ЕСИФ
(ЕФРР, КФ, ЕСФ, ЕФМДР, ФУМИ И
др.)
Конкурентоспособна Повишаване
на
качеството,
и по-интелигентна капацитета и производителността
Европа
на научноизследователската и
иновационна екосистема
Програма „Научни изследвания,
иновации и цифровизация за
интелигентна трансформация“
Програма „Конкурентоспособност
и иновации в предприятията“
Развитие
на
капацитета
на
научноизследователската
и
иновационна
екосистема:
–
преодоляване на разпокъсаността
на системата и подобряване на
взаимодействието между двете
области, пълно използване и
развитие
на
капацитета
на
научноизследователската
и
иновационна инфраструктура след
задълбочен анализ на нуждите,
развитие
на
всеобхватно
сътрудничество на обществените
научноизследователски
организации и висшите учебни
заведения
с
индустрията
и
предприятията;
Изграждане на функционираща
система
за
трансфер
и
комерсиализация на технологии и
иновации и подкрепа за създаване
на нови предприятия; изграждане

ПВУ

Ускоряване на икономическото
възстановяване и трансформация
чрез наука и иновации
Създаване
на
мрежа
от
изследователски висши училища.
Подкрепа за разширяване на
българското участие в програма
„Хоризонт Европа“ 21-27. Подкрепа
за иновативни МСП; изпълнение на
ТУИНИНГ проекти и изпълнение на
проекти за Катедри по ЕНП.
Повишаване
на
иновационния
капацитет на Българската академия
на науките (БАН) в сферата на
зелените и цифровите технологии.
Основната цел на предложението е
засилване
на
иновационния
капацитет на БАН и активно участие в
националната
научноизследователска
и
иновационна
екосистема
за
подпомагане и
ускоряване на
икономическата трансформация на
страната.

Други фондове
(ЕЗФРСР, МСЕ, Invest EU, национални
и др.)
Национални инвестиции за:
Изграждане
и
поддържка
на
научноизследователската
инфраструктура
съгласно
Националната пътна карта за
научноизследователска
инфраструктура.
Развитие на Българския облак за
отворена наука, надграждане на
националното
хранилище
за
отворена наука, създаване на
институционални хранилища във
всички региони и свързването им с
Европейския облак за отворена
наука.

Национални програми, аналогични
на програмите за млади учени
„Петър Берон“, НИЕ и „Вихрен“, за
развитие
на
висококачествен
човешки потенциал чрез привличане
на водещи местни и чуждестранни
учени за създаването и развитието на
лаборатории и екипи на най-високо
научно и технологично ниво
Проекти
по
Национален
Развитие на индустриални паркове иновационен фонд, Национален
и
подобряване
на фонд „Научни изследвания“ и
инфраструктурната им свързаност
програма „Техностарт“ за стартиращи
Изграждане
на
базова, фирми;
специализирана
и
социална
инфраструктура за индустриални По
инструментите
в
област

Коментари

Проектите
на
МВР,
предложени по ПВУ, ще
се
изпълняват
в
съгласуваност
и
допълняемост
с
мерките,
които
ще
бъдат финансирани по
програмите в област
„Вътрешни
работи“.
Предвидените мерки по
тези проекти допълват
мерките по ПЦ, тъй като
предвиждат
цифровизация на услуги
и
дейности
на
обществения сектор в
полза на гражданите и
предприятията.
Те
включват
дейности,
свързани с превенция
на
обичайната
престъпност, опазване
на обществения ред в
национален
мащаб,
управление на риска и
реагиране
при
природни бедствия и
кризи,
улесняване
достъпа на гражданите
до обществени услуги,
които не са допустими
по
Финансовите
инструменти в област
„Вътрешни работи“;
Мерките, подкрепяни
по Фонд „Вътрешна

на капацитет и развитие на
човешките ресурси в системата на
НИРД; ускорена интеграция и поефективно участие в европейските и
международните
програми,
инициативи и мрежи за научни
изследвания
и
иновации;
разработване и реализация на
иновативни технологии и решения в
отделни предприятия с фокус върху
вътрешната НИРД дейност и
иновациите, които не са свързани с
НИРД; подкрепа за системите на
новосъздадени
промишлени
предприятия,
насочена
към
развитие на високите нива на НИРД
и на високотехнологични нови
предприятия
с
интензивно
използване
на
знанията;
осигуряване на съфинансиране за
създаването
на
цифрови
иновационни центрове
Индустриални паркове
Програма „Развитие на регионите“:
инфраструктурни
мерки
за
насърчаване на икономическата
дейност на територията на 50
градски
общини
в
страната
(включително
техническа
инфраструктура за бизнес и
предприемачество; инфраструктура,
в т.ч. сгради, за развитие на бизнес
и индустриални паркове), на
основата на подход „отдолу-нагоре“

паркове, определени като такива със
стратегическо значение. Скъсяване
на
веригите
за
доставка
и
реиндустриализация
чрез
привличане
и
задържане
на
стратегически
инвеститори
в
индустриалните паркове.
Цифровизация на предприятията
Подкрепа за първото и второто ниво
на цифровизация (Компютъризация
и Свързаност) в предприятията.
Подкрепа за мерки за осигуряване
на
киберсигурността
на
предприятията.
Създаване
на
цифрови иновационни центрове в
регионите
на
страната.
По
инициативата
ще
бъдат
подпомогнати проекти, попаднали в
националната селекция за избор на
европейски цифрови иновационни
центрове по програма Цифрова
Европа 2021-2027 г. и получили печат
за съвършенство от ЕК.
Технологична
модернизация
в
предприятията
Осигуряване
на
безвъзмездна
помощ
за
предприятията
от
приоритетните
сектори
на
Националната стратегия за МСП 2127, за възстановяване и подобряване
на тяхната конкурентоспособност и
потенциал за навлизане на нови
пазари (регионални, национални

