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ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА ЗА
ПРОГРАМИРАНЕТО
Постановление на МС от януари 2012 г., определящо рамката
за процеса на програмиране:
Ключови етапи на програмирането
Основни участници в процеса
Механизми за координация
Принцип на партньорството

Междуведомствена работна група, отговорна за подготовката
на Договора/Споразумението за партньорство (СП)
Решение на МС от април 2012 г. за одобряване на
тематичните цели, които да бъдат финансирани, и списъка с
програми: 5 + 2 + 2, отделно програми за териториално
сътрудничество
Решение на МС от август 2012 г. за предварителните условия

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА
НА ПРОГРАМИРАНЕ

ПРИОБГЩАВАЩ РАСТЕЖ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО:
Анализ на нуждите за развитие (1)
Повишаване на заетостта и развитие на пазара на труда →
Препоръка 4 на Съвета за НПР, 2012

Подобряване на здравния и социалния статус на населението
→ Препоръка 1 на Съвета за НПР, 2012
Качество и достъпност на услугите на пазара на труда,
образователните и социалните услуги за групите в
неравностойно положение
→ Препоръки 3 и 4 на
Съвета за НПР, 2012
Акцент върху по-изоставащите и бедни райони → Препоръка
3 на Съвета за НПР, 2012

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО:
Анализ на нуждите за развитие (2)
Осъвременяване на образователната система, отчитайки
нуждите на пазара на труда → Препоръка 1 на Съвета за НПР,
2012
Подобряване на дигиталната достъпност за определени
територии и целеви групи
Възстановяване, доизграждане и обвързване на
образователната и научна инфраструктура
Стимулиране на „триъгълника на знанието“: образование –
наука – иновации (бизнес)
Стимулиране на всички иновационни МСП – икономика,
базирана на знанието и достъп до външни пазари

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО:
Анализ на нуждите за развитие (3)

УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ

Подобряване на производителността на икономиката –
енергийна и ресурсна ефективност
Стимулиране на опазването и ефективното управление на
ресурсите
Разпространение на нови ниско-въглеродни процеси,
технологии и продукти
Управление на риска от природни бедствия и аварии и раннопредупредителни системи
Опазване на околната среда и биоразнообразието
Укрепване на административния капацитет и административна
реформа → Препоръки 5 и 6 на Съвета за НПР, 2012

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ
И НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ

Приоритети
БГ

НПРф

Приоритети
ЕС

анализ на нуждите за развитие

Кохезионна политика на ЕС в България
Иновации и
инвестиции за
интелигентен растеж

Инфраструктура и
зелена икономика
за устойчив растеж

Образование и
заетост за
приобщаващ растеж

Добро управление и
достъп до качествени
обществени услуги

ВРЪЗКА МЕЖДУ НПР: БЪЛГАРИЯ 2020 И
СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО
2. Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване
3. Иновации и инвестиции за повишаване
конкурентоспособността на икономиката
4. Енергийна сигурност и повишаване на
ресурсната ефективност
5. Подобряване на транспортната
свързаност и достъпа до пазари
6. По-висока ефективност на
публичните услуги за гражданите и
бизнеса
7. Устойчиво интегрирано регионално
развитие
8. Развитие на аграрния отрасъл

Стратегически приоритет 1:
Продуктивна заетост за
приобщаващ растеж

Стратегически приоритет 2:
Иновации и инвестиции за
интелигентен растеж

Стратегически приоритет 3:
Свързаност и зелена икономика
за устойчив растеж

Стратегически приоритет 4:
Добро управление и достъп до
качествени обществени услуги

Споразумение за партньорство

Национална програма за развитие:
България 2020

1. Повишаване на качеството на
образованието и обучението

ВРЪЗКА МЕЖДУ НУЖДИ, ПРИОРИТЕТИТЕ
НА СП, ТЕМАТИЧНИТЕ ЦЕЛИ И ОП (1)
Основно предизвикателство

Приоритет за
финансиране в ДП

1)
Образование,
квалификация
и
Недостатъчна
икономическа заетост
за
активност
на
населението
и приобщаващ
предприемачество
(NEET, растеж
възможности за активно стареене)
Недостатъчен дял на заетите

