изпълнението на оперативната програма ще се постигне:
• По-висока и по-качествена заетост.
• Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
• Модернизиране на публичните политики.

Бюджет на програмата: 1 092 248 077евро.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 г. се
сьфинансира от Европейския социален фонд (ЕСФ), Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) 
и държавния бюджет на Република България.

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. 
(Бюджет: 647 563132 евро)

Инвестиционни приоритети: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, 
включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните 
инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила; Устойчиво интегриране 
на пазара на труда на младите хора (ИМЗ и ЕСФ), които не са ангажирани с трудова дейност, 
образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално 
изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на 
гаранцията за младежта; Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и 
частни служби по заетостта и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на 
труда, включително чрез действия за повишаване на транснационалната мобилност на 
работната сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между 
институциите и съответните заинтересовани страни; Самостоятелна заетост, 
предприемачесгво и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и 
средни предприятия; Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 
промените.
Бенефициенти: МТСП, АЗ, АХУ, ИА „Главна инспекция по труда", ЦРЧРРИ; ДП „Българо- 
германски център за професионално обучение", Министерство на правосъдието, ДП „Фонд 
затворно дело", МИЕ, М3, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на 
труда, НАПОО, образователни и обучителни организации и институции, институции и 
организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията, служби в 
подкрепа на работодателите, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на 
труда, работодатели и клъстери, акредитирани и асоциирани партньори на EURES в България, 
социални партньори, общини и райони на общини, центрове за информация и 
професионално ориентиране, НПО, самостоятелно заети лица, финансови институции.

Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. 
(Бюджет: 336427751 евро)

Инвестиционни приоритети: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 
общности като ромите; Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните 
възможности и активного участие и по-добрата пригодност за заетост; Повишаване на достъпа
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до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 
социални услуги от общ интерес; Насърчаване на социалното предприемачество и на 
професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и 
солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост.
Бенефициенти: МТСП, М3 и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към тях, АЗ, 
АСП, АХУ, ДАЗД, ММС, Министерство на правосъдието, доставчици на социални и здравни 
услуги, публични лечебни и здравни заведения, медицински университети, социални 
партньори, работодатели, общини и райони на общини, организации, предоставящи 
посреднически услуги, образователни и обучителни организации и институции, центрове за 
информация и професионално ориентиране, читалища, НПО, социални предприятия и 
кооперации за хора с увреждания, регистрирани поделения на вероизповеданията.

Приоритетна ос 3: Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, 
здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд. 
(Бюджет: 44 095 394 евро)

Инвестиционни приоритети: Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на 
публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно 
равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро 
управление.
Бенефициенти: МТСП, АСП, АХУ, ИА „Главна инспекция по труда", Фонд „Условия на труд", 
Фонд „Социална закрила", ЦРЧРРИ, ДАЗД, НАПОО; М3 и второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити към тях, ММС, Комисия за защита от дискриминация; НС за 
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез МС; НС за интеграция на 
хората с увреждания чрез МТСП; обучителни организации на държавната администрация, 
общини и райони на общини.

Приоритетна ос 4: Транснационално сътрудничество. (Бюджет: 19 761 375 евро)

Инвестиционни приоритети: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, 
включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните 
инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила; Устойчиво интегриране 
на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 
образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално 
изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на 
гаранцията за младежта (ЕСФ); Модернизиране на институциите на пазара на труда, като 
публични и частни служби по заетостта и повишаване на адекватността спрямо потребностите 
на пазара на труда, включително чрез действия за повишаване на транснационалната 
мобилност на работната сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество 
между институциите и съответните заинтересовани страни; Самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и 
средни предприятия; Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 
промените; Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за 
всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на 
познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави 
процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на 
придобитите компетенции на работната сила; Активно приобщаване, включително с оглед 
насърчаване на равните възможности и активною участие и по-добрата пригодност за заетост; 
Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите; 
Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 
включително здравни и социални услуги от общ интерес; Насърчаване на социалното
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предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и 
насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост; 
Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и 
публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на 
реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление.
Бенефициенти: МТСП, М3 и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити кьм тях, 
доставчици на социални и здравни услуги, АЗ, АХУ, Фонд „Условия на труд", Фонд „Социална 
закрила", ДАЗД, ЦРЧРРИ, ДП „Българо-германски център за професионално обучение", 
НАПОО, ИА „Главна инспекция по труда", Комисия за защита от дискриминация; НС за 
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез МС, НС за интеграция на 
хората с увреждания чрез МТСП, обучителни организации на държавната администрация, 
Министерство на правосъдието, ДП „Фонд затворно дело", ММС, МИЕ, институции и 
организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията, служби в 
подкрепа на работодателите, центрове за развитие на предприемачеството, клъстери, 
организации предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, образователни и 
обучителни организации и институции, работодатели, социални партньори, общини и райони 
на общини, центрове за информация и професионално ориентиране, читалища, социални 
предприятия и кооперации за хора с увреждания, публични лечебни и здравни заведения, 
медицински университети, регистрирани поделения на вероизповеданията, НПО, 
самостоятелно заети ли ца.

Приоритетна ос 5: Техническа помощ. (Бюджет: 44 400 425 евро)

Бенефициенти: Управляващият орган и бенефициентите по оперативната програма.

Управляващ орган на ОП „Развитие на човешките ресурси"
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти"
Министерство на труда и социалната политика
тел: +359 2 811 96 00
факс: + 359 2 981 69 78
e-mail: efipp@mlsp.government.bg
website: www.esf.bg
адрес: ул. „Триадица" № 2
гр. София п.к. 1051
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(jpjk ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ 
И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Основна цел: Допринася за постигане на Националната цел за намаляване на броя на
живеещите в бедност, в съответствие с целите на Стратегия „Европа 2020".

Насоченост: Към лица, живеещи в най-висока степен на бедност и социална изолация.

Бюджет на програмата: 123 312 075 евро.

