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ОБЩ НАБОР ОТ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА СЕДЕМ ФОНДА

КФ: Кохезионен фонд

ЕФМДР:   Европейски фонд за морско дело и рибарство

ЕФРР:        Европейски фонд за регионално развитие

ЕСФ+:        Европейски социален фонд +

ФУМИ:      Фонд „Убежище и миграция“

ИУГВ:      Инструмент за управление на границите и визите

ФВС:         Фонд „Вътрешна сигурност“



 Сравнение на обхвата на разпоредбите по Регламент №1303/2013 за програмен 
период 2014-2020 г. и предложението за РОР за програмен период 2021-2027 г. 

2014-2020 г.

• Общоприложими разпоредби за 5 ЕСИФ (Европейски структурни 
и инвестиционни фондове) - ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР и 
общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, ЕФМДР

• 11 тематични цели  

2021-2027 г.

• Общоприложими разпоредби за 7 фонда - ЕФРР, ЕСФ+, КФ, 
ФУМИ, ИУГВ, ФВС и общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ+, КФ,  
ЕФМДР

• 5 цели на политиката  за ЕФРР, ЕСФ+, КФ, ЕФМДР  

• ЕСФ+  - Сливане на Европейския социален фонд (ЕСФ), Фонда за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) и 
Инициативата за младежка заетост (YEI)

• ЕЗФРСР – изключен от общоприложимия регламент

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩОПРИЛОЖИМИ
РАЗПОРЕДБИ (РОР) - 2021-2027



 Цели на политиката (ЦП)

ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионният фонд и ЕФМДР подпомагат следните цели на политиката:

 ЦП 1 - По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен 
икономически преход 

 ЦП 2 - По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив 
енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване 
към изменението на климата и превенция и управление на риска 

 ЦП 3 - По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната 
свързаност на ИКТ 

 ЦП 4 - По-социална Европа — реализиране на европейския стълб на социалните 
права  

 ЦП 5 - Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и 
интегрирано развитие на всички видове територии (редактиран текст на предложението за 
регламент, съгласно частичен мандат на Съвета от 15 юли 2019 г. при стартиране на триалога с Европейския 
парламент)
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 Партньорство и многостепенно управление – запазват се условията от 2014-2020

Всяка държава-членка организира и осъществява партньорство с участието на съответните
партньори в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията относно
Европейския кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и
инвестиционни фондове, като взема предвид особеностите на фондовете. (редактиран текст на
предложението за регламент, частичен мандат на Съвета от 15 юли 2019 г. при стартиране на триалога с Европейския
парламент)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩОПРИЛОЖИМИ
РАЗПОРЕДБИ (РОР) - 2021-2027

Партньори за програмите

Регионални, местни, градски и 
други публични органи

Икономически и социални 
партньори

Организации, представляващи 
гражданското общество

Участие на партньорите в изготвянето 
на програмите

Анализ и установяване на 
нуждите

Избор на приоритети и 
специфични цели

Отпускането на 
финансиране

Определяне на конкретни 
показатели за програмите



 Споразумение за партньорство (СП) – опростени правила в сравнение с 2014-2020 г. 
с цел по-бързо стартиране на изпълнението

 Няма Обща стратегическа рамка;

 СП ще ръководи преговорите относно програмите в началото, но след това
няма да се изменя;

 В СП се изисква само основна информация:

 Избрани цели на политиката, обосновка;

 Координация между фондовете, основни очаквани резултати; 

 Предвиждано финансиране за всеки от фондовете по цели на политиката на национално
равнище, при спазване на правилата за тематична концентрация; 

 Списък на планираните програми по фондове със съответното неокончателно
финансиране по фондове;

 Резюме на действията за увеличаване на административния капацитет за изпълнение на 
фондовете.
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 Отключващи условия – по-малко на брой и с  променени правила в сравнение с 
предварителните условия през 2014-2020 г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩОПРИЛОЖИМИ
РАЗПОРЕДБИ (РОР) - 2021-2027

2014-2020

Предварителни условия 
(ПУ) 

•Общи ПУ – 5

•Тематични ПУ за всяка 
тематична цел (ТЦ) по 
инвестиционни приоритети 
– 36

•Всяка ОП определя 
приложимите ПУ, оценка на 
изпълнението, план за 
действие за неизпълнените

•Срок за отчитане  пред ЕК 
на неизпълнените ПУ: 
31.12.2016 г.

