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Национално ниво

• РМС № 368 от 25 юни 2019 г. за одобряване на списък с действия, 

отговорни институции и срокове за изпълнение на хоризонталните и 

тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за 

регионално развитие, ЕСФ+, КФ

• ПМС 142  от 7 юни 2019 за разработване на стратегическите и 

програмните документи на Република България за управление на средствата

от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г.

• РМС 1 9 6 от 11 април 2019 ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ 2007-2017Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027Г., НА СПИСЪК С ЦЕЛИТЕ НА 

ПОЛИТИКИТЕ,КОИТО ДА БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕНПЕРИОД 2021-2027Г.,И 

НА СПИСЪК С ПРОГРАМИ И ВОДЕЩИ ВЕДОМСТВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО ИМ

• РМС 335 от 7 юни 2019 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНДИКАТИВНО ФИНАНСОВО 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД+, ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г. ПО ЦЕЛИ НА 

ПОЛИТИКАТА И ПРОГРАМИ

ПОДГОТОВКА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 



ПОДГОТОВКА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

Социално-икономическо развитие на България 2007-2017 , 2018

На базата на направения социално-икономически анализ са откроени следните

приоритети за следващия програмен период:

• наука и иновации за конкурентоспособност;

• образование и обучение за високо квалифицирана работна сила;

• подобряване на свързаността и цифровизация на икономиката, насърчаване на 

заетостта и социалното включване и намаляване на бедността и оползотворяване

на местния потенциал. 

В допълнение, политиката на правителството през периода 2021-2027 г. ще включва и 

целенасочени действия по следните хоризонтални политики: 

• действия, свързани с климата,

• преференциално третиране на проекти в изостанали райони

• сигурност и миграция.

https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/eip/docs/2019-
04/%D0%A0%D0%9C%D0%A1%20196%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf



а) „По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически
преход”;

б)„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”;

в)„По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност
на информационните и комуникационните технологии”;

•г)„По-социална Европа чрез реализиране на европейския стълб на социалните права”;

•д)„Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано
развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи”.

РМС 196 от 11 април 2019 

Списък с цели на политиките, 

които да бъдат подкрепени в България от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд и от 

Европейския фонд за морско дело и рибарство, за програмен период 2021-2027г



Индикативен Списък с програми и водещи ведомства за 

разработването на всяка програма за периода 2021-2027 Г. 

а) „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност”с водещо ведомство -

Министерството на икономиката;

б) „Оперативна програма за наука и образование”с водещо ведомство -Министерството на 

образованието и науката;

в)„Оперативна програма за околна среда”с водещо ведомство -Министерството на 

околната среда и водите;

г)„Оперативна програма за транспортна свързаност”с водещо ведомство -Министерството

на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

д) „Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ”с водещо
ведомство – администрацията на Министерския съвет;

е) „Оперативна програма за развитие на регионите”с водещо ведомство -Министерството

на регионалното развитие и благоустройството;

ж) „Оперативна програма за развитие на човешките ресурси”с водещо ведомство -

Министерството на труда и социалната политика;                            РМС 196 от 11 април 2019 



Индикативен Списък с програми и водещи ведомства за 

разработването на всяка програма за периода 2021-2027 Г. 

з)„Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”с водещо

ведомство - Агенциятаза социално подпомагане;

и)„Програма за морско дело, рибарство и аквакултури” с водещо ведомство -

Министерството на земеделието,хранитеи горите;

к)Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони с водещо

ведомство -Министерството на земеделието,хранитеи горите;

л) Национална програма по Фонд „Вътрешна сигурност“ с водещо ведомство -

Министерството на вътрешните работи;
м) Национална програма по Фонд „Убежище и миграция“с водещо ведомство -

Министерството на вътрешните работи;

н) Национална програма по Инструмента за финансовото подпомагане за управлението на 

границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите с водещо
ведомство -Министерството на вътрешните работи;

о) 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,с водещо ведомство - Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството.

