
L 231/318 BG  Официален вестник на Европейския съюз 30.6.2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Хоризонтални отключващи условия — член 15, параграф 1

Приложими към всички специфични цели

Наименование на отключващите 
условия

Критерии за изпълнение 

Ефективни механизми за 
мониторинг на пазара на 
обществените поръчки

Налице са механизми за мониторинг, които обхващат 
всички обществени поръчки и възлагането им по 
линия на фондовете в съответствие със 
законодателството на Съюза в тази област. Това 
изискване включва:

1. Мерки за осигуряване на набор от ефективни и 
надеждни данни за процедурите за възлагане на 
обществени поръчки над праговете на Съюза в 
съответствие със задълженията за докладване 
съгласно членове 83 и 84 от Директива 2014/24/ЕС 
и членове 99 и 100 от Директива 2014/25/ЕС.

2. Мерки за гарантиране, че данните обхващат най-
малко следните елементи:
a) качество и интензивност на конкуренцията: 

имена/наименование на спечелилия търга, брой 
на първоначалните кандидати и стойност на 
договора;

б) информация за крайната цена след 
приключването и за участието на МСП като 
преки оференти, когато националните системи 
предоставят такава информация.

3. Мерки за гарантиране на мониторинга и анализа на 
данните от компетентните национални органи в 
съответствие с член 83, параграф 2 от 
Директива 2014/24/ЕС и член 99, параграф 2 от 
Директива 2014/25/ЕС.
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4. Мерки, с които да се оповестяват публично 
резултатите от анализа в съответствие с член 83,
параграф 3 от Директива 2014/24/ЕС и член 99,
параграф 3 от Директива 2014/25/ЕС.

5. Мерки, с които да се гарантира, че цялата 
информация, сочеща към предполагаеми случаи на 
тръжна манипулация, се съобщава на 
компетентните национални органи в съответствие с 
член 83, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС и 
член 99, параграф 2 от Директива 2014/25/ЕС.

Инструменти и капацитет за 
ефективно прилагане на правилата 
за държавна помощ

Управляващите органи разполагат с инструменти и 
капацитет за проверка на съответствието с правилата 
за държавна помощ:
1. За предприятия в затруднено положение и 

предприятия, от които се  изисква възстановяване 
на средства.

2. Чрез достъп до експертни становища и насоки по 
въпроси, свързани с държавната помощ, 
предоставяни от експерти в областта на държавната 
помощ на местни или национални органи.

Ефективно прилагане и изпълнение 
на Хартата на основните права

Налице са ефективни механизми за гарантиране на 
спазването на Хартата на основните права на 
Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“), 
които включват:
1. Мерки за осигуряване на съответствието на 

подкрепяните от фондовете програми и тяхното 
прилагане с приложимите разпоредби на Хартата.

2. Мерки за докладване на мониторинговия комитет за 
случаите на незачитане на Хартата при 
подкрепяните от фондовете операции и жалби във 
връзка с Хартата, подавани в съответствие с 
механизмите, установени съгласно член 69,
параграф 7.
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Въвеждане и прилагане на 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания (КПХУ на 
ООН) в съответствие с 
Решение 2010/48/ЕО на Съвета1

Налице е национална рамка за гарантиране на 
прилагането на КПХУ на ООН, която включва:

1. Общи цели с измерими подцели, събиране на данни 
и механизми за мониторинг.

2. Мерки, с които да се гарантира, че политиката, 
законодателството и стандартите относно 
достъпността са надлежно отразени в подготовката 
и изпълнението на програмите.

3. Мерки за докладване на мониторинговия комитет за 
случаите на несъответствие на подкрепяните от 
фондовете операции с КПХУ на ООН и жалби 
относно КПХУ на ООН, подадени в съответствие с 
механизмите съгласно член 69, параграф 7.