2021-2027

Отключващи условия 
(ОУ)

•Хоризонтални ОУ – 4

•Тематични ОУ за всяка цел 
на политиката (ЦП) – 26

•При изготвяне на ОП или 
въвеждане на нова 
специфична цел (СЦ) –
оценка на изпълнението 
на ОУ за всяка СЦ 

•Държавата членка 
гарантира изпълнението и 
прилагането през целия 
период

Сравнение и нови 
изисквания

•2014-2020 г. - за 
неизпълнените до 
31.12.2016 г. - основание за 
спиране на междинни 
плащания към 
съответните приоритети 
на ОП 

•2021-2027 – не може да се 
декларират разходи към 
ЕК, докато не бъде 
изпълнено ОУ за 
съответната СЦ



 Отключващи условия – приложими за „Оперативна програма за наука и образование“  2021-2027 г.  

Цел на политиката Специфични цели Наименование на 
отключващите условия

Критерии за изпълнение 
на отключващите 
условия

ЦП 1: По-
интелигентна Европа 
чрез насърчаване на 
иновативния и 
интелигентен 
икономически преход

ЕФРР:
Всички специфични 
цели

Добро управление на 
национална или 
регионална стратегия 
за интелигентна 
специализация

Стратегиите за 
интелигентна 
специализация трябва 
да бъдат придружени 
от елементи, 
съдържащи анализи, 
инструменти и 
организиране на 
институции 
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 Отключващи условия – приложими за „Оперативна програма за наука и образование“ 2021-2027 г.  

Цел на политиката Специфични цели Наименование на 
отключващите условия

Критерии за изпълнение на 
отключващите условия

ЦП 4: По-социална 
Европа чрез изпълнение 
на европейския стълб на 
социалните права

ЕСФ:
Подобряване на 
качеството, 
ефективността и 
съответствието с пазара 
на труда на системите за 
образование и обучение

Насърчаване на равния 
достъп до и 
завършването на 
качествено и 
приобщаващо 
образование и обучение

Стратегическа рамка на 
политиката за 
образование и обучение 
на всички равнища

Налице е национална 
и/или регионална 
стратегическа рамка на 
политиката за 
образование и 
обучение, в която са 
описани конкретни 
факти, механизми и 
мерки
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 Преглед на изпълнението – 2014-2020 г.

•Резерв за 
изпълнение (6%) –
разпределен за 
всеки приоритет 

•Междинни цели на 
ниво на приоритети 
за 2018 г.

•Цели за 2023 г. 
(краен срок за 
плащания по ОП)

Програмиране на периода 
2014-2020

•Постигане на 
междинните цели 
(информация и 
оценки в годишния 
доклад за 2019 г.)

•Резервът за 
изпълнение се 
разпределя 
единствено на ОП и 
приоритети с 
постигнати 
междинни цели

Преглед на изпълнението 
спрямо рамката на 

изпълнението през 2019 г.
• При сериозен неуспех по 

постигането на 
междинните цели 
(слабости по отношение 
на изпълнението) –
процедура между ЕК и 
Държавата членка 
(корективни действия за 
отстраняване) – риск за 
спиране на междинни 
плащания   

2019-2020 г.
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 Рамка за качество на изпълнението 2021-2027 г.

• Междинни цели 
до края на 2024 г. 

• Целеви стойности 
до края на 2029 г. 

Програмиране на 
периода 2021-2025

• Анализ, напредък в 
постигане на 
междинните цели

• Изменение на 
програмата и 
представяне на ЕК 
до 31.03.2025 г.

Междинен преглед 
през 2025 г.

•Разпределени 
финансови ресурси за 
2026 и 2027 г. 

