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ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ1 

БЪЛГАРИЯ 
С бюджет от 454 милиарда евро за периода 2014—2020 г. европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) са основният инструмент на Европейския съюз за политиката 
в областта на инвестициите. ЕСИ фондовете обединяват пет фонда: Европейски фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейски социален фонд (ЕСФ), Кохезионен фонд (КФ), Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейски фонд за морско дело 
и рибарство (ЕФМДР). България заедно с още 19 други държави членки също ще се възползва от 
Инициативата за младежка заетост (ИМЗ). 
 

 В рамките на 10 национални 
програми на България бяха 
отпуснати 9,88 милиарда евро от 
ЕСИ фондовете за периода 2014—
2020 г. С национален принос от 
1,86 милиарда евро, България 
разполага с общ бюджет от 
11,73 милиарда евро, които ще 
бъдат инвестирани в различни 
области, от създаване на работни 
места и растеж до осигуряване на 
благоприятна за иновациите 
бизнес среда, както и засилване на 
социалното приобщаване и 
опазване на околната среда. 

 

БЮДЖЕТ ОТ ЕСИ ФОНДОВЕТЕ ЗА 
БЪЛГАРИЯ (2014—2020 Г.) 
 

 3,57 милиарда евро чрез ЕФРР 

 2,28 милиарда евро чрез КФ 

 2,37 милиарда евро чрез ЕЗФРСР 

 1,52 милиарда евро чрез ЕСФ 

 88 милиона евро чрез ЕФМДР 

 55 милиона евро чрез ИМЗ 

 

 

                                                                                                                                                                
1Данните, включени в настоящия информационен бюлетин, са взети от Платформата за свободно достъпни данни за ЕСИ 
фондовете, която е достъпна онлайн на адрес https://cohesiondata.ec.europa.eu/. Данните за целеви постижения се базират на 
официално съгласувани общи показатели или, за ЕСФ, на специфични за програмата показатели (референтна дата на данните: 
ноември 2015 г.). 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/


ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

ЕСИ ФОНДОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ДОПРИНЕСАТ ЗА:  

 повишаването на енергийната ефективност в домакинствата, промишлеността, услугите и 
транспорта;  

 обновяването на транспортната инфраструктура на България, подобряването на свързаността 
между отделните региони и със съседните държави, както и за стимулирането на търговията и 
туризма; 

 засилването на основаната на знания конкурентоспособност на МСП чрез подпомагане на 
иновациите в предприятията, създаването на иновативни стартиращи предприятия и 
подобряването на инфраструктурата за иновации и научни изследвания;  

 повишаване на нивото на заетост със специален акцент върху младите хора, възрастните и 
групите в неравностойно положение, като например ромите; 

 напредъка на социалното приобщаване на непривилегированите и най-уязвимите групи от 
населението; 

 подобряването на достъпа до здравни грижи за няколко хиляди деца, включително и тези с 
увреждания; 

 повишаването на квалификацията на търсещите работа, младите хора и студентите, както и на 
хилядите ученици в средното училище, които ще получат професионално ориентиране и 
обучение в реална работна среда. 

ЦЕЛИ 

Всички фондове са предназначени да подпомагат социално-икономическото развитие на България. 
Очакваните резултати (цели), определени по ключови параметри, дават цялостен поглед на 
състоянието, в което България трябва да се намира до 2020 г. 
 

 

 

 
  



КАК БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОСТИГНЕ ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ? 
България ще работи за ефективното изразходване на средствата от ЕС на базата на многоизмерен 
подход. 

ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОТО И ЕФИКАСНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕСИ ФОНДОВЕТЕ 

За да гарантира, че ЕСИ фондовете се използват ефективно и са насочени към постигането на 
резултати, Комисията определи някои предварителни условия за отпускането на средства от ЕСИ 
фондовете за държавите членки.  

Основната цел на тези условия, наричани също така „предварителни условия“, е да се помогне на 
всички държави членки и техните региони да се справят с проблемите, за които опитът от миналото 
показа, че са от особено значение за ефективното прилагане на фондовете. Тези принципи могат да 
бъдат свързани например с прилагането на законодателството на ЕС, финансирането на стратегически 
проекти на ЕС или административната оценка и институционалния капацитет. 
 
Тези предварителни условия обхващат повечето инвестиционни области: подобряване на регионалните 
стратегии за научни изследвания и иновации (НИИ), както и стратегически планове, свързани с 
опазването на околната среда, енергийните ресурси, транспорта, социално-икономическото 
приобщаване, здравните услуги, образованието и обучението. 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИ И ТЕРИТОРИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 

 На България ще бъдат предложени финансови инструменти за подпомагане на енергийната 
ефективност, секторите на отпадъците и водите, градското развитие и туризма. 
 

 България също така се присъедини към Инициативата за МСП, което ще даде тласък на растежа на 
МСП и създаването на работни места. 

ОПРОСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ 

Бенефициерите ще се ползват от намалена административна тежест, цифрова комуникация с 
управляващите органи, стандартни формуляри на заявления и доклади, опростено докладване на 
разходите и координиран одит от различните органи за одит и инспекция. 

ИСТОРИИ НА УСПЕХА: ПРИМЕРИ ЗА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИ 
ФОНДОВЕТЕ (2007—2013 Г.) 

ПРОЕКТ „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ 

Проектът „София Тех Парк“ създава уникална среда за иновации. Основните тематични направления на 
парка са информационни и комуникационни технологии, науки за живота и зелена енергия. Той има за 
цел да насърчи обмена на знания между академичните среди и бизнеса, като същевременно подкрепя 
стартиращи предприятия и иновативни идеи и по този начин действа като катализатор за 
комерсиализацията на научните изследвания и повишаването на конкурентоспособността на 
българската наука и предприемачество. Това допълва общите цели на проекта „София Тех Парк“ 
относно създаването и управлението на уникална среда за иновации и подпомагане на търговията с 
нови технологии, продукти и услуги. 
 