„Вътрешни работи“ ще се подкрепят
мерки, насочени към превенция и
борба
с
тероризма
и
радикализацията, трансграничната,
тежката
и
организираната
престъпност и киберпрестъпността
(по Фонд „Вътрешна сигурност),
осигуряване на ефективно гранично
управление на външните граници и
подпомагане на общата визова
политика (по
Инструмента за
финансова подкрепа за управление
на границите и визите) и ефективно
управление
на
миграционните
потоци (по Фонд „Убежище и
миграция“). Действията в областта на
ИКТ, свързани със създаването,
приспособяването и поддръжката на
информационните
системи
и
подобряването
на
тяхната
оперативна съвместимост, ще се
подкрепят
по
Финансовите
инструменти в област „Вътрешни
работи“, доколкото са свързани с
постигането на целите на съответните
финансови инструменти и съгласно
ограниченията,
наложени
от
секторното законодателство.
Мерките, свързани с превенцията и
борбата с киберпрестъпността, ще се
финансират по ФВС, а другите
аспекти на сигурността като действия,
свързани
с
повишаване
на
капацитета на секторните екипи за
незабавно
реагиране
при

сигурност“, могат да
допълват
мерките,
финансирани
по
клъстера „Гражданска
сигурност
за
обществото“
по
програма „Хоризонт“.
По Фонд „Вътрешна
сигурност“ могат да
бъдат
подкрепени
действия, свързани с
тестване, валидиране,
експлоатация
и
разгръщане
на
иновативни
нови
технологии,
финансирани
по
клъстера „Гражданска
сигурност
за
обществото“
по
програма
„Хоризонт
Европа“;
Действията в областта
на киберпрестъпността
по Фонд „Вътрешна
сигурност“ ще допълват
подкрепата по Програма
„Цифрова Европа“ в
областта
на
киберсигурността. ФВС
ще се занимава с
киберзависими
престъпления,
т.е.
престъпления,
които
могат
да
бъдат
извършени
само
с
помощта на устройства
и
системи
на
информационните
и

съгласно съответните териториални
стратегии
на
регионално
и
общинско ниво. Ще се финансират
също инвестиции, насочени към
индустриални зони / паркове, пътна
инфраструктура и устойчива градска
мобилност за селските райони,
прилежащи на градски общини, в
случай че те бъдат включени в
интегрирани проекти на градските
общини с цел развитие на
функционални зони и укрепване на
функционалните връзки между
градските райони и прилежащите
селски общини.

международни).

Цифровизация
на
ключови
съдопроизводствени процеси в
системата на административното
правораздаване
Информационна
система
за
цифровизация на преписките по
административните дела и обмяна
на информация между отделните
административни съдилища, както и
между
тях
и
Върховния
административен съд, цифровизация
на процеса на призоваване на
страните по административните
дела, провеждане на дистанционни
Програма
„Интелигентна открити
и
закрити
съдебни
трансформация”:
подкрепа
за заседания.
специализирана инфраструктура за
НИРД в индустриални паркове Доразвитие на информационните
съгласно пътната карта за развитие системи на съдилищата за достъп на
на екосистемата за НИРД.
граждани и юридически лица до еуслуги и е-правосъдие
Програма „Конкурентоспособност Укрепване,
доразвитие
и
и иновации в предприятията”: надграждане
на
Единната
подкрепа
за
развитието
на информационна
система
на
иновационния
капацитет
на съдилищата
предприятията; мерки за развитие, Създаване
на
модул
за
растеж и интернационализация; централизирано разпределение и
насърчаване на изпълнението на електронна
обработка
на
дейности в областта на чистите заповедните дела, надграждане на
технологии,
кръговата
и съществуващите функционалности и
нисковъглеродната икономика.
създаване на нови с оглед
Програмна „Околна среда“: мерки развитието на нормативната база
за управление на отпадъците, по-

компютърни
инциденти
(CERTS)
(включително CERT на МВР в Главна
дирекция „Борба с организираната
престъпност“) и с гарантиране на
киберсигурността на ИТ системите и
мрежите (включително тези за
обработка/предаване
на
класифицирана информация) няма
да бъдат финансирани от фондовете
в областта на вътрешните работи.
Ще се осигури съгласуваност,
допълняемост и синергии между
мерките за ИКТ по финансовите
инструменти в област „Вътрешни
работи“
по
отношение
на
информационното оборудване, чиято
основна употреба попада в обхвата
на някой от тези инструменти, но
което би могло да се използва и за
постигане на целите на други
инструменти.
Мерките, подкрепяни по Фонд
„Вътрешна сигурност“, могат да
допълват мерките, финансирани по
клъстера „Гражданска сигурност за
обществото“
на
програма
„Хоризонт“. По Фонд „Вътрешна
сигурност“
могат
да
бъдат
подкрепяни
действия,
свързани
тестване, валидиране, експлоатация
и разгръщане на иновативни нови
технологии,
финансирани
по
клъстера „Гражданска сигурност за
обществото“ на програма „Хоризонт
Европа“;

комуникационните
технологии,
и
престъпления,
извършвани
чрез
кибернетични средства,
т.е.
традиционни
престъпления,
като
сексуална експлоатация
на деца, чийто мащаб
или обхват може да
бъде увеличен чрез
използването
на
компютри, компютърни
мрежи или други форми
на информационните и
комуникационните
технологии;
Ще
се
осигурят
синергиите
и
допълняемостта между
Фонд
„Вътрешна
сигурност“
и
Инструмента
за
финансова подкрепа за
управление
на
границите и визите от
една
страна
и
Инструмента
за
оборудването
за
митнически
контрол
(CCEI) по отношение на
информационното
и
комуникационно
оборудване,
чиято
основна
употреба
попада в обхвата на
подкрепа на CCEI, но
което би могло да се
използва и за постигане