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХ) 2014-2020 г.
се реализира на територията на Република България и се финансира от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

Операции, включени в Програмата:

Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти:
• Закупуване и доставка на определени видове хранителни продукти -  извършва 

се от Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната 
политика (МТСП), определена за Управляващ орган (УО) на Програмата.

• Разпределение на хранителните продукти и предлагане на съпътстващи мерки 
(консултиране за балансиран режим на хранене и насочване към дирекциите 
„Социално подпомагане" за отпускане на социални помощи и предоставяне на 
социални услуги) -  извършва се от избрани чрез процедура партнираща/и 
организация/и (ПО).

Предоставяне натопъл обяд от обществените трапезарии:
• Закупуване на храна.
• Предоставяне на топъл обяд за лицата от целевата група -  извършва се от ПО, 

които са общини или райони на общини натериторията на Република България.
• За хората със затруднения в придвижването, ПО реализира доставките до 
домовете им или на улицата -  за скитащите и бездомни лица.

• Предлагане на съпътстващи мерки за лицата от целевата група -  ПО, пряко или в 
сътрудничество с НПО предлагат и съпътстващи мерки, изразени в консултиране и 
съдействие за: възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни 
на територията на общината, включително и такива, финансирани по ОПРЧР; 
ползването на административни общински услуги и за осигуряване на временен 
подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и 
образователни услуги.
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Целеви групи:
• Лица и семейства, подпомагани по реда на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за 

условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление -  под формата на 
индивидуални пакети хранителни продукти.

• Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания 
минимален доход; неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани 
по Закона за семейни помощи за деца; самотно живеещи лица, получаващи 
минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и 
наследствени пенсии/; скитащи и бездомни деца и лица -  под формата на топъл 
обяд.

• Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии прифорсмажорни 
обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално 
подпомагане, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално 
лишение.

Управляващ орган на Оперативна програма за храни 
и/или основно материално подпомагане
Агенция за социално подпомагане към МТСП
тел.: +359 2 811 96 07
e-mail: ok@asp.government.bg
website: www.asp.government.bg
адрес: ул. „Триадица" 2
гр. София п.к. 1051
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( ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"

Цел: Осъществяване стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за 
постигането на икономическо, социално и териториално сближаване.

Основни задачи:
• Достигане на 1,5% от БВП, инвестирани в НИРД.
• Дял 36 % от населението на възраст между 30 и 34 г. с висше образование.
• Намаляване надела на преждевременно напусналите училище до 11 %.
• Намаляване на броя наживеещите в бедност с 260 000.
• Увеличаване на заетостта до 76 %.

Бюджет на програмата: 701177 274 евро.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР) 
2014-2020 г. се съфинансира от Европейския социален фонд, Европейския фонд за 
регионално развитие и държавния бюджет на Република България.

Приоритетна ос 1: Научни изследвания и технологично развитие.
(Бюджет: 286 330 751 евро)

Инвестиционен приоритет 1: Укрепване на инфраструктурата, необходима за 
научноизследователска и иновационна дейност, подобряване на капацитета за реализиране на 
достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване 
на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа.

Инвестиционен приоритет 2: Засилване на научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и иновациите, чрез насърчаване на инвестициите на предприятията в 
научноизследователска и иновационна дейност и развитие на синергични връзки между 
предприятията, научноизследователски и развойни центрове и висшето образование, по- 
специално относно разработването на продукти и услуги, на трансфера на технологии, на 
социалната иновация и приложенията за публични услуги, на стимулирането на търсенето, на 
изграждането на мрежи, на клъстерите и на отворените иновации посредством интелигентна 
специализация, както и предоставяне на подкрепа за технологични и приложни изследвания, 
пилотни линии, действия за одобрение на продуктите на начален етап, усъвършенствани 
производствени възможности и пилотно производство в ключови базови технологии, както и за 
разпространението натехнологии собщо предназначение.

Бенефициенти: Публични и частни научни организации (включително БАН и СА), 
научноизследователски институти, лаборатории, висши училища и/или техни основни звена, 
предприятия за НИРД, консорциуми от научни организации и/или висши училища, центрове 
за върхови постижения и центрове за компетентност, МОН и второстепенни разпоредители.
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Инвестиционен приоритет 1: Намаляване и предотвратяване на преждевременното 
напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, 
основно и средно образование, включващо (формални, неформални и самостоятелни) начини 
научене за повторно включване в образователната система и системата на обучение.

Бенефициенти: МОН и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други 
министерства, които са финансиращи органи на училища, ДАЗД, детски градини, училища, 
висши училища, общини, ресурсни центрове, читалища, организации по ЗЮЛНЦ.

Инвестиционен приоритет 2: Подобряване на качеството и ефикасността и достъпа до 
висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване 
на равнищата на образование, особено за групите в неравностойно положение.

Бенефициенти: МОН и второстепенните му разпоредители с бюджетни кредити, висши 
училища и/или техни основни звена, БАН, СА, национално представителни организации на 
работниците и служителите и на работодателите, работодатели, браншови организации, 
представителни студентски организации, регистрирани по закон, организации по ЗЮЛНЦ.

Инвестиционен приоритет 3: Подобряване на равния достъп до учене през целия живот за 
всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, 
усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила, и насърчаване на 
гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на 
придобитата квалификация.

Бенефициенти: МОН и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, включително 
НАПОО, други министерства, които са финансиращи органи на училища, висши училища 
и/или техни основни звена, детски градини, училища, научни организации (включително БАН и 
ССА), научни институти, национално представителни организации на работниците и 
служителите и на работодателите, работодатели, браншови организации, младежки 
организации, представителни студентски организации, регистрирани по закон, организации 
по 3 ЮЛН Ц, общи н и.

Инвестиционен приоритет 4: Подобряване на адекватността на системите за образование и 
обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и 
укрепване на системите за професионалното образование и обучение, както и тяхното 
качество, включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните 
програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, включително 
двой н и системи на учене и схеми за стаж.

