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Споразумението за партньортство
2014-2020 г.
 Национален стратегически документ, който очертава рамката за

управлението на структурните и инвестиционните фондове на
ЕС в България през програмен период 2014–2020 г.;

 Подкрепа от пет фонда, т. нар. Европейски структурни и

инвестиционни фондове (ЕСИФ):
 Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР),
 Европейският социален фонд (ЕСФ),
 Кохезионният фонд (КФ),
 Европейският земеделски фонд за Развитие на селските
райони (ЕЗФРСР);
 Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Приоритети на Споразумението за
партньортство 2014-2020 г.
 4 стратегически и взаимно допълващи се приоритета,

базирани на резултати от анализи на различията между
регионите, потребностите за развитие и потенциала за
растеж на България, чрез които се прилага политиката на
Сближаване на ЕС в съответствие със стратегията „Европа
2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж:
 Образование, заетост, социално приобщаване и
здравеопазване за интелигентен растеж;
 Научни изследвания, иновации и инвестиции за
интелигентен растеж;
 Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж;
 Добро управление и достъп до качествени обществени
услуги.

Тематични цели, избрани от България
за подкрепа чрез ЕСИФ 2014-2020
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Засилване на научноизследователската дейност, технологичното
развитие и иновациите;
подобряване на достъпа до информационни и комуникационни
технологии и на тяхното използване и качество
Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните
предприятия и на селскостопанския сектор (за ЕЗФРСР), и на сектора на
рибарството и аквакултурите
Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във
всички сектори
Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и
превенцията и управлението на риска
Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с
недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури
Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за
мобилността на работната сила
Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и
дискриминацията
Инвестиции в образование, обучение и професионална квалификация
за умения и учене през целия жив
Повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и
заинтересованите страни и ефективна публична администрация

Очаквани резултати към 2020 г.
 Разходи за НИРД : 1.5% от БВП към 2020 г, като предприятията, които
развиват иновационни дейности се увеличат до 31,10 %;
 Дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия: 16
% към 2020 г., като делът на енергията от възобновяеми източници в
транспорта достигне 10 %;
 Повишаване на енергийната ефективност: 25 % към 2020 г.;
 Заетост сред населението на възраст 20 - 64 години: 76 % към2020 г. ,
като безработицата сред младите хора на възраст 15–29 години






достигне 7 % , а нивото на безработицата сред лицата на възраст 55–
64 години достигне 53 %;
Намаляване на броя на хората, живеещи в бедност: 260 000 към 2020
г.;
Намаляване на дела на отпадащите от образователната система
ученици: 11 % към 2020 г.
Дял на лицата на възраст 30–34 години със завършено висше или
еквивалентно образование: 36 % към 2020 г.
Съкращаване на времето за предоставяне на административни услуги с
50 % в сравнение с 2013 г.

Бюджет на Споразумението за
партньортство 2014-2020 г.
 Общо 7,57 милиарда евро за политиката за

сближаване, от които:

 3,57 милиарда евро - ЕФРР;
 2,28 милиарда евро - КФ;
 1,52 милиарда евро - ЕСФ, в т.ч. 55,2 милиона евро

за Инициативата за младежка заетост и 165,7
милиона евро за териториално сътрудничество.

Политиката по сближаване Оперативни Програми (ОП)
 ОП „Региони врастеж“, съ-финансирана от ЕФРР с бюджет от 1.312
милиарда евро;
 ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съ-финансирана от ЕФРР с
бюджет от 1.080 милиарда евро и „Инициатива за МСП“, съфинансирана от ЕФРР с бюджет от 102 милиона евро;
 ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура “, съ-финансирана от
ЕФРР с бюджет от 460 милиона евро и КФ с бюджет от 1.145 милиарда
евро;
 ОП „Околна среда“, съ-финансирана от ЕФРР с бюджет от 371 милиона
евро и КФ с бюджет от 1.134 милиарда евро;
 ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съ-финансирана от
ЕФРР с бюджет от 243 милиона евро и ЕСФ с бюджет от 353 милона
евро;
 ОП „Добро управление“, съ-финансирана от ЕСФ с бюджет от 286
милиона евро;
 ОП „Развитие на човешките ресурси“, съ-финансирана от ЕСФ с бюджет
от 883 милиона евро, и 55 милиона евро - ИМЗ.

Бюджет на Споразумението за
партньортство 2014-2020 г.
 2,34 милиарда евро от ЕЗФРСР за Програма за

развитие на селските райони
 88 милиона евро от ЕФМДР за Програма за
морско дело и рибарство

Предварителни условия
 Освен че идентифицира стратегическите приоритети, Споразумението за партньорство
съдържа описание на новите механизми, които се прилагат през програмен период 20142020, за да се гарантира ефективността на ЕСИФ, вкл. предварителните условия.

 Предварителните условия са тематични (по темачтини цели) и общи (хоризонтални) и са
свързани с провеждането на реформи в определени сектори, които трябва да бъдат
завършени до края на 2016 г. В противен случай от 2017 г. ЕК може да спре европейското
финансиране в секторите, в които има незпълнени предварителни условия.
 Към началото на 2016 година в България не са изпълнени седем тематични
предварителни условия, които са в секторите:








здравеопазване;
иновации;
управление на риска при бедствия,
води,
хидромелиорации,
транспорт и
морско дело и рибарство,

които касят основно следните програми: ОПРР, ОПИК, ОПОС, ОПТТИ и ПМДР.
 Неизпълнените общи предварителни условия са две:


обществени поръчки, и



статистика,

но те се отнасят до всички програми съ-финансирани със средства на ЕСИФ.

Предварителни условия
 Преглед на изпълнението на приложимите за България

тематичните предварителни условия към датата на
подписване
на
Споразумението
за
партньортсво
(Приложение 3 към СП)

 План за действие за изпълнение на всички приложими на

национално
ниво
общи
предварителни
условия
(Приложение 3 към СП) и тематични предварителни
условия (Приложение 4 към СП), които към момента на
подписване на Споразумението за партньортсво не са били
изпълнени, включващ съответните срокове и отговорни
институции.