Недостатъчна
връзка
образование и заетост

8) - Насърчаване на заетостта и подкрепа за
мобилността на работната сила
9) - Насърчаване на социално приобщаване и
борба с бедността
10) - Инвестиции в образованието, уменията
и ученето през целия живот

Водеща ОП

ОП Развитие на
човешките ресурси
ОП Наука и
образование за
интелигентен растеж

между

Недостатъчна секторна и географска
мобилност на работната сила
Ниска производителност на труда
2) Иновации
инвестиции
Нисък дял инвестиции в НИРД
интелигентен
растеж
Ниска резултатност на научната
система за икономиката
Ниска иновативност

Тематична цел на ОСР

и 1) – Засилване на научноизследователска
за дейност, технологично развитие и иновации
2) – Подобряване на достъпа до
информационни и комуникационни
технологии (извън e-government)
3) - Повишаване на конкурентоспособността
на малките и средни предприятия, на
селскостопанския сектор (ЕЗФРСР) и на
сектор рибарство и аквакултури (ЕФМДР)

ОП Иновации и
конкурентоспособност
ОП Наука и
образование за
интелигентен растеж

ВРЪЗКА МЕЖДУ НУЖДИ, ПРИОРИТЕТИТЕ
НА СП, ТЕМАТИЧНИТЕ ЦЕЛИ И ОП (2)
Основно предизвикателство

Приоритет за
финансиране в ДП

Тематична цел на ОСР

Неефективно използване на ресурси 3) Свързаност и 4) - Преминаване към ниско-въглеродна
и енергия
зелена икономика икономика във всички сектори
за устойчив растеж 5) - Адаптиране към изменението на климата
и превенцията и управлението на риска
Неефективно
прилагане
на
6) - Опазване на околната среда и
законодателството на ЕС в областта
насърчаване на ресурсната ефективност
на води, атмосферен въздух и
отпадъци

Планирана водеща ОП

ОП Околна среда

Неефективни системи за превенция,
управление
и
адресиране
последствията от рискове
Ограничена външна и вътрешна 3) Свързаност и 7) - Устойчив транспорт и премахване на
свързаност
зелена икономика участъците с недостатъчен капацитет във
за устойчив растеж всички ключови мрежови инфраструктури
Ограничен пренос на товари (по жп
и води)
Ограничена
сигурност,
екологосъобразност и устойчивост
на транспортната система

ОП Транспорт

ВРЪЗКА МЕЖДУ НУЖДИ, ПРИОРИТЕТИТЕ
НА СП, ТЕМАТИЧНИТЕ ЦЕЛИ И ОП (3)
Основно предизвикателство

Приоритет за
финансиране в ДП

Неприключила модернизация на 4)
Добро
системата на обществените услуги
управление
и
достъп
до
Неприключила
реформа
в качествени
съдебната система
обществени услуги

Задълбочаващо се различие в
развитието между София-град и
регионите

Тематична цел на ОСР

2) - Подобряване на достъпа до
информационни и комуникационни
технологии (e-government)
11) - Институционален капацитет и
ефективна публична администрация.

Планирана водеща ОП

ОП Добро управление

ОП
Регионално
развитие

Пространствено
Програма за развитие
измерение
и place-based approach според Доклад на Барка на селските региони
Задълбочаващи се дисбаланси в местни политики (2009)
развитието на териториите
за развитие
Програма за морско
дело и рибарство

ПРОЦЕС НА ПРОГРАМИРАНЕ:
Статус към момента
Проведени пет заседания на работната група за СП:

представена
стратегия
представени и обсъдени
проекти на анализи за СП
обсъдени общи предварителни условности

обсъдени предложения за бъдещи програми

представен социално-икономически анализ на НПР: България 2020

Два кръга срещи с Европейската комисия като част от
преговорния процес

ПРЕДСТОЯЩИ СТЪПКИ
Обществени обсъждания – текущо
Вътрешен срок за проект на Договора/Споразумението за
партньорство – края на май 2013 г.
Вътрешен срок за проекти на програми – края на юни 2013 г.
Закон за управление на средствата от ЕС
НО
всички срокове зависят от момента на одобрение на:
- многогодишната финансова рамка 2014-2020 г.
- законодателния пакет за Кохезионната политика

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

http://www.eufunds.bg/