Бенефициенти: МОН и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, включително 
НАПОО, други министерства, които са финансиращи органи на училища, висши училища 
и/или техни основни звена, училища, научни организации (включително БАН и ССА), научни 
институти, национално представителни организации на работниците и служителите и на 
работодателите, работодатели, браншови организации, младежки организации, 
представителни студентски организации, регистрирани по закон, организации по ЗЮЛНЦ, 
общини.

Приоритетна ос 2: Образование и учене през целия живот. (Бюджет: 258 012 377евро)
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Инвестиционен приоритет 1: Активно приобщаване, включително с оглед на насърчаване на 
равните възможности и активного участие, и по-добрата пригодност за заетост.
Бенефициенти: МОН и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други 
министерства, които са финансиращи органи на училища, ДАЗД, висши училища, научни 
организации, научни институти, детски градини, училища, общини, ресурсни центрове, 
организации поЗЮЛНЦ.

Инвестиционен приоритет 2: Социално-икономическо интегриране на маргинализираните 
общности, като например ромите.

Бенефициенти: МОН и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други 
министерства, които са финансиращи органи на училища, ЦОИДУЕМ, детски градини, 
училища, висши училища, общини, организации поЗЮЛНЦ.

Приоритетна ос 4: Техническа помощ. (Бюджет: 27 973 225 евро)

Бенефициенти: Управляващият орган и бенефициентите по оперативната програма.

Приоритетна ос 3: Образователна среда за активно социално приобщаване.
(Бюджет: 128 860 921 евро)

Управляващ орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"
Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"
М инистерство на образованието и науката
тел.: +  359 2 872 07 04
ф акс: +  359 2 418 83 97
e-m ail: infosf@m on.bg
website: sf.mon.bg
адрес: бул. „Цариградско ш осе" № 125, бл. 5 
гр. София п.к. 1113
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1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

Основна цел: Постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на 
иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия 
(МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Бюджет на програмата: 1 390135 903 евро.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014-2020 г. се
сьфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република 
България.

Приоритетнаос 1: Технологично развитие и иновации. (Бюджет: 295 282 552 евро) 

Инвестиционен приоритет 1: Технологично развитие и иновации.
Бенефициенти: Предприятия или техни обединения, включително партньорсгва с 
научноизследователски организации (както юридически лица, така и други форми на 
партньорсгва); агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които 
са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД и иновации в бизнеса, София Тех 
Парк, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове, клъстери.

Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на малки и средни 
предприятия (МСП). (Бюджет: 697 492 050 евро)

Инвестиционен приоритет 1: Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството. 
Бенефициенти: Стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи предприятия в 
определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП сектори, както и предприятия, 
развиващи своята дейност в областта на културните и творческите индустрии, предприятия 
развиващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на 
грижи и здравеопазване, социално предприемачество и др.; Фонд на фондовете, фонд 
мениджъри и др.
Инвестиционен приоритет 2: Капацитет за растеж на МСП.
Бенефициенти: Съществуващи микро, малки и средни предприятия, (по операциите 
финансирани с безвъзмездна финансова помощ съгласно определените сектори в НСНМСП 
2014-2020 г.), клъстери (вкл. нови и съществуващи клъстери в рамките на Стратегията за 
Дунавския район, Action Plan, ПОЗ), асоциации на бизнеса, както и организации и институции, 
които са свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги в подкрепа на 
бизнеса и подобряване на бизнес средата; Фонд на фондовете, кредитни и финансови 
институции, микрофинансираци институции и други лица с право да отпускат кредити на 
територията на Република България, фонд мениджъри и др.
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Инвестиционен приоритет 1: Енергийни технологии и енергийна ефективност. 
Бенефициенти: Съществуващи предприятия на територията на страната (секторите на 
търговия и услуги няма да се подкрепят с безвъзмездна финансова помощ), AVEP; Фонд на 
фондовете, финансови и кредитни институции и др.
Инвестиционен приоритет 2: Ресурсна ефективност.
Бенефициенти: МСП от преработващата промишленост.

Приоритетна ос 4: Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ. 
(Бюджет: 45 ООО 000 евро)

Инвестиционен приоритет 1: Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на 
доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия.
Бенефициенти: Министерство на енергетиката.

Приоритетна ос 5: Техническа помощ. (Бюджет: 41 674 669 евро)
Бенефициенти: Управляващият орган и бенефициентите по оперативната програма.

Приоритетна ос 3: Енергийна и ресурсна ефективност. (Бюджет: 310 686 632 евро)

Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност"
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност"
М инистерство на икономиката
тел.: +  359 2 807 53 36
ф акс: +  359 2 932 92 99
e-m ail: opcom p@ opcom petitiveness.bg
website: www.opcom petitiveness.bg
адрес: ул. „6-и септември" № 21
гр. София п.к. 1000

11

mailto:opcomp@opcompetitiveness.bg
http://www.opcompetitiveness.bg


1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ"

Основна цел: Прилагане наличните възможности за подкрепа на достъпа до финансиране на 
малки и средни предприятия (МСП) чрез съчетаване на средствата от Европейския фонд за 
регионално развитие с друго финансиране от бюджета на ЕС. Предоставяне на гаранции 
посредством съвместен инструмент комбинираш, средства от Хоризонт 2020, COSME, 
Европейският инвестиционен фонд, Европейската инвестиционна банка с цел генериране 
на допълнително кредитиране за МСП.

Бюджет на програмата: 102 млн. евро.

Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия" (ОПИМСП) 
2014-2020 г. се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие.

Приоритетната ос 1: Подобряване на достъпа до дългово финансиране за МСП в България.

Тематична цел: Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия.

Инвестиционен приоритет: Подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на 
регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на иновации.

Специфична цел 1: Улесняване достъпа до финансиране за МСП чрез инструмент за 
портфейлни гаранции без таван на загубите

ОПИМСП допълва Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 
2014-2020 г. в областта на достъпа до финансиране за МСП, като осигурява гаранции върху 
портфейл от дългове.