1 Решение на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно сключването от Европейската общност на 
Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (OB L 23, 
27.1.2010 г., стр. 35).
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Тематични отключващи условия, приложими за ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд — член 15, параграф 1

Цел на политиката Специфична цел Наименование на 
отключващото условие Критерии за изпълнение за отключващото условие

1. По-
конкурентоспос
обна и по-
интелигентна
Европа чрез
насърчаване на
иновативна и
интелигентна
икономическа
трансформация
и регионална
свързаност на
ИКТ;

ЕФРР:
Развитие и засилване на капацитета 
за научни изследвания и иновации и 
на внедряването на модерни 
технологии

Развитие на уменията за 
интелигентна специализация, 
промишлен преход и 
предприемачество

1.1. Добро 
управление на 
национална или 
регионална 
стратегия за 
интелигентна 
специализация

Стратегията или стратегиите за интелигентна 
специализация са подкрепени от:
1. Актуален анализ на предизвикателствата пред

разпространението на иновациите и цифровизацията.
2. Наличие на компетентна регионална или национална

институция или орган, отговорни за управлението на
стратегията за интелигентна специализация.

3. Инструменти за мониторинг и оценка с цел измерване
на резултатите спрямо целите на стратегията.

4. Функциониране на сътрудничеството между
заинтересованите страни („процес на търсене на
предприемачески потенциал“).

5. Действия, необходими за подобряване на националните
или регионални системи за научноизследователска
дейност и иновации, по целесъобразност.
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Цел на политиката Специфична цел Наименование на 
отключващото условие Критерии за изпълнение за отключващото условие

6. Действия в подкрепа на промишления преход, където е 
приложимо.

7. Мерки за засилване на сътрудничеството с партньори 
извън дадена държава членка в приоритетни области, 
подкрепяни от стратегията за интелигентна 
специализация.

ЕФРР:

Повишаване на цифровата 
свързаност

1.2. Национален или 
регионален план за 
широколентов 
достъп

Налице е национален или регионален план за 
широколентов достъп, който включва:
1. Оценка на недостига на инвестиции, който трябва да се 

преодолее, за да се гарантира, че всички граждани на 
Съюза имат достъп до мрежи с много голям капацитет1,
въз основа на:

a) актуално „картографиране“2 на съществуващата 
частна и публична инфраструктура и качеството на 
обслужване при използване на стандартни 
показатели за „картографирането“ на 
широколентови мрежи;

б) консултация относно планираните инвестиции в 
съответствие с изискванията за държавната помощ.

1 В съответствие с целта, определена в член 3, параграф 2, буква а) във връзка със съображение 25 от Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (ОВ L 321, 17.12.2018 г., стр. 36).

2 В съответствие с член 22 от Директива (ЕС) 2018/1972.
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Цел на политиката Специфична цел Наименование на 
отключващото условие Критерии за изпълнение за отключващото условие

2. Обосновка на планираните публични интервенции въз 
основа на модели за устойчиви инвестиции, които:
a) подобряват финансовата достъпност и достъпа до 

отворени, качествени и ориентирани към 
изискванията на бъдещето инфраструктура и 
услуги;

б) адаптират формите на финансова помощ към 
установените пазарни неефективности;

в) позволяват взаимно допълващо се използване на 
различните форми на финансиране от Съюза, 
национални или регионални източници.

3. Мерки в подкрепа на търсенето и използването на 
мрежи с много голям капацитет, включително действия 
за улесняване на тяхното въвеждане, по-специално чрез 
ефективно прилагане на  Директива 2014/61/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета1.

4. Механизми за техническа помощ и експертни 
становища, например служба по широколентовия 
достъп, за да се засили капацитетът на местните 
заинтересовани страни и да се консултират 
организаторите на проекти.

5. Механизъм за мониторинг, който се основава на 
стандартни показатели за картографирането на 
широколентови мрежи.