Общ бюджет: 42 688 354 EUR 
Принос от бюджета на ЕС за проекта чрез ЕФРР: 36 285 101 EUR 
Допълнителна информация: http://europa.eu/!dp49uB 

РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ 

Изграждането на метрото в София беше започнато с цел разрешаване на проблемите с пътния трафик 
на града. Първата линия, която беше построена в периода 1998—2003 г., беше с дължина 10 km и 
включвашe осем метростанции. ЕФРР финансира проекта за разширение на метрото в София по 
оперативна програма (ОП) „Транспорт“ за периода 2007—2013 г. В края на 2015 г. резултатът е метро 
мрежа с дължина 39 km с 34 метростанции. Метрото обслужва 50 000 души на всеки час, над половин 
милион души от столицата на България го използват всеки ден. Проектът е завършен предсрочно и с 
висока бюджетна ефективност. ЕФРР ще продължи да финансира проекта през периода 2014—2020 г. 
като част от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ с цел постигане на планираните крайни 
56 km и 53 метростанции до 2020 г. 
 
Общ бюджет: 239 755 041 EUR 
Принос от бюджета на ЕС за проекта чрез ЕФРР: 116 087 083 EUR 
Допълнителна информация: http://europa.eu/!mr94qk 
 
  

http://europa.eu/!dp49uB
http://europa.eu/!mr94qk


ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА  

Проектът има за цел да намали броя на учениците, напускащи училище преди завършване на средното 
си образование, чрез подобряване на възможностите за трудова заетост и подпомагане на социалната 
интеграция сред младежите. Местната гимназия в град Ихтиман е сред 1880-те български училища, 
участващи в проекта. Проектът насърчава участието в извънкласни дейности, предназначени да 
развиват личните, интелектуалните и физическите способности на учениците, създавайки възможности 
за работа в екип, подобрявайки себеизразяването и уменията за представяне на информацията. 
 
Общ бюджет: 67 127 769 EUR 
Принос от бюджета на ЕС за проекта чрез ЕСФ: 57 058 604 EUR 
Допълнителна информация: http://europa.eu/!vn64QY 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ „САРАФОВО“ 

Основната цел, която се крие зад изграждането на модерно рибарско пристанище на територията на 
община Бургас, е да се увеличи значително контролът върху незаконните риболовни дейности. 
Създаването на тържище за първа продажба на риба в пристанище „Сарафово“ предоставя възможност 
на рибарите за директна продажба на улова. Същевременно това служи като регулатор на продажбите 
на риба, тъй като потребителят купува риба без участието на прекупвачи. Община Бургас в качеството 
си на пристанищен оператор упражнява контрол върху пазара на риба с оглед на прозрачността и 
баланса на продажбите. В резултат на модернизацията сега пристанището осигурява ток, вода и 
интернет на всеки риболовен кораб, което от своя страна ще улесни инсталирането и използването на 
модерно морско оборудване. Пристанището също така осигурява необходимите условия за съхраняване 
на улова на борда. 
 
Общ бюджет: 4 678 508 EUR 
Принос от бюджета на ЕС за проекта чрез ЕФР: 3 508 881 EUR 
(През периода 2007—2013 г. ЕФМДР се наричаше Европейски фонд по рибарство или ЕФР) 
Допълнителна информация: http://europa.eu/!Hx99mQ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ СЪС СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ 

Проектът даде възможност да се инсталира енергийноефективна система за улично осветление в девет 
села в община Кайнарджа с цел постигане спестяване на разходи от електроенергията и скъпото 
поддържане на сегашната система за осветление. Община Кайнарджа, област Силистра, има най-
ниската степен на развитие в региона и се смята за изостанал селски район. За подобряване на 
обществените услуги общината реши да кандидатства за финансиране по мярка 322 от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007—2013 г. В резултат на това бяха инсталирани 486 
соларни осветителни тела. Новата соларна система за осветление подобрява качеството на живот на 
жителите, а също така ще доведе и до икономии на бъдещи разходи за електроенергия и за 
поддръжката на системата за осветление.  

Общ бюджет: 994 391 EUR 
Принос от бюджета на ЕС за проекта чрез ЕЗФРСР: 795 513 EUR 
Допълнителна информация: http://europa.eu/!TV67Rm 

 

 НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ЕСИ ФОНДОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ 
 

• ЕСИ фондове:http://ec.europa.eu/esif 

• Платформа за свободно достъпни данни за ЕСИ 

фондовете:https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/BG 

• ЕФРР и КФ: http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/atlas/bulgaria 

• ЕСФ: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=372&langId=bg 

• ИМЗ: http://europa.eu/!dX33jH 

• ЕЗФРСР:http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/index_bg.htm 

• ЕФМДР: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/doc/op-bulgaria-fact-sheet_bg.pdf 

• Представителство на ЕС в България:http://ec.europa.eu/bulgaria 

• Примери за проекти, подкрепени от ЕС: http://europa.eu/!Wf76Xq 

• Следвайте ни в Twitter: @EU_Regional @EU_Social @EU_Agri @EU_Mare #ESIFunds 

http://europa.eu/!vn64QY
http://europa.eu/!Hx99mQ
http://europa.eu/!TV67Rm
http://ec.europa.eu/esif
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/index_bg.htm
https://twitter.com/EU_Regional
https://twitter.com/EU_Social
https://twitter.com/EU_Agri
https://twitter.com/EU_Mare
https://twitter.com/hashtag/esifunds
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