Очакваните резултати от прилагането на ОПИМСП са:
• Увеличаване на достъпа до финанси ране.
• Ръст на инвестиционната активност на МСП.
• Ръст на производителността на МСП.

Очаква се общия размер на заеми отпуснати на МСП по програмата да бъде между 
400 и 600 млн. евро.

Управляващ орган на ОП „Инициатива за малки и средни предприятия"
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност"
М инистерство на икономиката 
тел.: +  359 2 807 53 36 
факс: + 3 5 9  2 932 92 99 
e-m ail: opcom p@ opcom petitiveness.bg  
website: www.opcom petitiveness.bg
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(jpjk ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ"

Оперативната програма ще допринесе за подобряването на функционирането на държавните 
институции, като подпомага факторите за растеж чрез:

• Подобряване ефективността на публичните разходи и осигуряване на преразпре
деление на публичните разходи към дейности, повишаващи потенциала за растеж 
на икономиката.

• Адресиране на слабостите в бизнес средата и подобряване на административната 
ефективност, включително на регионално и местно ниво.

• Постигане на справедливо и качествено правосъдие.

Бюджет на програмата: 335 919 603 евро.

Оперативна програма ,„Добро управление" (ОПДУ) 2014-2020 г. се сьфинансира от 
Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България.

Приоритетна ос 1: Административно обслужване и е-управление.
(Бюджет: 138 970123 евро)

Специфична цел 1: Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и 
бизнеса и въвеждане на принципите на „епизоди отживота" и „бизнес събития".
Специфична цел 2: Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни 
по електронен път.
Бенефициенти: Администрация на Министерския съвет, Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, Министерство на здравеопазването, Агенция 
по обществени поръчки, Държавна агенция „Архиви", Агенция „Митници", Национална 
агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Национално сдружение на 
общините в Република България, областни и общински администрации.

Приоритетна ос 2: Ефективно и професионално управление в партньорство с 
гражданското общество и бизнеса. (Бюджет: 76 361176 евро)

Специфична цел 1: Увеличаване на броя на администрациите, прилагащи механизми за 
организационно развитие и управление ориентирано към резултатите.
Специфична цел 2: Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в 
администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие.
Специфична цел 3: Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол 
на изпълнението на политики.
Бенефициенти: Администрация на Министерския съвет, Министерство на вътрешните 
работи, Министерство на финансите, Национален статистически институт, Национално 
сдружение на общините в Република България, Сметна палата, Институт по публична 
администрация, Дипломатически институт към министъра на външните работи, Академия на 
МВР, Институт по психология-МВР, Агенция по обществени поръчки, областни и общински 
администрации, граждански организации и техни обединения, социално-икономически 
партньори.
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Специфична цел 1: Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез 
реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система.
Специфична цел 2: Подобряване на достъпността и отчетността на съдебната система чрез 
въвеждане нае-правосъдие.
Специфична цел 3: Разширяване обхвата и подобряване на качеството на обученията в 
съдебната система.
Бенефициенти: Висш съдебен съвет, Инспекторат към Висшия съдебен съвет, Върховен 
Касационен съд, Върховен административен съд, Прокуратура на РБ, Министерство на 
правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията", Национално бюро за правна помощ, Държавна агенция за закрила на детето, 
Академия на Министерството на вътрешните работи, Комисия за отнемане на незаконно 
придобито имущество, Национален институт на правосъдието, неправителствени и 
професионални организации, работещи в областта на правосъдието.

Приоритетна ос 4: Техническа помощ за управлението на Европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИФ). (Бюджет: 72 894186 евро)

Специфична цел 1: Подкрепа на хоризонталните структури, отговорни за управлението и 
изпълнението на ЕСИФ.
Специфична цел 2: Осигуряване на ефективно функциониране на Информационната 
система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) 
2020.
Специфична цел 3: Подобряване на информираността на обществото за възможностите и 
резултатите от ЕСИФ в България, както и подобряване капацитета на бенефициентите. 
Бенефициенти: Структури с отговорности за управлението и изпълнението на ЕСИФ, 
бенефициенти по оперативната програма.

Приоритетна ос 5: Техническа помощ. (Бюджет: 12 1 70 000 евро)

Специфична цел 1: Ефективно и ефикасно управление на ОПДУ.
Специфична цел 2: Повишаване капацитета и информираността на бенефициентите по ОП. 
Бенефициенти: Управляващият орган и бенефициентите по оперативната програма.

Приоритетна ос 3: Прозрачна и ефективна съдебна система. (Бюджет: 35 524118 евро)

Управляващ орган на ОП ,Добро управление"
Дирекция „Д обро управление"
Администрация на М инистерски съвет
тел.: + 3 5 9  2 940 36 52
факс: + 3 5 9  2 940 25 19
e-m ail: opgg@government.bg
website: www .eufunds.bg
адрес: бул. „Дондуков" № 1
гр. София п.к. 1594
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( ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"

Послание на програмата: „За едно по-добро място за живеене"

Оперативната програма ще допринесе за постигане на стратегическите цели, формулирани в 
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.:

• Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план 
чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда.

• Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната 
сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал.

• Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове 
центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в 
населените места.

Бюджет на програмата: 1 543182113 евро.

Оперативна програма „Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020 г. се съфинансира от 
Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България.

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие. (Бюджет: 840 449 030 евро)

Инвестиционен приоритет 1: Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради. 
Инвестиционен приоритет 2: Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт. 
Инвестиционен приоритет 3: Подобряване на качеството на градската среда и на 
инвестиционната активност.
Инвестиционен приоритет4: Социална инфраструктура:

• Подобряване нажилищните условия за маргинализирани групи от населението, 
включително ромите.

• Социална инфраструктура.
• Спортна инфраструктура.
• Културна инфраструктура.

Инвестиционен приоритет5: Образователна инфраструктура.
Бенефициенти: Дирекция „ОЖС", МРРБ; Общини на големи и средни градове от 1 -во до 3-то 
йерархично ниво на националната полицентрична система; Университети и ЮЛ, които 
управляват студентски общежития; Организации, изпълняващи финансови инструменти.