1 Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи (OВ L 155, 23.5.2014 г., стр. 1).
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Цел на политиката Специфична цел Наименование на 
отключващото условие Критерии за изпълнение за отключващото условие

2. По-зелена, 
нисковъглеродна 
и устойчива 
Европа с 
икономика в 
преход към 
нулеви нетни 
въглеродни 
емисии чрез 
насърчаване на 
чист и справедлив 
енергиен преход, 
зелени и сини 
инвестиции, 
кръгова 
икономика, 
смекчаване на 
последиците от 
изменението на 
климата и 
приспособяване 
към него, 
превенция и 
управление на 
риска и устойчива 
градска 
мобилност;

ЕФРР и Кохезионният фонд:
Насърчаване на енергийната 
ефективност и намаляване на емисиите 
на парникови газове

2.1. Стратегическа 
рамка на политиката за 
подкрепа на 
санирането на 
жилищни и 
нежилищни сгради с 
цел повишаване на 
енергийната 
ефективност

1. Приета е национална дългосрочна стратегия за саниране за 
подкрепа на санирането на националния фонд от жилищни и 
нежилищни сгради в съответствие с изискванията на 
Директива (ЕС) 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета1, която:
a) поставя индикативни междинни цели за 2030, 2040 и 

2050 г.;
б) представя индикативно описание на финансовите 

ресурси за подпомагане на изпълнението на стратегията;
в) определя ефективни механизми за насърчаване на 

инвестициите в санирането на сгради.
2. Мерки за подобряване на енергийната ефективност с цел 

постигане на изискваните икономии на енергия.

1 Директива (ЕС) 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (OB L 153, 18.6.2010 г., 
стр. 13).
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Цел на политиката Специфична цел Наименование на 
отключващото условие Критерии за изпълнение за отключващото условие

ЕФРР и Кохезионният фонд:

Насърчаване на енергийната 
ефективност и намаляване на 
емисиите на парникови газове
Насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници в 
съответствие с Директива (ЕС) 
2018/2001 на Европейския парламент 
и на Съвета1, включително 
критериите за устойчивост, посочени 
в нея;

2.2. Управление на 
енергийния сектор 

Интегрираният национален план в областта на 
енергетиката и климата, който се нотифицира на 
Комисията в съответствие с член 3 от Регламент (ЕС) 
2018/1999 и който съответства на дългосрочните цели за 
намаляване на емисиите на парникови газове съгласно 
Парижкото споразумение, включва:

1. Всички елементи, изисквани съгласно образеца,
посочен в приложение I от Регламент (ЕС) 2018/1999.

2. Описание на предвидените финансови ресурси и 
механизми за мерки за насърчаване на енергията с 
ниски въглеродни емисии. 

1 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 
(ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82).
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Цел на политиката Специфична цел Наименование на 
отключващото условие Критерии за изпълнение за отключващото условие

ЕФРР и Кохезионният фонд:

Насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници в 
съответствие с Директива (ЕС) 
2018/2001, включително критериите 
за устойчивост, посочени в нея;

2.3. Ефективно 
насърчаване на 
използването на 
енергия от 
възобновяеми 
източници в 
различните сектори 
навсякъде в Съюза 

Налице са мерки, които гарантират:

1. Съответствие с обвързващата национална целева 
стойност за 2020 г. по отношение на енергията от 
възобновяеми източници и с този дял на енергията от 
възобновяеми източници като базов дял до 2030 г. или 
като се предприемат допълнителни мерки, в случай че 
базовият дял не се поддържа в рамките на период от 
една година в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001 
и Регламент (ЕС) 2018/1999.

2. В съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 
2018/2001 и Регламент (ЕС) 2018/1999 — увеличаване 
на дела на енергията от възобновяеми източници в 
сектора за топлинна енергия и енергия за охлаждане в 
съответствие с член 23 от Директива (ЕС) 2018/2001.
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Цел на политиката Специфична цел Наименование на 
отключващото условие Критерии за изпълнение за отключващото условие

ЕФРР и Кохезионният фонд:

Насърчаване на адаптирането към 
изменението на климата, 
предотвратяването на риска от 
бедствия и устойчивостта, като се 
вземат предвид екосистемни 
подходи; 

2.4. Ефективна рамка 
за управление на 
риска от бедствия.