специално разделно събиране и
рециклиране на отпадъци (в
задължителна
комбинация),
с
изключение
на
промишлени,
опасни отпадъци, отпадъци от
опаковки и текстилни отпадъци и
дейности,
финансирани
от
продуктови такси по Закона за
управление на отпадъците.
Предприятия и бизнес среда
Програма „Конкурентоспособност
и иновации в предприятията“
Подкрепа
за
развитието
на
Индустрия 4.0 чрез внедряване на
цифрови технологии и решения,
насърчаване
внедряването
на
технологии на Индустрия 4.0 в
предприятията и развитие на
необходимия
капацитет
на
човешките ресурси.
Подкрепа
чрез
финансови
инструменти
за
продуктивни
инвестиции в предприятия с
потенциал за растеж; подкрепа за
създаване на нови и развитие на
съществуващи стартиращи фирми в
приоритетния сектор на НСМСП 2127; подкрепа за развитието на
предприемаческата
екосистема,
насърчаване
на
интернационализацията
и
привличане
на
чуждестранни
инвестиции.

Трансформация на съществуващата
в Прокуратурата на Република
България
информационна
и
комуникационна
инфраструктура
(ИКИ) в нов тип - отказоустойчива,
резервирана, производителна и
защитена ИКИ.
Подобряване на сигурността на
критичната
информационна
и
комуникационна
инфраструктура
(ИКИ)
на
Прокуратурата
на
Република
България
чрез
трансформирането й в нов тип
отказоустойчива,
резервирана,
производителна и защитена ИКИ.
Подготовка на ИКИ на Прокуратурата
на Република България с оглед на
нейната сигурност и висока степен на
достъпност
при
пълно
функциониране в условия на
извънредни ситуации и пандемии.
Повишаване
ефективността
на
разследванията на корупционните
престъпления чрез осигуряване на
киберзащитата на отдалечените
работни места, осигуряване на
вътрешния електронен обмен на
документи
между
звената
в
Прокуратурата
на
Република
България, техническо осъществяване
на политиките за защитата на лични
и
чувствителни
данни
в
електронните й масиви и електронна
идентификация на потребителите на
електронните
системи
в

Действията
в
областта
на на целите на другите
финансови
киберпрестъпността
по
Фонд два
инструмента,
и
обратно.
„Вътрешна сигурност“ ще допълват
подкрепата по Програма „Цифрова
Европа“
в
областта
на
киберсигурността. ФВС ще
се
занимава
с
киберзависими
престъпления, т.е. престъпления,
които могат да бъдат извършени
само с помощта на устройства и
системи на информационните и
комуникационните технологии, и
престъпления, извършвани чрез
кибернетични
средства,
т.е.
традиционни престъпления, като
сексуална експлоатация на деца,
чийто мащаб или обхват може да
бъде увеличен чрез използването на
компютри, компютърни мрежи или
други форми на информационните и
комуникационните технологии;
Ще се осигурят синергиите и
допълняемостта
между
Фонд
„Вътрешна сигурност“ и Инструмента
за
финансова
подкрепа
за
управление на границите и визите от
една страна и Инструмента за
оборудването за митнически контрол
(CCEI),
по
отношение
на
информационното
и
комуникационно оборудване, чиято
основна употреба попада в обхвата
на подкрепа на CCEI, но което би
могло да се използва и за постигане
на целите на другите два финансови

Цифровизация на обществените
услуги
Програма за научни изследвания,
иновации и цифровизация за
интелигентна трансформация
Подкрепа
за
прехода
към
управление,
основано
на
потенциала
на
данните
разширяване
на
обхвата
на
отворените данни, генерирани и
обработвани
от
държавните
институции и бизнеса и улесняване
на споделянето на данни
Осигуряване на високо ниво на
киберсигурност - разработване и
усъвършенстване
на
централизираните механизми за
защита на данните и предоставяне
на обществени услуги при найвисоките
стандарти
на
киберсигурност.
Мерки
за
ускоряване
на
цифровизацията на обществения
сектор, осигуряващи високо ниво на
киберсигурност, обусловено от
подобрението
в
цифровата
свързаност и средата за предаване
на данни.
Мерките за ИКТ по Финансовите
инструменти в област „Вътрешни
работи“ ще допълват мерките,
попадащи в обхвата на ПЦ 1,
насочени към цифровизацията на
обществения сектор в полза на

Прокуратурата и нивото на пряка инструмента, и обратно.
комуникация с оперативни органи и
инспектори в министерствата.
Повишаване
на
компютърните
умения
на
прокурорите,
следователите
и
съдебните
служители.
Създаване на предпоставки за
автоматичен електронен обмен на
информация между Прокуратурата и
другите антикорупционни органи в
страната като КПКОНПИ, МВР, ДАНС
и др.
Цифровизация
на
информационната база данни в
администрацията,
съдържаща
данни от регистрите
Цифровизация на хартиените масиви
и подобряване на бизнес процесите
на приоритетни администрации –
Агенция по вписванията (Имотен
регистър), Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, Главна
дирекция „Гражданска регистрация
и административно обслужване“ в
МРРБ (включително базите данни за
бракосъчетанията и регистъра на
населението, които се поддържат от
общините),
Министерството
на
здравеопазването,
Националната
здравноосигурителна
каса,
Националния осигурителен институт,
както и цифровизацията на данни от
други администрации – всички

гражданите и предприятията и
осигуряване на високо ниво на
киберсигурност. По инструментите в
област „Вътрешни работи“ ще се
подкрепят мерки, насочени към
превенция и борба с тероризма и
радикализацията, трансграничната,
тежката
и
организираната
престъпност и киберпрестъпността
(по Фонд „Вътрешна сигурност“),
осигуряване на ефективно гранично
управление на външните граници и
подпомагане на общата визова
политика (по Инструмента за
финансова подкрепа за управление
на границите и визите) и ефективно
управление на миграционните
потоци (по Фонд „Убежище и
миграция“). Действията в областта
на ИКТ, свързани със създаването,
приспособяването и поддръжката
на информационните системи и
подобряването
на
тяхната
оперативна съвместимост, ще се
подкрепят
по
Финансовите
инструменти в област „Вътрешни
работи“, доколкото са свързани с
постигането
на
целите
на
съответните
финансови
инструменти
и
съгласно
ограниченията,
наложени
от
секторното законодателство. Ще се
осигури
ясна
демаркация
с
програмите по СП по отношение на
различните области на подкрепа,