Приоритетна ос 2: Подкрепа за периферни географски райони, най-силно засегнати от 
бедност. (Бюджет: 105 704 684 евро)

Инвестиционните приоритети по ПО 2 са същите като по ПО 1, с изключение на 
Инвестиционен приоритет 3: Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт.

Бенефициенти: Общини на малки градове от 4-то йерархично ниво на националната 
полицентрична система; Организации, изпълняващи финансови инструменти.
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Инвестиционен приоритет: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия 
живот.
Бенефициенти: МОН, МЗХ, МК, ММС, Висши училища, общини за общинска образователна 
инфраструктура от национално и регионално значение.

Приоритетна ос 4: Регионална здравна инфраструктура. (Бюджет: 114 896 484 евро)

Инвестиционен приоритет: Подобряване на условията за адекватна медицинска помощ и 
лечение.
Бенефициенти: М3 за държавназдравна инфраструктура и общини.

Приоритетна ос 5: Регионална социална инфраструктура. (Бюджет: 83 597 313 евро)

Инвестиционен приоритет: Деинституционализация на социалните услуги.
Бенефициенти: Общини; Министерство на здравеопазването за Домове за медико-социални 
грижи за деца.

Приоритетна ос 6: Регионален туризъм. (Бюджет: 50 857 682 евро)

Инвестиционен приоритет: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на 
природното и културното наследство.
Бенефициенти: Министерство на културата, религиозни институции, общини, включително в 
партньорство с НПО, финансови инструменти.

Приоритетна ос 7: Регионална пътна инфраструктура. (Бюджет: 100 755 882 евро)

Инвестиционен приоритет: Подобряване на мобилността на регионално равнище. 
Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура".

Приоритетна ос 8: Техническа помощ. (Бюджет: 52 394118 евро)

ПриоритетнаосЗ: Регионална образователна инфраструктура. (Бюджет: 105 704 684 евро)

Управляващ орган на ОП „Региони в растеж"
Главна дирекция „Градско и регионалното развитие"
М инистерство на регионалното развитие и благоустройството
тел.: +  359 2 940 54 39
факс: +  359 2 940 53 83
e-m ail: oprd@ m rrb.governm ent.bg
website: www.bgregio.eu
адрес: бул. „Тодор Александров" № 109 -  115
гр. София п.к. 1303
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(jpjk ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„ОКОЛНА СРЕДА"

Оперативната програма ще допринесе за изпълнение на приоритета за устойчив растеж на 
стратегия „Европа 2020" чрез:

• Изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която 
ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин.

• Опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на 
загубата на биоразнообразие.

• Възползване от водещата позиция на Европа в разработването на нови екологични 
технологии и производствени методи.

Бюджет на програмата: 1 770 381 345 евро.

Оперативна програма „Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г. се сьфинансира от 
Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и държавния бюджет на 
Република България.

Приоритетна ос 1: Води. (Бюджет: 1 216 023 392 евро)

Специфична цел 1: Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси.
Дейности: Изграждане на ВиК инфраструктура приоритетно в агломерации с над 10 000 
екв.ж. и в такива с над 2 000 екв.ж., определени като приоритетни в ПУРБ.
Бенефициенти: ВиКоператори, общини, ВиКасоциации.
Специфична цел2: Подобряване оценката на състоянието на водите.
Дейности: Доизграждане на системите за мониторинг на водите.
Бенефициенти: Структури на Министерство на околната среда и водите.

Приоритетна ос 2: Отпадъци. (Бюджет: 268 079 597 евро)

Специфична цел 1: Намаляване на количеството отпадъци, предназначени за депониране 
чрез мерки за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.
Дейности: Изграждане на центрове за поправка и подготовка за повторна употреба; 
Изграждане на инсталации за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци 
от домакинствата; Изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за 
биоразградими и/или зелени отпадъци; Разработване надемонстрационни проекти. 
Бенефициенти: Общини, бизнес (възможност за прилагане на финансови инструменти), 
ЮАНЦ за дейности, свързани с изпълнение надемонстрационни проекти.

Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразнообразие. (Бюджет: 101 390 000 евро)

Специфична цел 1: Подобряване на природозащитното състояние на видове и 
местообитания от мрежата Натура 2000.
Дейности: Развитие и прилагане на управленски подход за 33 от НАТУРА 2000; Допълване на 
сухоземната част на мрежата от 33 и на мрежата от морски защитени зони; Изработване на 
планове и други стратегически документи и планове за действие за приоритетни видове; 
Анализи и проучвания по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците в 
сухоземната част на страната и в морски и крайбрежни територии; Оценки на състоянието на 
елементите на зелената инфраструктура; Изграждане и поддържане на инфраструктура за 
текущо наблюдение и възстановяване на природни местообитания и видове; Инвестиции в 
консервационни дейности за поддържане на природозащитното състояние; Подобряване на
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структурата и функциите на горските природни местообитания в държавен горски фонд; 
Ограничаване антропогенното замърсяване на водите; Подкрепа за развитие и управление на 
екосистеми и услуги.
Бенефициенти: Държавни органи и техните поделения в сферата на своята компетентност, 
общини и сдружения на общини, регионални власти, научни и академични институти, НПО, 
органите за управление и администриране на 33.

Приоритетна ос 4: Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища.
(Бюджет: 78 528 323 евро)

Специфична цел 1: Повишаване защитата на населението от наводнения.
Дейности: Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с вторите ПУРН за периода 
2022-2027 г.; Създаване на Национален център за управление на водите в реално време; 
Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска, насочени към 
укрепване на бреговете в населените места в района на р. Дунав; Демонстрационни проекти, 
свързани с превенция и управление на риска от наводнения.
Бенефициенти: МОСВ, общини, ГДПБЗН къмМВР, ЮАНЦ.
Специфична цел 2: Повишаване защитата на населението от свлачищни процеси.
Дейности: Осъществяване на превантивни геозащитни мерки и дейности в регистрирани 
свлачищни райони; Извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на 
свлачищни процеси; Изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи за 
мониторинг на свлачищните процеси; Изпълнение на демонстрационни проекти и 
информационни кампании за повишаване общественото съзнание по отношение на риска от 
свлачища.
Бенефициенти: Общини, структурни звена в МРРБ, ЮЛНЦ.