•Преразгледани или 
нови целеви стойности

•Преразгледани 
разпределения на 
финансовите средства 
(технически корекции)

2026-2027 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩОПРИЛОЖИМИ
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 Програмиране – сравнение между 2014-2020 г. и 2021-2027 г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩОПРИЛОЖИМИ
РАЗПОРЕДБИ (РОР) - 2021-2027

Тематични цели 

11 тематични цели - чл. 9 
от Регламент 1303/2013 
(общ регламент)

Инвестиционни 
приоритети – от 
регламентите по фондове 
ЕФРР, ЕСФ

Всяка оперативна 
програма се състои от 
приоритетни оси 

(чл. 96 (1) от регламент 1303/2013)

2014-
2020 Цели на политиката

5 цели на политиката - чл. 
4 от предложението за 
общ регламент 

Специфични цели – от 
регламентите по фондове 
ЕФРР и КФ, ЕСФ+

Програмата се състои от 
приоритети 

(чл. 17 (2) от предложението за 
общ регламент)

2021-
2027



 Съдържание на програмите – примерна схема на програмна стратегия

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩОПРИЛОЖИМИ
РАЗПОРЕДБИ (РОР) - 2021-2027

Цел на 
политиката … 

Приоритет 1 Фонд
Специфична цел 1

за съответния фонд Обосновка 

Цел на 
политиката 

…

Приоритет 2 Фонд

Специфична цел 2

за съответния фонд
Обосновка

Специфична цел 3

за съответния фонд
Обосновка

Приоритет 3 Фонд
Специфична цел 4

за съответния фонд
Обосновка

Икономически, социални и териториални 
различия

Инвестиционни потребности и допълняемост с 
други форми на подпомагане

Предизвикателства, посочени в съответните 
препоръки за отделните държави

Административен капацитет, изводи от минал 
опит



 Основни елементи в съдържанието на програмите 

 За всяка специфична цел (СЦ):

i) свързаните видове действия, включително списък на планираните операции от
стратегическо значение;

ii) показателите за крайния продукт и показателите за резултата със съответните междинни
цели и целеви стойности;

iii) основните целеви групи;

iv) специфични целеви територии, включително планирано използване на интегрирани
териториални инвестиции, водено от общностите местно развитие или други
териториални инструменти;

v) междурегионални и транснационални действия, при които бенефициерите се намират
поне в още една друга държава членка;

vi) планирано използване на финансови инструменти;

vii) видове интервенции и примерна разбивка на програмираните средства в зависимост от
вида интервенция или област на подпомагане – видовете интервенции са на базата на
номенклатура, посочена в приложение на регламента.
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Основни елементи в съдържанието на програмите 

 Планирано използване на техническата помощ;

 План за финансиране;

 Предприети действия за привличане на съответните партньори;

 За всяко отключващо условие – оценка дали е изпълнено към
датата на представяне на програмата;

 Предвиденият подход към комуникация и видимост на
програмата;

 Управляващ орган, одитен орган и организация, която получава
плащания от Комисията.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩОПРИЛОЖИМИ
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 Териториално развитие 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩОПРИЛОЖИМИ
РАЗПОРЕДБИ (РОР) - 2021-2027

Интегрирано 
териториално развитие

Интегрирани 
териториални 

инвестиции 
(ИТИ)

Териториална 
стратегия 

(съдържа 
задължителни 

елементи – чл. 23) 

Друг 
териториален 

инструмент

Териториална 
стратегия

(съдържа 
задължителни 

елементи – чл. 23)

Водено от 
общностите 

местно 
развитие 
(ВОМР)

Стратегия за 
ВОМР

(съдържа 
задължителни 

елементи – чл. 26) 

ИТИ – когато 
териториална 

стратегия включва 
инвестиции по 

повече фондове или 
повече програми 

или повече 
приоритети от една 

програма 



 Териториални стратегии

 Териториалните стратегии, съдържат следните елементи:

 Географски район, обхванат от стратегията;

 Анализ на нуждите и потенциала за развитие на района;

 Описание на интегриран подход, който дава отговор на набелязаните
нужди и потенциал за развитие;

 Описание на участието на партньори в подготовката и изпълнението на
стратегията;

 Могат да съдържат и списък на операциите, които ще бъдат подпомагани

Изготвят се на отговорността на градски, местни или други териториални
органи или организации;

Избраните операции трябва да съответстват на териториалната стратегия.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩОПРИЛОЖИМИ
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 Териториално развитие - ВОМР

ЕФРР, ЕСФ+, ЕЗФРСР и ЕФМДР могат да подпомагат Воденото от общностите местно
развитие (ВОМР).