регионални
и
общински
администрации (без базите данни за
бракосъчетанията и регистъра на
населението).
Национална схема за електронна
идентификация
Внедряване
на
система
за
електронна
идентификация
и
нейната
персонализация
в
българските лични документи.
Цифрово селско стопанство
Разработване
на
цялостна
електронна информационна система
в селското стопанство с цел
постигане на: електронизация на
информационните потоци от и за
административните
дейности;
електронизация
на
услугите,
предоставяни
на
фермерите;
интегриране на информационните
системи на администрацията и на
софтуера
за
управление
на
стопанството в Единна платформа за
автоматизиран обмен на данни
между
администрацията
и
фермерите.

произтичащи от специфичните цели
на
съответните
инструменти.
Мерките, свързани с превенцията и
борбата с киберпрестъпността, ще
се финансират по ФВС, а другите
аспекти на сигурността като
действия, свързани с повишаване
капацитета на секторните екипи за
незабавно
реагиране
при
компютърни инциденти (CERTS)
(включително CERT на МВР в Главна
дирекция „Борба с организираната
престъпност“) и с гарантиране на
киберсигурността на ИТ системите и
мрежите (включително тези за
обработка/предаване
на
класифицирана информация) няма
да
бъдат
финансирани
от
фондовете
в
областта
на
вътрешните работи.
Допълняемостта, синергиите и
демаркацията между различните
финансови инструменти ще се
гарантира на ниво програма и в
координация с управляващите
органи, като се отчита обхватът на
подкрепа,
целевите
групи,
тематичните разделителни линии и
наличният бюджет. При спазване на
принципа за партньорство, ще се
осигури
балансирано
представителство на съответните
органи и на партньорите в
съответните
Мониторингови
комитети по Програмите на

национално равнище.
По-зелена Европа

Програма „Развитие на регионите“
Мерки за енергийна ефективност в
жилищни и обществени сгради в
градските общини в страната, на
основата на подход „отдолунагоре“,
съгласно
съответните
териториални
стратегии
на
регионално и общинско ниво.
Мерки, свързани с ремонт или
подмяна
на
отоплителни
и
климатични устройства / системи, с
изключение
на
тези,
които
използват
твърдо
гориво
в
общините с лошо качество на
въздуха.
Предвижда се структурирането на
ФИ за изпълнението на мерките за
ЕЕ в сградния фонд по ПРР 20212027 да се синхронизира с
реформата по Националния ПВУ,
свързана със създаването на фонд
за устойчиви инвестиции за
изпълнението
на
целите
на
Европейската зелена сделка –
Национален
фонд
за
декарбонизация.
Мерки
за
насърчаване
на
устойчивата градска мобилност в
50-те градски общини в страната
съгласно Плановете за устойчива
градска
мобилност,
част
от
Общинските
планове
за
интегрирано развитие /ИТСР на

Програма за енергийна ефективност
Мерки
за
подобряване
на
енергийната ефективност в жилищни
сгради, целящи постигане на
минимум клас B на енергийно
потребление
Мерки за енергийно саниране в
държавни и общински сгради, в това
число
административна
(70%),
културна (15%) и спортна (15%)
инфраструктура
Мерки за енергийно саниране в
производствени,
търговски
и
сервизни сгради.
Мерките за енергийна ефективност
по програмата ще се изпълняват в
съответствие с демаркацията между
различните фондове и инструменти
за подкрепа на подобни видове
мерки на национално равнище –
Механизмът за възстановяване и
устойчивост
на
основата
на
Националния
план
за
възстановяване
и
устойчивост
(НПВУ), Фонда за справедлив преход
и ЕФРР. НПВУ има хоризонтален
характер и е фокусиран върху
енергийната реформа и постигането
на глобалните цели на Зелената
сделка. Мерките за енергийна
ефективност, които ще се изпълняват
по ФСП, се основават изцяло на
местната специфика и нужди и са

Стратегически план за развитие на
селските райони
Възстановяване
на
основната
хидромелиоративна инфраструктура
чрез реконструкция/рехабилитация и
модернизация
на
хидромелиоративната
инфраструктура,
използвана
за
селскостопански цели.
Технологична
модернизация,
иновация и цифровизация на
устойчивите
стопанства
и
насърчаване на връзките между
производителите и науката
Подкрепа за производството и
подобряване
на
конкурентоспособността
на
стопанствата в сектори, които са
важни за икономиката на страната,
като производство на зеленчуци,
мляко и месо от преживни животни
Подобряване на производителността
и добивите на малките и средните
стопанства
в
селскостопанските
сектори, които осигуряват продукти с
висока добавена стойност
Инвестиции за ускоряване на
модернизацията и технологичното
усъвършенстване на малките и
средните стопанства
Подкрепата по Програма „Развитие
на
селските
райони“
за
изграждането на инфраструктура в

Програми в област
„Вътрешни работи“
2021-2027
Мерките, свързани с
развитието
на
системата ТЕТРА, не
са предвидени за
финансиране
по
инструментите
в
област
„Вътрешни
работи“
2021-2027.
Мерките
по
поддръжка, които ще
бъдат подкрепяни по
ПВУ, няма да бъдат
предвидени
за
финансиране
по
инструментите
в
област
„Вътрешни
работи“ 2021-2027.
Мерките, свързани с
управление на риска
и
реагиране
при
природни бедствия и
кризи, превенция и
противодействие на
обичайната
престъпност
и
поддържане
на
обществения ред в
национален мащаб,
попадат
извън
обхвата
на