Приоритетна ос 5: Подобряване качеството на атмосферния въздух.
(Бюджет: 58 823 530 евро)

Специфична цел 1: Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване 
нивата на ФПЧ10/NOx.
Дейности: Преглед и анализ на общинските програми за КАВ; Подпомагане на компетентните 
органи при изготвянето, изпълнението и контрола на общинските програми; Изграждане на 
системи за ранно предупреждение при неблагоприятни метеорологични условия, съгласно 
общинските програми; Мерки за замяна на изпускателните устройства на МПС за градски 
транспорт; Демонстрационни проекти.
Бенефициенти: Структурни звена на МОСВ, общини, ЮЛНЦ и ЮЛСЦ.

Приоритетна ос 6: Техническа помощ. (Бюджет: 47 536 503 евро)

Специфична цел 1: Укрепване на административния капацитет на отговорните структури за из
пълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката 
и контрола на ОПОС.
Специфична цел 2: Повишаване на осведомеността сред широката общественост за 
програмата и за приноса на ЕСИФ и осигуряване на прозрачност и информация от 
практическо значение за всички идентифицирани целеви групи.
Бенефициенти: Управляващият орган; Бенефициентите в рамките на приоритетни оси 1,2,3,4 и 5.

Управляващ орган на ОП „Околна среда"
Главна Дирекция „Оперативна програма околна среда"
тел.: + 3 5 9  2 940 63 32
факс: + 3 5 9  2 988 48 20
e-m ail: ope@ m oew .governm ent.bg
w ebsite: www.ope.m oew .governm ent.bg
адрес: бул. „М ария Луиза" № 22
гр. София 1000
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( ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Обща цел: Развитие на устойчива транспортна система.

Специфични цели:

• Интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, като част от 
Трансевропейската транспортна мрежа.

• Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната 
инфраструктура.

Бюджет на програмата: 1 896 835 292 евро.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) 2014-2020 г.
се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и държавния 
бюджет на Република България.

Приоритетна ос 1: Развитие на железопътната инфраструктура по „основната" и 
„разширената"Трансевропейскатранспортнамрежа. (Бюджет: 673 347 058 евро)

Бенефициент: ДП „Национална компания железопътна инфраструктура".

Приоритетна ос 2: Развитие на пътната инфраструктура по „основната" Трансевропейска 
транспортна мрежа. (Бюджет: 673 347 058 евро)

Бенефициенти: НК „Стратегически инфраструктурни проекти" и Агенция „Пътна 
инфраструктура".

Приоритетна ос 3: Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и 
развитие на устойчив градски транспорт. (Бюджет: 425 058 823 евро)

Бенефициенти: ДП „Национална компания железопътна инфраструктура" и „Метрополитен" ЕАД.

Приоритетна ос 4: Иновации в управлението и услугите -  внедряване на модернизирана 
инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността 
на транспорта. (Бюджет: 77 411 765 евро)

Бенефициенти: ИА „Проучване и поддържане на река Дунав", ДП „Пристанищна 
инфраструктура", ИА „Морска администрация", ГД „Гражданска въздухоплавателна 
администрация"/ДП „Ръководство на въздушното движение" и НК „Железопътна 
инфраструктура".

Приоритетна ос 5: Техническа помощ. (Бюджет: 47 670 588 евро)

Бенефициенти: Управляващият орган на ОПТТИ, НК „Железопътна инфраструктура", НК 
„Стратегически инфраструктурни проекти", Агенция „Пътна инфраструктура", 
„Метрополитен" ЕАД, ИА „Проучване и поддържане на река Дунав", ДП „Пристанищна 
инфраструктура", ИА „Морска администрация", ГД „Гражданска въздухоплавателна 
админисграция"/Дп „Ръководство на въздушното движение".

Управляващ орган на ОП „Транспорт и транспортна 
инфраструктура"
Дирекция „Координация на програми и проекти" 
М инистерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията

тел.: +  359 2 940 94 21; +  359 2 940 94 22;
факс: + 3 5 9  2 940 97 95
e-m ail: optransport@ mtitc.government.bg
website: www.optransport.bg
адрес: ул. „Дякон Игнатий" N2 9
гр. София п.к.1000
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕАСКИТЕ РАЙОНИ

Цели:
• Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и 

горското стопанство и преработваща промишленост.

• Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните 
ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, 
предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях.

• Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни 
места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на 
живот.

Бюджет на програмата: 2 917 848 203 евро.

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. се сьфинансира от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет на 
Република България.

Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване" (Бюджет: 25 394 596 евро)

Подмярка 1.1 Професионално обучение и придобиване наумения.

Подмярка 1.2 Демострационни дейности и действия по осведомяване.

Подмярка 1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства.

Бенефициенти: Организации, предоставящи трансфер на знания чрез курсове, 
демонстрационни дейности и посещения на земеделски и горски стопанства; Висши училища, 
професионални гимназии и центрове за професионално обучение; Научни институти или 
опитни станции в областта на селското стопанство и горите или в областта на хранителните 
технологии.

Мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване 
в стопанство" (Бюджет: 4 254 532 евро)

Подмярка 2.1 Помощ за осигуряване на консултантски услуги.
Операция 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани"
Операция 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани"
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Подмярка 2.2 Създаване на консултантски услуги.

Подмярка 2.3 Подпомагане за обучение на консултанти.

Бенефициенти: Доставчици на консултантски услуги; Националната служба за съвети в 
земеделието (НССЗ); Обучаващи организации, които могат да привличат и външни експерти с 
доказан професионален опит.

Мярка 4 „Инвестиции в материални активи" (Бюджет: 776 047 703 евро)

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства.
Подмярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за 
развитие на малки стопанства.

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти. 
Подмярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по 
тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства.