 Стратегии за ВОМР с предоставяне на подпомагане по повече от един фонд
(съответно ОП):

 УО организират съвместна покана за подбор на стратегиите;

 УО сформират съвместен комитет за всички съответни фондове, за следене
изпълнението на стратегиите;

 УО могат да изберат един от фондовете за водещ фонд. В този случай:

 За съответната стратегия се прилагат правилата на водещия фонд;

 Органите на другите фондове разчитат на решенията и проверките, извършени от
компетентния орган на водещия фонд;

 Органите на водещия фонд предоставят на органите на другите фондове
информация за мониторинг и плащанията, в съответствие с правилата на отделния
фонд.
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 Комитет за наблюдение  - КН

 Комитет за наблюдение, който да следи изпълнението на програмата, се сформира в срок
от три месеца след датата, на която одобрението на програмата е нотифицирано;

 КН приема свой процедурен правилник;

 КН заседава поне веднъж годишно и прави преглед на всички въпроси, които засягат
напредъка на програмата в постигането на нейните цели;

 На уебсайта на програмата се публикува процедурния правилник на КН и всички данни и
информация, предоставени на КН;

 В състава на КН: балансирано представителство на съответните органи на държавата
членка, на междинните звена и на представителите на партньорите;

 Всеки член на КН – един глас;

 Комисията участва в работата на КН със съвещателна функция.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩОПРИЛОЖИМИ
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 Функции на КН

Комитетът за наблюдение разглежда

• напредъка в изпълнението на програмата и в
постигането на междинните цели и целевите
стойности;

• въпроси, които засягат качеството на изпълнение
на програмата и мерките за тяхното разрешаване;

• напредъка в извършването на оценките,
обобщенията на оценките и евентуалните
последващи действия по констатациите от тях;

• изпълнението на благоприятстващите условия и
тяхното прилагане за целия програмен период;

• приноса на програмата за преодоляване на
предизвикателствата, посочени в съответните
препоръки за отделната държава;

• изпълнението на действията за комуникация и
видимост.

Комитетът за наблюдение одобрява

• методологията и критериите, използвани за 
подбор на операции, включително измененията в 
тях, след консултация с Комисията; 

• окончателния доклад за качеството на
изпълнението за програмите, подпомагани от
ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд;

• плана за оценка и неговите изменения;

• евентуалните предложения от Управляващия орган
за изменение на програма.
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 Форми на подпомагане от държавите членки

Държавите членки (ДЧ) използват приноса от фондовете, за да предоставят
подпомагане на бенефициентите под формата на: безвъзмездни средства; финансови
инструменти; награди; комбинация от тях.

 Безвъзмездните средства, предоставяни от ДЧ на бенефициентите, могат да
бъдат под всяка от следните форми:

а) възстановяване на допустими разходи, реално направени от бенефициент или
от частния партньор на операции за ПЧП и платени при изпълнението на
операциите, включително принос в натура и амортизация;

б) единични разходи;

в) еднократни суми;

г) финансиране с единна ставка;

д) комбинация от формите, посочени в букви а) — г),
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 Определяне на ставките на съфинансиране по целта «Инвестиции за растеж и работни 
места» за ЕФРР, ЕСФ+ и КФ

Регион от ниво 2 по NUTS

По-слабо развити 
региони

БВП на глава от населението 
по-малък от 75% от средния 

БВП на ЕС-27

Ставка на съфинансиране 
на равнището на всеки 

приоритет

70%

Регион от ниво 2 по NUTS

Региони в преход

БВП на глава от населението 
между 75% и 100% от средния 

БВП на ЕС-27  

Ставка на съфинансиране 
на равнището на всеки 

приоритет

55 %

Регион от ниво 2 NUTS 

По-силно развити 
региони

БВП на глава от населението 
над 100% от средния БВП на 

ЕС-27

Ставка на съфинансиране 
на равнището на всеки 

приоритет

40 %
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 Специфични цели за ЕФРР и КФ – в съответствие с целите на политиката, определени в чл. 4 на РОР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ЕФРР И КФ -
2021-2027

