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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

от 6.7.2022 година 

за одобряване на споразумението за партньорство Република България 

 

CCI 2021BG16FFPA001 

(САМО ТЕКСТЪТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Е АВТЕНТИЧЕН) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

Като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 

от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, 

Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и 

аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за 

управлението на границите и визовата политика1, и по-специално член 12, параграф 4 

от него, 

като има предвид, че: 

(1) На 11 май 2022 г. България подаде чрез електронната система за обмен на данни 

на Комисията споразумение за партньорство, съдържащо елементите, изброени в 

член 11 от Регламент (ЕС) 2021/1060. Това споразумение за партньорство беше 

изготвено в сътрудничество със съответните партньори, посочени в член 8, 

параграф 1 от същия регламент.  

(2) Комисията направи оценка на споразумението за партньорство, без да прави 

коментари в съответствие с член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/1060. 

(3) Споразумението за партньорство обхваща подкрепата от Европейския фонд за 

регионално развитие („ЕФРР“), Кохезионния фонд, Европейския социален фонд 

плюс („ЕСФ+“), Фонда за справедлив преход („ФСП“) и Европейския фонд за 

морско дело, рибарство и аквакултури („ЕФМДРА“) в България за периода от 

1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. 

(4) В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/1058 на 

Европейския парламент и на Съвета2 България е избрала да постигне 

съответствие с тематичната концентрация на национално равнище за средствата 

по ЕФРР, различни от техническа помощ, и за целия програмен период. 

(5) В съответствие с член 11, първа алинея, буква в) от Регламент (ЕС) 2021/1060 и 

член 4, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2021/10583 в споразумението за 

партньорство са посочени предварителните минимални размери на средствата, 

                                                 
1 ОВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159. 
2 Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за 

регионално развитие и относно Кохезионния фонд (ОВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 60). 
3 ОВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 60. 
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които ще бъдат разпределени от общите средства по ЕФРР на национално 

равнище, различни от тези за техническа помощ, за целите на политиката, 

посочени в член 5, параграф 1, първа алинея, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 

2021/1060.  

(6) В съответствие с член 11, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) 2021/1058 

в споразумението за партньорство се посочва предварителният минимален 

размер на средствата, които ще бъдат разпределени по ЕФРР на национално 

равнище, различни от тези за техническа помощ, по цел „Инвестиции за работни 

места и растеж“ за устойчиво градско развитие. 

(7) Съгласно член 11 първа алинея, буква в) и в съответствие с член 7 и член 9, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета4 

в споразумението за партньорство се определят минималните суми, които да 

бъдат разпределени от средствата по направлението на ЕСФ + при споделено 

управление на национално равнище за специфичните цели, посочени в член 4, 

параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1057. 

(8) В съответствие с член 11, параграф 1, първа алинея, буква д) и член 111, 

параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060 България е предложила и обосновала 

прехвърлянето на начален средства за по-слабо развитите региони към региона в 

преход. 

(9) В съответствие с член 11, първа алинея, буква е) и член 36, параграф 3, втора 

алинея от Регламент (ЕС) 2021/1060 и като се вземат предвид изискванията, 

посочени в параграф 4 от член 36, България е избрала приносът на Съюза за 

техническа помощ да се предостави в съответствие с член 51, буква б) от 

Регламент (ЕС) 2021/1060.  

(10) В съответствие с член 11, първа алинея, буква ж) и член 14, параграф 1, първа 

алинея от Регламент (ЕС) 2021/1060 България е разпределила част от 

първоначално разпределените национални средства за ЕФРР и Кохезионния 

фонд като принос за InvestEU.  

(11) В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/1060 България 

определи предварителния размер на своя принос за целите в областта на климата 

и околната среда за ЕФРР и Кохезионния фонд. 

(12) Споразумението за партньорство е в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/1060 и 

със съответните правила за отделните фондове. 