Подмярка 4.4 Непроизводствени инвестиции.
Подмярка 4.4.2 Непроизводствени инвестиции по тематичната подпрограма за развитие 
на малки стопанства.

Бенефициенти: Земеделски производители (физически и юридически лица); 
групи/организации на производители, включително пазари на производители, регистрирани 
съгласно Закона за стоковите борси и тьржи ща.

Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" (Бюджет: 204 458 262 евро)

Подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани.

Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности.

Подмярка 6.3 Помощ при стартиране за развитието на малки стопанства.

Подмярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.

Подмярка 6.4.2 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната 
подпрограма за развитие на малки стопанства.

Бенефициенти: Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични 
търговци или юридически лица по ТЗ, ЗК или Закона за вероизповеданията, както и физически 
лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"
(Бюджет: 625 725 911 евро)
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Подмярка 7.3 Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, 
подобрение и разширяване

Подмярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
и нфрастру ктура.

Подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с по/удържане, възстановяване и на 
културното и природното наследство на селата.

Бенефициенти: Общини в селските райони; юридически лица с нестопанска цел; читалища; 
ВиКоператори; Местни поделения на вероизповеданията.

Мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на 
жизнеспособността на горите" (Бюджет: 63 527375 евро)

Подмярка 8.1 Залесяване и поддръжка.

Подмярка 8.3 Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 
катострофични събития.

Подмярка 8.4 Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 
катострофични събития.

Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесоводство и в преработката, мобилизирането 
и търговията на горски продукти.

Бенефициенти: Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, 
собственици на земеделски и неземеделски земи и горски територии; Общини, стопанисващи 
земеделски и неземеделски земи; Юридически лица -  частноправни субекти, стопанисващи 
земеделски и неземеделски земи и горски територии, в т.ч. държавни предприятия, 
управляващи земеделски и неземеделски земи и горски територии; Държавни предприятия по 
чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии; Лесозащитни станции; 
Регионални дирекции по горите; Сдружения на частни собственици на горски територии или 
общини; Малки и средни предприятия (МСП); Горски стопани; Доставчици на услуги.

Мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите"
(Бюджет: 7 795 947 евро)

Бенефициенти: Групи и организации на производители, които отговарят на определението 
„малки и средни предприятия" и саофициално признати до края на 2020 г. Помощта се отпуска 
въз основа на бизнес план.

Мярка 10 „Агроекология и климат" (Бюджет: 223 346 669 евро)

Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура.
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Подмярка 10.1 Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна 
стойност (ВПС1).
Подмярка 10.1.2 Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми 
земи с орнитологично значение.

Подмярка 10.1.3 Контрол на почвената ерозия.

Подмярка 10.1.4 Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).

Подмярка 10.1.5 Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското 
стопанство.

Подмярка 10.1.6 Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското 
стопанство.

Бенефициенти: Земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци), 
регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Мярка 11 „Биологично земеделие" (Бюджет: 151 593 439 евро)

Подмярка 11.1 Плащания за преминаване към практики и методи за биологично 
земеделие.

Подмярка 11.2 Плащания за поддържане на практики и методи за биологично земеделие. 
Бенефициенти: Активни земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични 
търговци), регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000" и Рамковата директива за водите"
(Бюджет: 139 676 037 евро)

Подмярка 12.1 Компесаторни плащания за земеделски площи в „Натура 2000".

Подмярка 12.2 Компесаторни плащания за гори в „Натура 2000".

Подмярка 12.3 Компесаторни плащания за селскостопански райони, включени в 
плановете за управление на речните басейни.

Бенефициенти: Регистрирани в ИСАК земеделски стопани (физически и юридически лица и 
еднолични търговци), управляващи земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените 
територии по „Натура 2000".

Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични 
ограничения" (Бюджет: 275 604 675 евро)

Подмярка 13.1 Компенсационни плащания в планински район.
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Бенефициенти: Активни земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични 
търговци).

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните" (Бюджет: 56 859 511 евро)

Подмярка 14.1 Плащания за хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ (едри 
преживни животни).

Подмярка 14.2 Плащания за хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ (дребни 
преживни животни)

Бенефициенти: Земеделски производители с животновъдни стопанства в сектор ЕПЖ (говеда 
и биволи) и ДПЖ (овце и кози).

Мярка 15 „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и 
опазване на горите" (Бюджет: 8 750 000 евро)

Подмярка 15.1 Плащания за горски екологични ангажименти и услуги, свързани с климата.

Подмярка 15.2 Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси.

Бенефициенти: Държавни институции, отговорни за управлението на горските генетични 
ресурси; Научни институти и университети с компетентност относно горските генетични 
ресурси.

Мярка 16 „Сътрудничество" (Бюджет: 32 573 723 евро)

Подмярка 16.1 Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките 
на европейското партньорство за иновации (ЕПИ).

Подмярка 16.2 Подкрепа за пилотни проекти и за развитие на нови продукти, практики, 
процеси и технологии.

Подмярка 16.4 Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между 
участниците във веригата на доставки.

Бенефициенти: Оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и 
устойчивост, които изпълняват конкретен иновативен проект; Новосъздадени клъстери, които 
изпълняват конкретни проекти за сътрудничество; Организации, съставени от земеделски 
стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на 
конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар.

Подмярка 13.2 Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни
природни ограничения.
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Мярка 17 „Управление на риска" (Бюджет: 36 720 054 евро)

Мярка 19 „Подкрепа за местно развитие по Leader (ВОМР -  Водено от общностите местно 
развитие)" (Бюджет: 131 484 277 евро)

Подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности.

Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР.

Подмярка 19.3 Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ.

Подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР.

Бенефициенти: Местни общности, които не са прилагали подхода Лидер в периода 2007-2013 г.; 
Местни инициативни групи (МИГ), прилагали подхода Лидер в периода 2007-2013 г.; МИГ, които 
нямат одобрена стратегия за местно развитие за периода 2014-2020 г.; МИГ, одобрени от 
Управляващия орган (УО) на програмата.