ЦП 1 По-
интелигентна 
Европа

•Засилване на 
капацитета за НИИ

•Усвояване на ползите 
от цифровизацията

•Засилване на растежа 
и конкурентосп. на 
МСП

•Развитие на умения 
за интелигентно 
специализиране

ЦП 2 По-зелена 
нисковъглеродна
Европа

•Енергийна 
ефективност; ВЕИ

•Интелигентни ЕСМ

•Адаптиране към 
изменението на 
климата

•Устойчиво 
управление на водите

•Кръгова икономика

•Биоразнообразие, 
зелена 
инфраструктура

ЦП 3 По-добре 
свързана Европа

•Цифрова свързаност

•Интелигентна, 
сигурна и 
интермодална TEN-T

•Устойчива 
мултимодална
градска мобилност

ЦП 4 По-социална 
Европа

•Ефективност на 
пазарите на труда

•Достъп до 
образование, обучение 
чрез развитие на 
инфраструктура

•Повишаване на 
соц.иконом. 
интеграция на 
маргинализираните
общности

•Равен достъп до 
здравеопазване чрез 
развитие на 
инфраструктура

ЦП 5 Европа по-
близо до 
гражданите

•Интегрирано 
социално, иконом. и 
екологично развитие 
в градските райони 

•Интегрирано 
социално, иконом. и 
екологично развитие 
на местно равнище, 
културно наследство



 Специфични цели по чл. 2, пар. 1 , (а) 

а) „по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и
интелигентен икономически преход“ (цел на политиката 1) чрез:

i) засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на
въвеждането на модерни технологии;

ii) усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата
и правителствата;

iii) засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП;

iv) развитие на умения за интелигентно специализиране, промишлен
преход и предприемачеството;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ЕФРР И КФ -
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 Тематична концентрация

 С цел да се гарантира, че в контекста на намаляването на бюджета все още е налице
критична маса от инвестиции, с Регламента за ЕФРР и Кохезионния фонд се поставят
изисквания за тематична концентрация.

 По-голямата част (между 65 % и 85 %) от ресурсите ще се съсредоточат върху приноса към:

 Цел на политиката 1: по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и
интелигентен икономически преход;

 Цел на политиката 2: по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и
справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика,
приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска.

 За да се позволи гъвкавост, критериите за тематична концентрация ще се прилагат на
национално равнище.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ЕФРР И КФ -
2021-2027



 Условия за тематична концентрация на национално ниво

За държави с: Минимален % за „ЦП1“ Минимален % за „ЦП2“

БНД под 75 % от средния за 
ЕС („група 3“)

35 % 30 %

БНД 75-100 % от средния за 
ЕС („група 2“)

45 % 30%

БНД възлиза на или 
надхвърля 100 % от средния 

за ЕС („група 1“)

60 % Не е приложимо
Минимум за ЦП1 и ЦП2: 85 %

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ЕФРР И КФ -
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 Обхват на подпомагането от ЕФРР

ЕФРР подпомага следните дейности:

 инвестиции в инфраструктура;

 инвестиции в достъпа до услуги;

 производствени инвестиции в МСП;

 оборудване, софтуер и нематериални активи;

 информация, комуникация, проучвания, създаване на партньорски
мрежи, сътрудничество, обмен на опит и дейности, свързани с клъстери;

 техническа помощ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ЕФРР И КФ -
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 Приложение 1 - Общи показатели за крайния продукт и за резултатите за ЕФРР и КФ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ЕФРР И КФ -
2021-2027

Цел на политиката Краен продукт Резултати

1. По-интелигентна Европа 
чрез насърчаване на 
иновативния и 
интелигентен икономически
преход

…………………………………………………
………………….

RCO 06 Изследователи, работещи в 
подкрепяни обекти за научни
изследвания
RCO 07  Научноизследователски
институции, участващи в съвместни
проекти за научни изследвания
RCO 08 Номинална стойност на 
оборудването за научни изследвания и 
иновации
RCO 10 Предприятия, които си 
сътрудничат с научноизследователски
институции
RCO 96 Междурегионални инвестиции в 
проекти на ЕС

RCR301 Работни места, създадени в 
подкрепяните структури
RCR 02 Частни инвестиции, допълващи
публичната подкрепа (безвъзмездни
средства, финансови инструменти) 
RCR 03 МСП, въвеждащи иновативен продукт 
или процес
RCR 04 МСП, въвеждащи иновация в 
маркетинга или организацията
RCR 05 МСП, въвеждащи иновация на 
равнището на предприятието
RCR 06 Заявка за патент, подадена пред 
Европейското патентно ведомство 
RCR 07 Заявки за марка и дизайн 
RCR 08 Публично-частни съвместни
публикации

RCO: Общ показател за крайния продукт на регионалната политика
RCR: Общ показател за резултатите на регионалната политика
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 Контекст на предложението

Предложението за регламент включва Европейския социален фонд плюс
(ЕСФ+) като основен инструмент на ЕС за инвестиране в хората и за
изпълнение на Европейския стълб на социалните права.