Налице е национален или регионален план за управление 
на риска от бедствия, изготвен въз основа на оценки на 
риска, при надлежно отчитане на вероятните последици от 
изменението на климата и съществуващите стратегии за 
адаптиране към изменението на климата, който включва:
1. Описание на основните рискове, оценени в 

съответствие с член 6, параграф 1 от Решение 
№ 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета1, отразяващо настоящия и развиващ се рисков 
профил за ориентировъчен период от 25—35 години. 
Оценката на свързаните с климата рискове се основава 
на прогнози и сценарии за изменението на климата.

2. Описание на мерките за превенция на бедствия, 
готовност и реагиране с цел справяне с основните 
установени рискове. Мерките се степенуват по важност 
в зависимост от рисковете и икономическото им 
въздействие, пропуските по отношение на капацитета2,
ефективността и ефикасността, като се вземат под 
внимание възможни алтернативи.

3. Информация относно финансовите ресурси и 
механизми, които са на разположение за покриване на 
разходите за експлоатация и поддръжка, свързани с 
превенция, готовност и реагиране.

1 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 924).

2 Както са определени в оценката на възможностите за управление на риска, която се изисква съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Решение № 1313/2013/ЕС.
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Цел на политиката Специфична цел Наименование на 
отключващото условие Критерии за изпълнение за отключващото условие

ЕФРР и Кохезионният фонд:

Подкрепа на достъпа до вода и на 
устойчивото управление на водите

2.5. Актуализирано 
планиране за 
необходимите 
инвестиции в 
секторите на водите 
и на отпадъчните 
води

За всеки един или и за двата сектора е налице национален 
инвестиционен план, който включва:
1. Оценка на текущото състояние на прилагането на 

Директива 91/271/ЕИО1 на Съвета и на Директива 
98/83/ЕО на Съвета2.

2. Определяне и планиране на публични инвестиции, 
включително индикативна финансова оценка, която се 
изисква:

a) с цел прилагане на Директива 91/271/ЕИО, 
включително определяне на приоритетите във 
връзка с големината на агломерациите, както и 
въздействието върху околната среда, като се 
представя разбивка на инвестициите по
агломерации на отпадъчни води;

б)с цел прилагане на Директивата 98/83/ЕО;
в) за да се отговори на нуждите, произтичащи от 

Директива (ЕС) 2020/21843, по-специално във 
връзка с преразгледаните параметри за качество, 
посочени в приложение I от същата директива.

1 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).
2 Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).
3 Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от 

човека(ОВ L 435, 23.12.2020 г., стр. 1).
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3. Оценка на инвестициите, необходими за обновяване на 
съществуващата инфраструктура за водоснабдяване и 
отпадъчни води, включително мрежи, в зависимост от 
продължителността на тяхната експлоатация и 
амортизационните им планове.

4. Посочване на потенциалните източници на 
публично финансиране, когато са необходими в 
допълнение към потребителските такси. 

ЕФРР и Кохезионният фонд:

Насърчаване на прехода към кръгова 
и основаваща се на ефективно 
използване на ресурсите икономика

2.6. Актуализирани 
планове за 
управление на 
отпадъците

Налице са един или повече планове за управление на 
отпадъците, посочени в член 28 от Директива 2008/98/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета1, които обхващат 
цялата територия на държавата членка и включват:

1. Анализ на текущата ситуация с управлението на 
отпадъците в съответната географска единица, 
включително по отношение на вида, количеството и 
източника на генерираните отпадъци, както и оценка на 
бъдещото им развитие, като се взема предвид 
очакваното въздействие на мерките, предвидени в 
програмите за предотвратяване на отпадъци, 
разработени в съответствие с член 29 от 
Директива 2008/98/ЕО.