регионите от ниво 2, включително
закупуване на нов екологичен
подвижен състав и изграждане на
зареждащи станции като елемент от
системата на обществения градски
транспорт.
Програма „Конкурентоспособност
и иновации в предприятията”
Мерки за осигуряване на устойчиво
управление и използване на
природните
ресурси,
което
гарантира
едновременно
задоволяване на нуждите на
предприятията и осигуряване на
екологична
устойчивост:
внедряване на нисковъглеродни,
ресурсно- и енергийно ефективни
технологии
в
предприятията;
подкрепа
за
подобряване
управлението на отпадъците в
предприятията,
т.е.
предотвратяване,
намаляване,
подготовка за повторна употреба и
рециклиране
на
отпадъци,
генерирани от собствената им
дейност;
разработване
и
внедряване на иновации по С3 2127 приоритетна област „Чисти
технологии,
кръгова
и
нисковъглеродна
икономика“;
Мерки за енергийна ефективност в
предприятията
(индустриални
системи); подкрепа за въвеждане и
сертифициране на системи за

отразени
в
съответните
териториални
планове
за
справедлив преход. Мерките по ФСП
ще
се
фокусират
върху
възобновяемите
енергийни
източници,
разширяване
на
съществуващите
инвестиции
за
постигане на висок енергиен клас и
използване на зелени технологии.
Мерките за енергийна ефективност,
финансирани
по
Програма
„Регионално развитие“ 2021-2027
чрез ЕФРР, ще включват проекти,
идентифицирани
чрез
подход
„отдолу нагоре“ и отразени в
съответните териториални стратегии
на общинско ниво и на равнище
региони от ниво 2.
Програмата
за
енергийна
ефективност ще се изпълнява на
територията на всички 265 общини в
България. По Фонда за справедлив
преход (ФСП) ще се финансират
райони от ниво NUTS 3 или части от
тях, въз основа на териториалните
планове за справедлив преход.
Създаване на Национален фонд за
декарбонизация
Подкрепа
за
инвестиции
в
нисковъглеродно развитие чрез
устойчиво
и
целенасочено
финансиране
на
широк
кръг
бенефициери – крайни потребители
на енергия.

селските райони понастоящем е
предвидена за финансиране на
проекти за водоснабдителна и
канализационна
инфраструктура
само за селища под 2000 е.ж.
Национални инвестиции за:
Подобряване
събирането
на
свързани
с
географското
разположение данни за дифузни
източници на замърсяване с оглед
ефективното планиране на мерките
при източника на замърсяване, както
и по-специално прилагането на
принципа „замърсителят плаща“ към
различните
източници
на
замърсяване в селското стопанство;
източници на подпочвена питейна
вода.
Специфични мерки за подобряване
състоянието на водите, насочени към
възстановяване на естественото
състояние на речния басейн и
подобряване
на
надлъжната
свързаност на речния поток и на
свързаните с водата екосистеми в
повърхностните водни обекти, когато
екологичното състояние е оценено
като по-лошо от добро поради
нарушаване
на
хидроморфологичното състояние.
Намаляване/прекратяване
на
изхвърлянето на замърсители от
настоящи и минали минни дейности,
нововъзникнали
замърсители,

подкрепата
по
инструментите
в
област
„Вътрешни
работи“ 2021-2027.

енергиен мениджмънт; Въвеждане
на системи за мониторинг и
контрол на потреблението на
енергия в предприятията.
Целевите групи са МСП и големи
предприятия,
с
фокус
върху
преработвателната индустрия. За
мерки за ресурсна ефективност
предприятията от сектора с висока
въглеродна
интензивност,
подкрепяни по ПВУ, ще бъдат
допустими по ПКИП чрез финансови
инструменти
или
друг
вид
дейности. Предвижда се също
подкрепа за технологично развитие,
иновации и ресурсна ефективност
за
предприятия
от
сектор
„предварителна
обработка
на
отпадъци“,
част
от
сектор
„рециклиране“. По програмата няма
да се предоставя финансиране за
възобновяема енергия.
Програма „Околна среда“
Мерки
за
намаляване
замърсяването на въздуха от
битовото отопление:
- Постепенна
подмяна
на
отоплителните уреди на твърдо
гориво с екологични алтернативи
(екологосъобразни и енергийно
ефективни
уреди/системи),
приоритет
на
енергийно
ефективните
жилища,
при
спазване на принципа „да не се

Цифрова трансформация и развитие
на информационните системи и
системите в реално време на
Електроенергийния
системен
оператор
Пълна модернизация на дейностите
по
планиране,
управление
и
поддръжка на електроенергийната
система на страната чрез въвеждане
на съвременни цифрови методи и
инструменти, които да осигурят
необходимата
маневреност,
сигурност, надеждност и бързина на
управлението
на
електроенергийната
система
в
условията
на
нисковъглеродно
производство.
Възобновяема енергия
Подкрепа за нови мощности за
производство и съхранение на
електроенергия за собствени нужди
от възобновяеми източници –
предприятия от всички сектори.
Използване
на
възобновяеми
енергийни
източници
в
строителството
като
част
от
обновяването на жилищния фонд.
Подкрепа за процеса на преход към
кръгова
и
нисковъглеродна
икономика в предприятията
Подкрепа
за
оптимизация
и
внедряване на екологични решения

фармацевтични
препарати,
включително
провеждане
на
изследвания за попълване на
празнотите
в
данните
за
замърсяването
както
от
индустриални отпадъчни води, така и
от системите за отпадни води и
канализацията на населените места.