Мярка 20 „Техническа помощ" (Бюджет: 44109 734 евро)

Бенефициенти: Дирекция „Развитие на селските райони" -  Управляващ орган на ПРСР, Д Ф  
„Земеделие" -  Разплащателна агенция; Звеното за управление на Националната селска мрежа.

Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони
Дирекция „Развитие на селските райони"
М инистерство на земеделието и храните 
тел.: + 3 5 9  2 985 11 354 
ф акс: + 3 5 9  2 981 94 23 
e-m ail: rdd@ m zh.governm ent.bg  
w ebsite: www.prsr.governm ent.bg  
адрес: бул. „Христо Ботев" N : 55 
гр.София п.к.1040
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ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Основнацел: Постигане жизнеспособност, конкурентоспособности екологична устойчивост 
в секторите на рибарството и аквакултурите и насърчаване на социалното сближаване и 
заетостта в зависими от рибарството общности.

Бюджет на програмата: 113 543 227 евро.

Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. се сьфинансира от Европейския 
фонд за морско дело и рибарство и държавния бюджет на Република България.

Приоритет 1: Устойчиво развитие на рибарството.

Финансова подкрепа се предоставя за: Диверсификация и нови форми на доход; Добавена 
стойност към продуктите и нежелания улов; Здраве и безопасност на борда; Рибарски 
пристанища (без изграждане на нови борси); Окончателно преустановяване на риболовна 
дейност; Подобряване на морската околна среда и намаляване на вредното въздействие на 
риболова.

Мярка 1.1 Диверсификация и нови форми на доход (Бюджет: 1 650 000 евро)

Мярка 1.2 Здраве и безопасност (Бюджет: 242 500 евро)

Мярка 1.3 Окончателно преустановяване на риболовните дейности 
(Бюджет: 859 500 евро)

Мярка 1.4 Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за 
адаптиране на риболова към защита на видовете (Бюджет: 270 000 евро)

Мярка 1.5 Иновации, свързани с опазването наморските биологични ресурси 
(Бюджет: 1 025 000 евро)

Мярка 1.6 Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и 
екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности 
(Бюджет: 3 500 000 евро)

Мярка 1.7 Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов 
(Бюджет: 4 900 000 евро)

Мярка 1.8 Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити 
лодкостоянки (Бюджет: 9 050 000 евро)

Мярка 1.9 Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми 
(Бюджет: 4 017 500 евро)
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Приоритет 2: Устойчиво развитие на аквакултурите.

Финансова подкрепа се предоставя за: Изграждане на нови и модернизация на съществуващи 
стопанства, включително рециркулационни системи; Нови стопанства за устойчиви 
аквакултури; Биологични аквакултури; Преминаване към биологични аквакултури и иновации.

Мярка 2.1 Иновации в аквакултурата (Бюджет: 1 650 ООО евро)

Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултура (Бюджет: 19 875 000 евро)

Мярка 2.3 Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви 
аквакултури (Бюджет: 8 500 000 евро)

Мярка 2.4 Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към 
биологични аквакултури (Бюджет: 565 000 евро)

Мярка 2.5 Аквакултури, осигуряващи екологични услуги (Бюджет: 5 625 000 евро) 

ПриоритетЗ: Обща политика в областта на рибарството.

Финансова подкрепа се предоставя за: Събиране на данни за рибарството и аквакултурите; 
Контроли изпълнение.

Мярка 3.1 Контрол и изпълнение (Бюджет: 7 435 678 евро)

Мярка 3.2 Събиране на данни (Бюджет: 4 978 900 евро)

Приоритет 4: Устойчиво развитие на районите за рибарство и аквакултури.

Финансова подкрепа се предоставя за: Създаване на 8 Местни инициативни рибарски групи 
и прилагане на техните стратегии (еднофондова и/или многофондова).

Мярка 4.1 Подпомагане за стратегиите за ВОМР (Бюджет: 1 623 529 евро)

Мярка 4.2 Изпълнение на стратегиите за ВОМР (Бюджет: 16 235 294 евро)

Приоритет 5: Мерки свързани с предлагането на пазара и преработването.

Финансова подкрепа се предоставя за: Преработване на продуктите от риболов и 
аквакултури; Въвеждане на нови продукти и процеси; Енергийна ефективност; Подобряване 
условията на труд; Мерки за предлагане на пазара - национални и регионални кампании; 
Пазарни проучвания.

Мярка 5.1 Планове за производство и предлагане на пазара (Бюджет: 97 000 евро)

Мярка 5.2 Помощ за съхранение (Бюджет: 689 991 евро)

Мярка 5.3 Предлагане на пазара (Бюджет: 970 000 евро)
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Мярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури 
(Бюджет: 10 950 000 евро)

Приоритет 6: Интегрирана морска политика.

Финансова подкрепа се предоставя за: Морски защитени територии; Повишаване на 
знанията за състоянието на морската среда; Инструменти за интегрирано морско наблюдение 
CISE (обща среда за обмен на информация); Директно управление ЕК.

Мярка 6.1 Насърчаване на изпълнението на Интегрирана морска политика 
(Бюджет: 3 333 333 евро)

Мярка 7: Техническа помощ (Бюджет: 5 500 000 евро)

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство
Дирекция „М орско дело и рибарство"
М инистерство на земеделието и храните 
тел.: + 3 5 9  2 985 11 442 
e-m ail: pm dr@ m zh.governm ent.bg  
website: www.m zh.governm ent.bg  
бул. „Христо Ботев" N2 55 
София п.к. 1040
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР -  РАЗГРАД
7200 гр. Разград, бул. „България" № 34 

тел.: 084/55 75 77, 084/55 78 55 
e-mail: oic.razgrad@eufunds.bg, oic_razgrad@abv.bg 

www.eufunds.bg/ razgrad 
facebook: Областен информационен център -  Разград

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД

Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Разград", 
Договор №BG05SFOP001-4.001-0013-С01 по Оперативна програма „Добро управление", 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
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http://www.eufunds.bg/