ЕСФ+ обединява следните фондове и програми:

 Европейския социален фонд (ЕСФ) и Инициативата за младежка заетост
(ИМЗ);

 Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD);

 Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI);

 Програмата за действие на Съюза в областта на здравето (Здравната
програма).
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 Специфични цели – по ЦП 4  По-социална Европа — изпълнение на Европейския
стълб на социалните права (чл. 4 от предложението за регламент)

i) Подобряване на достъпа 
до трудова заетост на всички 
лица, търсещи работа, и по-

специално на младите хора и 
дългосрочно безработните

ii) Модернизиране на 
институциите и службите на 

пазара на труда за оценяване 
и предвиждане на 

потребностите от умения

iii) Насърчаване на участие на 
жените на пазара на труда, 

по-добър баланс между 
професионалния и личния 

живот

iv) Подобряване на 
качеството, ефективността и 
съответствие на системите за 

образование и обучение с 
нуждите на пазара на труда

v) Насърчаване на равния 
достъп до и завършването на 
качествено и приобщаващо 

образование и обучение

vi) Насърчаване на ученето 
през целия живот, по-
специално гъвкавите 

възможности за повишаване 
на квалификацията

vii) Поощряване на активното 
приобщаване с оглед на 

насърчаването на равните 
възможности и активното 

участие и по-добра 
пригодност за работа

viii) Насърчаване на социално-
икономическата интеграция 

на гражданите на трети 
държави и на 

маргинализираните общности, 
напр. ромите

ix) Подобряване на равния и 
навременен достъп до 

качествени, устойчиви и 
достъпни услуги; 

модернизиране на системите 
за социална закрила

x) Насърчаване на 
социалната интеграция на 
хора, изложени на риск от 

бедност или социално 
изключване

xi) Справяне с проблема на 
материалните лишения чрез 

предоставянето на храни 
и/или основно материално 

подпомагане
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 Съгласуваност и тематична концентрация

Дял от 
националните 

средства от ЕСФ+

Разпределение по специфични цели
Разпределение по целеви групи

25 % vii) поощряване на активното приобщаване; viii) насърчаване на социално-икономическата интеграция на 
граждани на трети държави и на маргинализирани общности; ix) подобряване на равния и навременен достъп до 
качествени, устойчиви и достъпни услуги; x) насърчаване на социалната интеграция на хора, изложени на риск от 
бедност или социално изключване; xi) справяне с проблема на материалните лишения.

2 % xi) справяне с проблема на материалните лишения.

2 % x) насърчаване на социалната интеграция на хора, изложени на риск от бедност или социално изключване,
може да се взима предвид към процента по СЦ xi)

10%
от средствата за 
2021-2025 г.

При % на младите хора на възраст между 15 и 29 години, които не участват в никаква форма на заетост,
образование или обучение, над средното равнище за Съюза през 2019 г. - за целеви действия и структурни
реформи в подкрепа на заетостта сред младите хора и прехода от училище към работа, възможности за
повторно включване в системата на образованието или обучението и втори шанс за образование

10%
от средствата за 
2026 – 2027 г.

При % на младите хора на възраст между 15 и 29 години, които не участват в никаква форма на заетост,
образование или обучение, над средното равнище за Съюза през 2024 г. - за целеви действия и структурни
реформи в подкрепа на заетостта сред младите хора и прехода от училище към работа, възможности за
повторно включване в системата на образованието или обучението и втори шанс за образование,
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НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 
ПОДГОТОВКАТА НА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

РМС №196/11.04.2019 – Списък с 
програми, Оперативна програма за 

наука и образование (ОПНО)

РМС №335/07.06.2019 – Приложение 
по т. 1: индикативни бюджети по 

фондове и програми

ПМС №142/07.06.2019 – Стратегически 
програмни документи, Тематична 

работна група

РМС №368/25.06.2019 – Хоризонтални 
и тематични отключващи условия 

Национално 
законодателство
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Координати за контакт:

гр.София, 1113

Бул.Цариградско шосе №125, блок 5, ет.1

Тел: +359 2 46 76 130

http://opnoir.bg/

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