2. Оценка на съществуващите схеми за събиране на 
отпадъци, включително материалното и териториалното 
покритие на разделното събиране и мерките за 
подобряване на неговото функциониране, както и 
нуждата от нови схеми за събиране.

1 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 
22.11.2008 г., стр. 3).
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3. Оценка на недостига на инвестиции, обосноваваща 
необходимостта от закриване на съществуващи 
инсталации за отпадъци и допълнителна или 
модернизирана инфраструктура за отпадъци, с 
информация за наличните източници на приходи, 
необходими за посрещане на разходите за експлоатация 
и поддръжка.

4. Информация за критериите за местоположение, по 
които ще бъдат определяни бъдещите местоположения 
на обектите, както и за капацитета на бъдещите 
инсталации за третиране на отпадъци.

ЕФРР и Кохезионният фонд:

Подобряване на защитата и 
опазването на природата, 
биологичното разнообразие и 
екологосъобразната инфраструктура, 
включително в градските райони, и 
намаляване на всички форми на 
замърсяване;

2.7. Рамка за 
приоритетни 
действия за 
необходимите 
консервационни 
мерки със 
съфинансиране от 
Съюза

За интервенции в подкрепа на мерки за опазване на 
природата във връзка със зони по „Натура 2000“, 
попадащи в обхвата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета1:

Въведена е рамка за приоритетни действия съгласно 
член 8 от Директива 92/43/ЕИО, която включва всички 
елементи, изисквани от договорения от Комисията и 
държавите членки образец за рамката за приоритетни 
действия за периода 2021—2027 г., включително 
определянето на приоритетните мерки и прогноза за 
нуждите от финансиране.

1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
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3. По-добре 
свързана Европа 
чрез 
подобряване на 
мобилността

ЕФРР и Кохезионният фонд:

Разработване на устойчива на 
изменението на климата, 
интелигентна, сигурна, стабилна и 
интермодална TEN-T
Развитие и засилване на стабилна, 
устойчива на изменението на 
климата, интелигентна и 
интермодална мобилност на 
национално, регионално и местно 
равнище, включително по-добър 
достъп до TEN-T и трансгранична 
мобилност

3.1. Цялостно 
планиране на 
транспорта на 
подходящото 
равнище

Налице е мултимодално картографиране на съществуващи 
и планирани инфраструктури до 2030 г., освен на местно 
равнище, което:

1. Включва икономическа оценка на планираните 
инвестиции, подкрепени от анализ на търсенето и 
моделиране на движението, която следва да отчита 
очакваното въздействие на отварянето на пазарите на 
железопътни услуги.

2. Съответства на свързаните с транспорта елементи на 
интегрирания национален план в областта на 
енергетиката и климата.

3. Включва инвестиции в коридорите на основната мрежа 
на TEN-T, както са определени в Регламента за МСЕ , 
съгласно съответните работни планове на коридорите 
на основната мрежа на TEN-T.

4. За инвестиции извън коридорите на основната мрежа на 
TEN-Т, включително в трансгранични участъци, 
осигурява взаимно допълване чрез предоставяне на 
достатъчно свързаност на градските мрежи, регионите и 
местните общности с основната мрежа на TEN-T и 
нейните транспортни възли.
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5. Гарантира оперативната съвместимост на 
железопътната мрежа и, когато е приложимо, доклади 
относно внедряването на ERTMS в съответствие с 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/6 на Комисията1.

6. Насърчава мултимодалността, като набелязва нуждите 
от терминали за мултимодален превоз или за 
претоварване на товари  и от пътнически терминали.

7. Включва мерки, приложими за планирането на 
инфраструктурата, насочени към насърчаване на 
алтернативните горива, съгласно съответните 
национални рамки на политиката.

8. Представя резултатите от оценката на рисковете за 
пътната безопасност в съответствие със 
съществуващите национални стратегии за пътна 
безопасност, заедно с картографиране на засегнатите 
пътища и участъци и определяне на приоритета на 
съответните инвестиции.

