
Възможности за участие на ЮЛНЦ в разработването, изпълнението и 

наблюдението на стратегическите и програмни документи на Р 

България за управление на средствата от фондовете на ЕС за 

програмни периоди 2014-2020 и 2021–2027г. 

Международна конференция „Граждански пространства” 

8-9 октомври 2019 г., гр. Варна 

Проект „Да върнем гражданското си пространство – централноевропейско сътрудничество в посока на цялостна 
политка на ЕС за гражданското общество” се финансира по програма „Европа за гражданите“ от ЕК.  
 
Конференцията се провежда в сътрудничество с Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – Варна. 

д-р Виктория Николова 

ОИЦ – Варна 



Няколко от възможностите 

за финансиране през  

2014-2020г. 

 



Програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт  

ЕРАЗЪМ +   2014-2020  

КД 1 Образователна мобилност за граждани: Студентска мобилност; 

Младежка мобилност; Мобилност на персонала във всички сектори на 

образованието, обучението и младежта. 
 

КД 2 Сътрудничество за иновации  и обмен на добри практики: 

Стратегически партньорства; Алианси на знанието; Секторни алианси 

на уменията; Укрепване на капацитет в сектор „Младеж“. 
 

КД 3 Подкрепа за реформиране на политиките: Разширява 

сътрудничеството между други инструменти за развитие на системата 

като Европас, Еврогайдънс, Евридика, eTwinning, Eurodesk, Европейска 

квалификационна рамка и Европейска система за трансфер на кредити 

в сферата на професионалното образование и обучение.  
 

 

 

 

 

http://www.hrdc.bg 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

http://www.hrdc.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

„ДУНАВ“ 2014-2020 

Териториален обхват: 9 страни членки - Австрия, България, 

Чехия, Германия (провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), 

Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и 3 държави 

кандидат-членки: Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора.  

Молдова и 4 области от територията на Украйна (Закарпатска, 

Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка) могат да участват в 

програмата. Общият бюджет на програмата е 262 989 839 евро. 
 

Приоритетни оси: Иновативен и социално ангажиран Дунавски 

регион; 

Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион; Подобрена 

свързаност на Дунавския регион; Добре управляван Дунавски 

регион. 

http://www.interreg-danube.eu/ 

http://www.interreg-danube.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
http://www.interreg-danube.eu/


ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

„ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН“ 2014-2020 
 

Териториален обхват: България, Гърция, Румъния, Турция, 

Армения, Грузия, Молдова, Азербайджан, Русия и Украйна.  

 

Приоритетни оси:  

Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в 

областта на туризма и културата;  

Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и 

модернизация на селското стопанство и свързаните сектори;  

Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда; 

Повишаване на осведомеността и съвместни действия за 

намаляване на речните и морски отпадъци.  

http://blacksea-cbc.net/ 

http://blacksea-cbc.net/
http://blacksea-cbc.net/
http://blacksea-cbc.net/


Финансов механизъм на Европейско икономическо 

пространство Норвежки финансов механизъм 2014-2021 

Финансиране могат да получат проекти, насочени към: 

• Местно развитие; 

• Намаляване на бедността; 

• Енергийна ефективност и сигурност; 

• Опазване на околната среда; 

• Развитие на предприемачеството в областта на културата; 

• Развитие на бизнеса, иновациите в малките и средни 

предприятия; 

• Правосъдие и вътрешни работи; 

• Проекти, свързани с развитието на гражданското общество. 

https://www.eeagrants.bg/bg/2014-2021 

https://www.eeagrants.bg/bg/2014-2021
https://www.eeagrants.bg/bg/2014-2021
https://www.eeagrants.bg/bg/2014-2021


BiodivERsA, съфинансирана от Европейската комисия, 

подкрепя изследователски проекти 

Тази покана обхваща следните четири теми: 

• Последици от изменението на климата върху 

биоразнообразието и приноса на природата за хората; 

• Процеси за обратна връзка между климата и 

биоразнообразието; 

• Потенциал на базирани на природата решения за 

смекчаване и адаптиране към изменението на климата; 

• Синергии и компромиси между политиките за биологичното 

разнообразие, климата и други съответни сектори и ролята 

на агентите за промяна. 

http://www.biodiversa.org/ 

http://www.biodiversa.org/


Подпомагане на диалога между гражданското общество на 

ЕС и Турция (CSD-VI) 