РМС 196 от 11 април 2019 



ПОДГОТОВКА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

Национално ниво

Общ размер на средствата, съгласно проект на МФР

България 9 484 млн. евро

РМС № 335 от 7.06.2019 г. за индикативно разпределение на средствата от ЕСИФ

Всяка от оперативните програми с изключение на оперативната програма за

транспортна свързаност и оперативната програма за храни и/или основно материално

подпомагане, следва да предвижда ресурс в размер на поне 10 на сто от финансовата си

алокация за осъществяване на интегрирани подходи за териториално развитие



ПОДГОТОВКА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

ОПРР 1311,7 1464,21 152,51 11,63

ОПИК 1123,08 1628,54 505,46 45,01

ОПОС 1504,82 1550,84 46,02 3,06

ОПТС 1604,45 1609,67 5,22 0,33

ОПДУ/ ОПЕУ
284,03 367,53 83,5 29,40

ОПНО 552,54 1062,48 509,94 92,29

ОПРЧР 938,67 1613,23 674,56

71,86

ОП Храни 104,8 187,5 82,7 78,91

2014- 2020 в 
MEUR

2021- 2027 в MEUR

изменение 2014 
vs
2021 в   MEUR

изменение 2014 
vs
2021 в     %

РМС 335 от 7 юни 2019 
Сравнителна таблица на бюджетите на новите ОП спрямо настоящите



Стратегическо 

планиране

ПрограмиранеПърви резултати от социално-икономическия анализ на 

регионите

Март

Юли

Възложени актуализация на 

НКПР и изготвяне 

на регионални схеми за 

пространствено развитие

Август Окончателен доклад от социално-икономическия 

анализ

Актуализирана НКПР за 

публично обсъждане

Октомври

Декември

Регионално ниво

Разработени регионални схеми за 

пространствено развитие за 

регионите от ниво NUTS2

за публично обсъждане

Местно/градско ниво

Разработени общински 

планове за развитие и 

ИПГВР

www.bgregio.euoprd@mrrb.government.bg www.mrrb.government.bg

Преговори по 

одобряване на ОПРР

Март – Ноември

2020

ПОДГОТОВКА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 



ПОДГОТОВКА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Със Заповед № РД-02-36-701 от 04.06.2019 г. на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството са утвърдени

• Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии 
за развитие (ОСР) за периода 2021-2027 г. 

• Методически указания за изготвяне на регионални схеми за пространствено
развитие на районите от ниво 3 (области) за периода 2021-2027 г.

• Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове
за развитие на районите от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

***
Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за 
развитие (ОПР) и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
(ИПГВР) за периода 2021-2027 г.  март 2019 

http://www.bgregio.eu/media/Programirane/МУ%20за%20областни%20стратегии%20за%20развитие.rar
http://www.bgregio.eu/media/Programirane/МУ%20за%20рег.схеми%20за%20пространствено%20развитие.rar
http://www.bgregio.eu/media/Programirane/МУ%20за%20регионални%20планове%20за%20развитие%20р.2.rar


ПОДГОТОВКА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.  В ДВИЖЕНИЕ

Национална законодателна база    https://www.eufunds.bg/bg/taxonomy/term/680

Планиране и програмиране 2021-2027  - http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/planirane-i-
programirane-2021-
2027.aspx?fbclid=IwAR2MXbmMPqIUVdTZfsJqr6axXD0fN65y_mggWBkjto18Hfpd1LPD2QHkSSA

Стратегическо планиране - https://www.mrrb.bg/bg/regionalno-razvitie/strategichesko-planirane/

ОСП 2021-2027 г. - https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/

https://www.eufunds.bg/bg/taxonomy/term/680
http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/planirane-i-programirane-2021-2027.aspx?fbclid=IwAR2MXbmMPqIUVdTZfsJqr6axXD0fN65y_mggWBkjto18Hfpd1LPD2QHkSSA
https://www.mrrb.bg/bg/regionalno-razvitie/strategichesko-planirane/
https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/
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