9. Предоставя информация относно финансовите ресурси, 
съответстващи на планираните инвестиции и 
необходими за покриване на разходите за експлоатация 
и поддръжка на съществуващи и планирани 
инфраструктури.

1 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/6 на Комисията от 5 януари 2017 г. за европейски план за внедряване на европейска система за управление на железопътното 
движение (ОВ L 3, 6.1.2017 г., стр. 6).
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4. По-социална 
и по-
приобщаваща 
Европа —
реализиране на 
европейския 
стълб на 
социалните 
права 

ЕФРР:

Повишаване на ефективността и 
приобщаващия характер на пазарите 
на труда и достъпа до 
висококачествена заетост чрез 
развитието на социална 
инфраструктура и насърчаване на 
социалната икономика

ЕСФ+:
Подобряване на достъпа до трудова 
заетост и мерки за активизиране на 
всички лица, търсещи работа, и най-
вече на младите хора, по-специално 
чрез изпълнението на гаранцията за 
младежта, на дългосрочно 
безработните и групите в 
неравностойно положение на пазара 
на труда, както и на неактивните 
лица, като се поощрява 
самостоятелната заетост и 
социалната икономика

4.1. Стратегическа 
рамка на политиката 
за активни политики 
на пазара на труда

Налице е стратегическа рамка на политиката за активни 
политики на пазара на труда в светлината на насоките 
относно заетостта, която включва:

1. Механизъм за насочване на профилирането на 
търсещите работа и оценка на техните нужди

2. Информация за свободните работни места и 
възможностите за заетост при отчитане на 
потребностите на пазара на труда

3. Механизъм, с който да се гарантира, че нейната 
подготовка, изпълнение, мониторинг и преглед се 
извършват в тясно сътрудничество със съответните 
заинтересовани страни

4. Механизъм за мониторинг, оценка и преглед на 
активните политики на пазара на труда

5. За интервенции за младежката заетост, основани на 
факти и целенасочени пътища към младите хора, които 
не участват във форма на заетост, образование или 
обучение, включително информационни мерки, въз 
основа на изисквания за качество, като се вземат под 
внимание критериите за качествени чиракуване и 
стажове включително в контекста на прилагането на 
схемите за гаранция за младежта
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Модернизиране на институциите и 
службите, занимаващи се с пазара на 
труда, с цел оценяване и 
предвиждане на потребностите от 
умения и осигуряване на 
своевременна и съобразена с нуждите 
помощ, а също така и подпомагане на 
съответствието между търсенето и 
предлагането на пазара на труда, на 
преходите и на мобилността;

ЕФРР:
Повишаване на ефективността и 
приобщаващия характер на пазарите 
на труда и достъпа до 
висококачествена заетост чрез 
развитието на социална 
инфраструктура и насърчаване на 
социалната икономика
ЕСФ+:

4.2. Национална 
стратегическа рамка 
за равенството 
между половете 

Налице е национална стратегическа рамка на политиката 
за равенство между половете, която включва:

1. Обосновано с данни открояване на предизвикателствата 
по отношение на равенството между половете

2. Мерки за преодоляване на неравнопоставеността между 
половете в областта на заетостта, заплащането и 
пенсиите и за насърчаване на равновесието между 
професионалния и личния живот за жените и мъжете, 
включително чрез подобряване на достъпа до 
образование и грижи в ранна детска възраст, със 
съответните целеви стойности, като се зачитат ролята и 
автономността на социалните партньори
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Насърчаване на балансирано участие 
на половете на пазара на труда, на 
равни условия на труд и на 
равновесие между професионалния и 
личния живот, включително чрез 
финансово достъпни грижи за деца и 
зависими лица;

3. Механизъм за мониторинг, оценка и преглед на 
стратегическата рамка на политиката и методи за 
събиране на данни въз основа на данни, групирани по 
пол.