нанася значителна вреда“, в
общините с лошо качество на
въздуха.
- Насърчаване употребата на ВЕИ,
водород,
други
иновативни
алтернативи, където е възможно;
Мерки
за
намаляване
замърсяването на въздуха от
транспорта:
Постепенно
премахване
на
ползването на частни превозни
средства с високи емисии чрез
насърчаване
на
електромобилността, обвързано с
условието за дерегистриране и
рециклиране
на
дизеловите
автомобили (приоритет Pre-Euro и
Euro 1).
Мерки
за
намаляване
на
вторичното замърсяване с прах –
зелена инфраструктура в градските
райони.
Разработване на териториални
планове за управление за обектите
от „Натура 2000“.
Осигуряване на подкрепа за
управляващите органи на обектите
от „Натура 2000“.
Подобряване на знанията за
видовете
и
естествените
местообитания.
Разработване на планове за
действие за видове и изпълнение
на предвидените в плановете за
действие мерки;

и технологии на предприятията от
въглеродоинтензивните
сектори,
включително подкрепа за вътрешна
преработка на генерираните потоци
отпадъци от собствената им дейност.
Интегриране
на
екосистемния
подход и прилагане на решения,
базирани
на
природата,
в
опазването на защитените зони от
мрежата „Натура 2000“
Осигуряване
на
актуална
информация
за
екологичното
състояние
на
екосистемите,
екосистемните услуги и зелената
инфраструктура на територията на
мрежата
„Натура
2000“;
икономическа
оценка
на
екосистемните услуги и оценка на
„Природния капитал“; определяне
на специфични за обектите цели и
мерки за опазване на защитените
зони от „Натура 2000“, включително
решения, основани на природата;
включване на заинтересованите
страни в процеса на вземане на
решения.
Подобряване на състоянието и
модернизация
на
хидромелиоративната
инфраструктура
Реконструкция,
рехабилитация,
модернизация
на
напоителни
канали,
напоителни
полета,

Изграждане на капацитет на
заинтересованите страни за понататъшно изпълнение на мерки за
опазване на околната среда.
Мерки, насочени към подобряване
на природозащитния статус на
местообитанията и видовете, обект
на опазване в мрежата „Натура
2000“.
Мерки за защита/възстановяване на
екосистеми и присъщото им
биоразнообразие извън „Натура
2000“.
Насърчаване прехода към кръгова
икономика по отношение на
управлението на отпадъците за
видовете отпадъци по Закона за
управление на отпадъците –
общински,
индустриални,
строителни и опасни. Приоритетна
цел са общинските отпадъци
(съгласно определението по Чл. 2,
параграф 2б от Директива 2008/98 /
ЕО относно отпадъците и за отмяна
на
определени
директиви,
изменена с Директива (ЕС) 2018/851
с изключение на отпадъците от
опаковки,
електрическо
и
електронно оборудване, батерии и
акумулатори, текстилни отпадъци) и
отпадъци от
строителство
и
събаряне с фокус върху разделното
събиране
и
рециклиране.
Основните мерки са свързани с
модернизиране
на

деривации,
помпени
станции,
напорни
тръбопроводи,
изравнители,
водохващания,
язовири и обекти за отводняване –
отводнителни помпени станции,
канали и диги.
Водоснабдителни
и
канализационни
системи
и
инсталации за пречистване на
отпадъчни води за агломерациите
между 2 000 и 10 000 е.ж.
Реконструкция, модернизация на
канализационни и водоснабдителни
системи,
вкл.
изграждане
на
пречиствателни станции за питейни
и отпадъчни води за агломерации
между 2 000 и 10 000 е.ж. –
приоритетно
с
фокус
върху
агломерациите с между 5 000 и 10
000 е.ж., на територията на 16
консолидирани региона съгласно
Националната реформа в сектор
„Водоснабдяване и канализация“,
въз основа на предварително
определен списък с агломерации,
определени като приоритетни в
Националния инвестиционен план –
благоприятстващо
условие
за
Споразумението за партньорство, до
предела
на
разпределените
финансови ресурси.
Текущо се прилага възприетият
принцип
за
предоставяне
на
финансова
помощ
за

инфраструктурата за управление на
битовите отпадъци за постигане на
целите
2030-2035;
разделно
събиране и рециклиране на
отпадъци; подобряване на знанията
за
кръговата
икономика;
рекултивация на депа, преработка
на
сметищни
отпадъци
или
осигуряване на безопасност на
съществуващите депа, без да се
увеличава
капацитетът
им.
Подкрепа за рециклиране на
отпадъци
се
предвижда
за
предприятията от сектора за
рециклиране, с изключение на
отпадъците,
генерирани
от
собствено
производство.
Изграждането на инсталации за
изгаряне и / или други инсталации
за оползотворяване с производство
на енергия, както и изпълнение на
дейности, за които финансирането
се регулира чрез продуктови такси,
няма да бъдат финансирани.
Инфраструктурни
мерки
за
събиране и пречистване на отпадни
води
с
цел
постигане
на
съответствие с Директива 91/271 /
ЕИО и мерки за водоснабдителна
инфраструктура за съответствие с
Директива 98/83 / ЕО, допринасящи
за намаляване на загубите на вода
във водоснабдителната мрежа, при
спазване на принципа „Едно
проучване за осъществимост на

водоснабдителна и канализационна
инфраструктура
на
база
на
проучвания за осъществимост на
регионално равнище (RFS) за
териториите,
обслужвани
от
консолидиран
ВиК
оператор.
Финансовата подкрепа за ВиК
проекти в тези агломерации досега е
минимална и финансирането чрез
Механизма за възстановяване и
устойчивост осигурява необходимата
допълняемост на инвестициите в
сектора.
Цифровизация
за
комплексно
управление, контрол и ефективно
използване на водите
Изграждане
на
единна
информационна система с цел
подобряване на ефективността при
използването на водите в различни
икономически
сектори
(водоснабдяване,
напояване,
индустрия и др.) чрез монтаж на
устройства
за
дистанционно
управление и предаване на данни,
възможности за съпоставка с
наличните водни ресурси, монтаж на
уреди за измерване и наблюдение за
минимално допустим отток на
реките, информационни дейности за
насърчаване
използването
на
технологии за икономия на водата и
повторното й използване.