Приоритетните области са: 

• Установяване на дългосрочно устойчиво сътрудничество на 

местно, регионално и национално равнище между НПО в 

Турция и техните европейски партньори в области, обхванати 

от правото и политиките на общността; 

• Повлияване на общественото мнение в Турция и ЕС относно 

важността, положителните ефекти и ползите от членството на 

Турция в ЕС; 

• По-нататъшно засилване на диалога между НПО в Турция и 

европейските партньори, създадени съгласно предишната 

финансова помощ на ЕС и други програми на ЕС. 

https://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en 

https://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en
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Robert Bosch Stiftung (RBSG) и Черноморският тръст за 

регионално сътрудничество на германския фонд Marshall (BST) 

• Подходи за изграждане и/или укрепване на местния, регионален 

и национален капацитет за насърчаване на съвместното 

съществуване и реинтеграция; 

• Трансгранични инициативи за младежта; 

• Подходи за гражданско образование или активно гражданство; 

• Подходи за помирение и мир, които включват опит от историята и 

ги предават на по-младото поколение; 

• Изкуство и културна работа за постигане на мир и помирение; 

• Ролята на медиите за преодоляване на стереотипите. 

Проектите, инициирани от организации на гражданското 

общество, трябва да са на следните теми: 

http://www.gmfus.org/ 

http://www.gmfus.org/


Стратегии, анализи и 

документи за 2021-2027г. 



• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 на МС от 7.06.2019г. за 

разработване на стратегическите и програмните документи 

на Република България за управление на средствата от 

фондовете на Европейския съюз за програмния период 

2021 – 2027г. 
 

• РМС № 196 от 11.04.2019г. за одобряване на Анализ на 

социално - икономическото развитие на България 2007-

2017г. за определяне на националните приоритети за 

периода 2021-2027 г. 
 

• Проект на визия, цели и приоритети на Национална 

програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030. (за предложение и 

коментари до 28.10.2019г.) 

https://www.eufunds.bg 



• „По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и 

интелигентен икономически преход”; 

 

• „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на 

чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини 

инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към 

измененията на климата и превенция и управление на риска”; 

 

Списък с цели на политиките, които да бъдат подкрепени в 

България от ЕФРР, ЕСФ+, КФ, ЕФМДР за програмен период 

2021-2027г. 



• „По-добре свързана Европа чрез подобряване на 

мобилността и регионалната свързаност на 

информационните и комуникационните технологии”; 

 

• „По-социална Европа чрез реализиране на европейския 

стълб на социалните права”; 

 

• „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на 

устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските 

и крайбрежните райони и на местните инициативи” 

Списък с цели на политиките, които да бъдат подкрепени в 

България от ЕФРР, ЕСФ+, КФ, ЕФМДР за програмен период 

2021-2027г. 



Индикативен списък с програми за 2021-2027г. 

• „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност”  

• „Оперативна програма за наука и образование”  

• „Оперативна програма за околна среда” 

• „Оперативна програма за транспортна свързаност” 

• „Оперативна програма за електронно управление и 

техническа помощ” - АМС 

• „Оперативна програма за развитие на регионите”  

• „Оперативна програма за развитие на човешките ресурси”  

• „Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане” 

• „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури” 

• Стратегически план за развитие на земеделието и селските 

райони 



•  Три Национални програми - Национална програма по Фонд 

„Вътрешна сигурност“; Национална програма по Фонд 

„Убежище и миграция”; Национална програма по Инструмента 

за финансовото подпомагане за управлението на границите и 

за визите като част от Фонда за интегрирано управление на 

границите.  

• Програми за европейско териториално сътрудничество, в 

които участва Република България, включително програмите 

за трансгранично сътрудничество: Република България – 

Република Сърбия, Република България - Република Турция, и 

Република България - Република Северна Македония, 

съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна 

помощ. 

Индикативен списък с програми за 2021-2027г. 



Проект на визия, цели и приоритети на Национална 

програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 



Проект на визия, цели и приоритети на Национална 

програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !  

За контакти:  

9000, гр. Варна, 

пл. „Св. Св. Кирил и Методий” №2 /Козирката/  

тел. 052/820 911, 052/820 955 

е-mail: oic.varna@eufunds.bg  

web: www.varna.bg,  

https://www.eufunds.bg/bg/node/25 

 

FB: Областен информационен център - Варна 
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