4. Механизъм, с който да се гарантира, че нейното 
проектиране, изпълнение, мониторинг и преглед се 
извършват в тясно сътрудничество със съответните 
заинтересовани страни, включително органите по 
въпросите на равенството, социалните партньори и 
организациите на гражданското общество. 

ЕФРР:
Подобряване на равния достъп до 
приобщаващи и качествени услуги в 
областта на образованието, 
обучението и ученето през целия 
живот чрез развитие на достъпна 
инфраструктура, включително чрез 
насърчаване на устойчивостта на 
образованието и обучението от 
разстояние и в електронна среда;
ЕСФ+:

4.3. Стратегическа 
рамка на политиката 
за образование и 
обучение на всички 
равнища.

Налице е национална или регионална стратегическа рамка 
на политиката за образование и обучение, която включва:

1. Основани на факти системи за планиране и 
прогнозиране на уменията.

2. Механизми за проследяване на дипломираните лица и 
услуги за качествени и ефективни насоки за учащи се от 
всички възрасти.

3. Мерки за осигуряване на равен достъп до качествено, 
достъпно, подходящо и приобщаващо образование и 
обучение без сегрегация, участие в такова образование 
и обучение и завършването му, както и придобиване на 
ключови компетентности на всички равнища, 
включително висшето образование.
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Подобряване на качеството, 
приобщаващия характер, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение 
с нуждите на пазара на труда, 
включително чрез валидиране на 
неформалното и самостоятелното 
учене, така че да допринасят за 
придобиването на ключови 
компетентности, в т.ч. 
предприемачески и цифрови умения, 
също и чрез насърчаване на 
въвеждането на дуални системи на 
обучение и чиракуване;

4. Механизъм за координация, обхващащ всички равнища 
на образование и обучение, включително висшето 
образование, както и ясно разпределение на 
отговорностите между съответните национални и/или 
регионални органи.

5. Механизъм за мониторинг, оценка и преглед на 
стратегическата рамка на политиката.

6. Мерки, насочени към възрастни с ниско ниво на 
уменията/ниска квалификация и тези в неравностойно 
социално-икономическо положение, и начини за 
повишаване на квалификацията.

7. Мерки за подпомагане на учители, обучаващи и 
преподаватели по отношение на подходящите методи 
на обучение, оценка и валидиране на ключови умения.

8. Мерки за насърчаване на мобилността на учащи се и 
персонал и транснационално сътрудничество между 
доставчиците на образование и обучение, включително 
чрез признаване на учебни резултати и квалификации.
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Насърчаване на ученето през целия 
живот, по-специално гъвкавите 
възможности за повишаване на 
квалификацията и за 
преквалификация за всички, като се 
вземат предвид предприемаческите и 
цифровите умения, по-доброто 
предвиждане на промените и 
изискванията за нови умения в 
зависимост от нуждите на пазара, 
улесняването на преходите в 
професионалното развитие и 
насърчаването на професионалната 
мобилност;
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Насърчаване на равния достъп до 
качествено и приобщаващо 
образование и обучение, както и на 
неговото завършване, по-специално 
за групите в неравностойно 
положение — от образованието и 
грижите в ранна детска възраст през 
общото и професионалното 
образование и обучение до висшето 
образование, образованието и 
ученето в зряла възраст, 
включително улесняване на 
мобилността с учебна цел за всички и 
достъпността за хората с увреждания.
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ЕФРР:

Насърчаване на социално-
икономическото приобщаване на 
маргинализираните общности, 
домакинствата с ниски доходи и 
групите в неравностойно положение, 
включително хората със специални 
нужди, чрез интегрирани действия, 
включително жилищно настаняване и 
социални услуги;
ЕСФ+:

Поощряване на активното 
приобщаване с оглед на 
насърчаването на равните 
възможности, недискриминацията и 
активното участие и по-добрата 
пригодност за работа, по-специално 
за групите в неравностойно 
положение;

4.4. Национална 
стратегическа рамка 
на политиката за 
социално 
приобщаване и 
намаляване на 
бедността

Налице е национална или регионална стратегическа рамка 
на политиката или законодателна рамка за социално 
приобщаване и намаляване на бедността, която включва:

1. Основана на фактите диагностика на бедността и 
социалното изключване, включително детската бедност, 
в частност по отношение на равния достъп до 
качествени услуги за деца в уязвимо положение, както и 
бездомничеството, пространствената и образователната 
сегрегация, ограничения достъп до основни услуги и 
инфраструктура и специфичните потребности на 
уязвимите лица на всякаква възраст.