регионално равнище - един
консолидиран регион - един
бенефициент (регионален воден
оператор) - един проект“ с фокус
върху агломерациите над 10 000
е.ж. При наличие на финансов
ресурс е допустимо подпомагане и
на агломерации между 2 000 и 10
000 е.ж. в консолидирани региони,
където
е
постигнато
пълно
съответствие за агломерациите над
10 000 е.ж. (в допълнение към
инвестициите, подкрепяни по ПВУ).
Мерки на ПУРБ, включително тези
за подобряване качеството на
питейната вода.
Надграждане на съществуващите
инвестиции за управление на риска
от бедствия чрез мониторинг, ранно
прогнозиране,
моделиране
и
предупреждение,
с
цел
подобряване превенцията на риска
от
екстремни
явления
Националната
система
за
управление на водите в реално
време ще бъде финализирана
(информационно
свързване
с
пунктовете за наблюдение на
водното количество за откриване и
предотвратяване на риск от висока
вълна). Тази система е интегриран
инструмент за междуведомствено
оперативно управление и за
разлика от системата за контрол, тя
не е предназначена да контролира

Изграждане,
развитие
и
оптимизация на цифровата ТЕТРА
система и радиорелейната система,
управлявани от Министерството на
вътрешните работи
Развитие на ТЕТРА системата на
Министерството на вътрешните
работи
като
единна
радиокомуникационна система за
осигуряване на комуникационна
среда
за
управление,
взаимодействие и координация на
държавните структури, в т.ч. всички
елементи на Единната спасителна
система, на всички
нива при
опазване на обществения ред,
противодействие на престъпността,
оповестяване
и
защита
на
населението при бедствия и аварии;
използването
й
като
комуникационна
среда
за
управление на елементите на
Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване.

количествата вода, използвани от
притежателите на разрешителни.
Разширяване
на
обхвата
на
Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване на
населението на областно ниво за
територията на страната, която ще
използва ресурса (комуникациите)
на ТЕТРА системата.
Дистанционно
наблюдение
на
свлачища.
Мерки
за
зелена
инфраструктура за превенция на
наводнения. Мерки за защита и
превенция
на
процесите
на
движение на земни маси. Мерки за
повишаване на готовността на
населението за реагиране и
капацитет на отговорните звена за
адекватен отговор при бедствия.
Програма
„Транспортна
свързаност“
Изграждане
на
зареждаща
инфраструктура за алтернативни
горива по основните направления
на националната пътна мрежа и
пристанищната
инфраструктура
/вътрешни и морски пристанища от
национално значение/.
По-добре
Европа

свързана Програма
„Транспортна
свързаност“
Завършване на модернизацията на
жп участък Елин Пелин – Костенец и
модернизация на участък София –

Широкомащабно разгръщане на
цифрова инфраструктура
Изграждане
на
симетрични
гигабитови мрежи за достъп в цялата
страна

Механизъм за свързване на Европа
Инвестиции в области от значение за
трансграничната свързаност като:
Модернизация на жп линията ВидинСофия: участък Видин-Медковец и

Проектните
предложения по ПВУ
удовлетворяват
изискванията
на
и
допълват
всички
съответни програми и

Перник - Радомир
Изграждане на жп връзка с
Република Северна Македония
Изграждане на жп връзки до
летищата в Пловдив и Бургас с цел
подобряване
на
свързаността
между железопътния и въздушния
транспорт и повишаване на тяхната
ефективност.
Завършване на съоръженията и
системите по жп линия Карнобат –
Синдел
от
„разширената“
Трансевропейска
транспортна
мрежа.
Развитие на железопътните възли в
Горна Оряховица, Русе и Варна.
Продължаване на развитието и
модернизацията на жп гарите и
внедряване
на
Европейската
система
за
управление
на
железопътния трафик (ERTMS).

Осигуряване на високоскоростна
мобилна свързаност по ключовите
транспортни коридори; подобряване
на покритието в населените места, с
фокус
към
периферни,
слабонаселени и селски райони;
развитие на държавната опорна
мрежа чрез изграждане на оптична
свързаност до общини и с
увеличаване
на
преносния
й
капацитет; „зелена свързаност“ и
стимулиране на потреблението.

Мездра-Медковец,
включително
ERTMS;
Модернизация на жп връзката между
Драгоман и границата с Република
Сърбия, включително ERTMS;
Дублиране на участъците по жп
линията
Пловдив-Свиленградграница
с
Република
Турция,
включително ERTMS;
Модернизация на жп линията
Радомир-Гюешево,
включително
ERTMS.
Подобряване
на
плавателните
Цифровизация в железопътния условия в общия българо-румънски
транспорт чрез модернизация на участък на река Дунав (последващи
системите
за
безопасност
и мерки по FAST Danube).
енергийната ефективност по жп
направления от основната и Национални инвестиции за:
широкообхватната
железопътна Развитие на пристанищната и
TEN-T мрежа
летищната инфраструктура чрез
Внедряване
на
Система
за публично-частни партньорства;
мониторинг и контрол на параметри Завършване на изграждането и
на подвижния железопътен състав в поддръжка на вече изградените
движение
пътни и железопътни мрежи –
Изграждане
на изградените досега автомагистрали
соларни/фотоволтаични централи за са само в южната част на страната и
добив на електроенергия в района това
прави
завършването
на
на железопътните гари за нуждите автомагистрала
„Хемус“
на НКЖИ и инсталиране на изключително важно за развитието
енергоспестяващо LED осветление в на Северна България и целия
района на 120 жп гари и спирки
транспортен сектор. Ще продължи
Изграждане на оптична кабелна инвестирането на приходите от пътни
мрежа
и
цифрова такси в развитието и поддръжката на
телекомуникационна апаратура в пътната инфраструктура. В тази
участъка София – Карлово - връзка приходите от въвеждането на