(13) Поради това настоящото споразумение за партньорство следва да бъде одобрено, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Споразумението за партньорство с България за периода от 1 януари 2021 г. до 

31 декември 2027 г., представено в окончателния му вариант на 11 май 2022 г., се 

одобрява. 

                                                 
4 Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за създаване 

на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) No 1296/2013 (ОВ L 

231, 30.6.2021 г., стр. 21). 
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Член 2  

1. В съответствие с член 4, параграф 6, първа алинея, буква в) от Регламент (ЕС) 

2021/1058 и въз основа на информацията, предоставена от държавата членка в 

споразумението за партньорство, общите средства от ЕФРР, разпределени на 

национално равнище за целите на политиката, посочени в член 5, параграф 1, 

първа алинея, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2021/1060, с изключение на 

техническата помощ, са най-малко: 

1 357 025 382 EUR за цел на политиката 1 и 1 628 430 459 EUR за цел на 

политиката 2.   

2. В съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/1057, общите 

средствата по ЕСФ+ при споделено управление, различни от тези за техническа 

помощ, които трябва да бъдат разпределени от България за подкрепа на 

целенасочени действия и структурни реформи за справяне с детската бедност, 

са най-малко 126 000 000 EUR. 

3. В съответствие с член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/1057 общите 

средствата по ЕСФ+ при споделено управление, различни от тези за техническа 

помощ, които трябва да бъдат разпределени от България за специфичните цели 

за областите на политиката на социално приобщаване, посочени в член 4, 

параграф 1, букви з)-л) от Регламент (ЕС) 2021/1057, са най-малко 

630 000 000 EUR. 

4. В съответствие с член 7, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2021/1057 общите 

средствата от ЕСФ+ при споделено управление, различни от тези за техническа 

помощ, които трябва да бъдат разпределени от България за специфичната цел, 

посочена в член 4, параграф 1, буква м) от Регламент (ЕС) 2021/1057, или — в 

надлежно обосновани случаи — за специфичната цел, посочена в член 4, 

параграф 1, буква л) от Регламент (ЕС) 2021/1057, са най-малко 

75 600 000 EUR  

5. В съответствие с член 7, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2021/1057 общите 

средства по ЕСФ+ при споделено управление, различни от тези за техническа 

помощ, които трябва да бъдат разпределени от България за подкрепа на 

младежката заетост, професионалното образование и обучение, по-специално 

чиракуването, и прехода от училище към трудова заетост, възможностите за 

реинтеграция в системата на образование или обучение и предоставянето на 

втори шанс за образование, са най-малко 315 000 000 EUR. 

Член 3 

В съответствие с член 11, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) 2021/1058 

предварителните общи средства по ЕФРР, разпределени на национално равнище по цел 

„Инвестиции за работни места и растеж“, различни от техническа помощ, за устойчиво 

градско развитие като една или повече от формите, посочени в член 28 от Регламент 

(ЕС) 2021/1060, са най-малко 434 248 122 EUR. 

Член 4  

Следният трансфер от първоначално разпределените средства за по-слабо развитите 

региони, отпуснати на България, се приемат с настоящото: 
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378 400 758 EUR от категорията по-слабо развити региони към категорията 

региони в преход. 

Член 5  

Следният принос на България, разпределен за InvestEU, се приема: 

а) 100 000 000 EUR от категорията по ЕФРР по-слабо развити региони; 

б) 25 000 000 EUR от Кохезионния фонд. 

Член 6  

Предварителната стойност за принос в областта на климата за България се определя на 

30.72% от общия размер на разпределените за нея средства по ЕФРР и на 50.92% от 

общия размер на разпределените за нея средства по Кохезионния фонд. 

Член 7  

Адресат на настоящото решение е Република България. 

Съставено в Брюксел на 6.7.2022 година. 

 За Комисията 

 Elisa FERREIRA 

 Член на Комисията 

 

 

 