2. Мерки за предотвратяване и преодоляване на 
сегрегацията във всички области, включително 
социална закрила, приобщаващи пазари на труда и 
достъп до качествени услуги за хората в уязвимо 
положение, включително мигранти и бежанци.

3. Мерки за преминаването от институционални грижи 
към грижи в семейството и общността.

4. Механизъм, с който да се гарантира, че нейното 
проектиране, изпълнение, мониторинг и преглед се 
извършват в тясно сътрудничество със съответните 
заинтересовани страни, включително социалните 
партньори и съответните организации на гражданското 
общество.
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ЕСФ+:

Насърчаване на социално-
икономическата интеграция на 
маргинализирани общности като 
ромите;

4.5. Национална 
стратегическа рамка 
на политиката за 
приобщаване на 
ромите

Налице е стратегическа рамка на политиката за 
приобщаване на ромите, която включва:
1. Мерки за ускоряване на интегрирането на ромите и 

предотвратяване и премахване на сегрегацията, като се 
отчита аспектът на равенството между половете и 
положението на младите роми и се определят базови 
показатели и измерими междинни цели и целеви 
стойности.

2. Механизъм за мониторинг, оценка и преглед на мерките 
за интеграция на ромите.

3. Механизъм за включване на интегрирането на ромите 
на регионално и местно равнище.

4. Механизъм, с който да се гарантира, че нейното 
разработване, изпълнение, мониторинг и преглед се 
провеждат в тясно сътрудничество с ромското 
гражданско общество и всички останали 
заинтересовани страни, включително на регионално и 
местно равнище.
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ЕФРР:
Гарантиране на равен достъп до 
здравеопазване и насърчаване на 
устойчивостта на системите за 
здравеопазване, включително 
първичните здравни грижи, и 
насърчаване на прехода от 
институционални грижи към грижи, 
предоставяни в семейството и в 
общността

4.6. Стратегическа 
рамка на политиката 
за здравеопазване и 
дългосрочни грижи

Налице е национална или регионална стратегическа рамка 
на политиката за здравеопазване, която включва:
1. „Картографиране“ на потребностите в областта на 

здравеопазването и дългосрочните грижи, включително 
по отношение на медицинския персонал и персонала за 
полагане на грижи, за да се подсигурят устойчиви и 
координирани мерки.

2. Мерки за осигуряване на ефективност, устойчивост, 
достъпност — включително финансова, на здравните 
услуги и дългосрочните грижи, включително специален 
акцент върху лицата, попадащи извън системите за 
здравеопазване и дългосрочни грижи, и лицата, до 
които достъпът е най-труден.
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ЕСФ+:
Подобряване на равния и навременен 
достъп до качествени и устойчиви 
услуги на достъпна цена, 
включително услуги, които 
стимулират достъпа до жилищно 
настаняване и ориентирани към 
индивида грижи, включително 
здравеопазване; модернизиране на 
системите за социална закрила, 
включително насърчаване на достъпа 
до социална закрила, като се обръща 
особено внимание на децата и 
групите в неравностойно положение; 
подобряване на достъпността, 
включително за хората с увреждания, 
ефективността и устойчивостта на 
системите за здравеопазване и на 
услугите за полагане на дългосрочни 
грижи

3. Мерки за насърчаване на услугите в семейството и 
общността чрез деинституционализация, включително 
превенция и първични здравни грижи, домашни грижи 
и предоставяни в общността услуги.
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