инструменти на ЕС, като
се избягва дублиране на
финансирането.
Докато
планираните
инвестиции по ПТС се
намират до голяма
степен в Южна България
и
допринасят
за
цялостното завършване
на направление „ЗападИзток“,
включително
връзките със съседните
страни,
мерките,
предложени по ПВУ,
обхващат
предимно
проекти почти изцяло в
Северна
България,
които следва да се
разглеждат
като
допълващи
и
балансиращи
и
демаркационни
по
отношение
на
географския подход към
възприетата в сектора
инвестиционна
политика.
По
Участък
ВидинМедковец, предвиден
за изпълнение по МСЕ2, се очаква да бъдат
подкрепени дейности,
насочени
към
своевременно
и
ефективно развитие на
Коридорите на мрежата
TEN-T, а именно: за
изграждане/обновление
на трансгранични и

Филипово
Изграждане
на
автоматизиран
единен хъб за управление на
информацията в НКЖИ.

тол
такси
за
тежкотоварните
автомобили ще допринесат за
завършването на Трансевропейската
пътна мрежа в България;
Поддръжка на водния транспорт
Преустройство и рехабилитация на (дрегиране, укрепване на кейови
ключови гарови комплекси и стени и др.).
изграждане
на
интермодален
терминал – Горна Оряховица
Преустройство и рехабилитация на
ключови гарови комплекси (Мездра
и Червен бряг)
Изграждане
на
модерен
интермодален терминал в найголемия железопътен възел в
Северна
България
–
Горна
Оряховица.
Модернизация
на
тягови
подстанции и секционни постове по
протежение
на
основната
и
широкообхватната TEN-T мрежа, с
изграждане
на
система
за
телеуправление и телесигнализация
SCADA
Пълна модернизация на 20 броя
тягови подстанции, модернизация на
21
броя
секционни
постове,
изграждане
на
система,
обединяваща
системите
за
телеуправление и телесигнализация
SCADA.
Осигуряване
на
устойчива
транспортна свързаност и услуга

липсващи връзки, за
електрификация на жп
трасета
и
модернизиране
на
електрификационните
системи, и др.
Планираното
изграждане на SCADA е
свързано
с
изпълнението
на
проекти за изграждане
и оборудване на ТПС, а
не на системи за
управление
на
железопътното
движение и няма връзка
с
изграждането
на
ERTMS/ETCS/GSM-R.
По ПТС се очаква да
бъде
финансирано
изпълнението
на
проекти
за
ERTMS
съгласно
крайните
срокове, определени в
Работните планове на
ERTMS и Националния
план и стратегия за
изпълнение.
Предложените
железопътни проекти,
които
ще
бъдат
финансирани по ПВУ,
нямат
пряко
трансгранично
въздействие,
докато
редица от проектите,
предложени
за
финансиране по ПТС и
МСЕ-2, ще допринесат

чрез закупуване на енергийно
ефективен и комфортен подвижен
състав
Закупуване на 20 електромотрисни
влака за средни и дълги разстояния.

По-социална
и Програма „Образование“
приобщаваща Европа Подкрепа за всички етапи на
образованието: Приоритет 1 –
разширяване
на
обхвата
на
механизма за съвместна работа на
институциите за обхващане и
включване
в
образователната
система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и
училищна възраст; подкрепа за
общо и допълнително подпомагане
на
личностното
развитие
в
предучилищното и училищното
образование;
обучение
на
възрастни;
подкрепа
за
образователна
интеграция
на
маргинализираните и уязвимите
групи.
Приоритет 2 – модернизиране на
учебните програми и съдържание
чрез въвеждане на модел на
компетентностите,
цифрова
трансформация на училищното
образование,
подкрепа
за
талантливи деца и надарени

Изграждане на образователна STEM
среда
Осигуряване на е-образование и
достъп
до
съвременни
информационни и комуникационни
технологии в 1 680 училища.

REACT-EU
Дейности
за
осигуряване
на
образователния процес по време на
криза и за подпомагане на
допълнителното
синхронно
дистанционно
обучение
в
електронна среда. Дейности за
допълнителна
подкрепа
за
изграждането на STEM среда за
училища, които не са изпълнявали
проекти по националната програма и
не са били включени в изпълнението
на проекта за изграждане на
образователна STEM среда по ПВУ.

Изграждане
на
центрове
за
личностно развитие на ученици и
младежи
Формиране, развитие и реализация
на учениците и младите хора чрез
изграждане на мултифункционални
центрове,
които
прилагат
иновативни подходи в работата с
тези възрастови групи.
Стратегически план за развитие на
селските райони
Модернизиране
на Мерките по ПВУ в областта на
образователните институции за по- образованието ще бъдат допълнени
привлекателна и качествена среда от инвестиции по ЕЗФРСР чрез
за учене и иновации
подкрепа
за
подобряване
Обновяване,
реконструкция, състоянието на образователната
рехабилитация
за
енергийна инфраструктура с оглед увеличаване
ефективност,
изграждане
на дела на населението с достъп до
инсталации за използване на подобрени услуги по Специфична цел

за
подобряване
на
трансграничните връзки
с Гърция, Сърбия и
Северна
Македония,
както и с Турция. В тази
връзка
няма
припокриване
на
дейности или ресурси
между
различните
финансови
инструменти.
Проектите по стълб
„Образование
и
умения“ на ПВУ са
насочени
към
модернизиране
на
образователната среда
– изграждане на STEM,
привлекателна
и
качествена среда за
учене.
Мерките
по
ОПНОИР чрез ЕСФ и по
Програма
„Образование“
чрез
ЕСФ+ са насочени към
изграждане
и
доразвиване на средата
за
учене
и
на
необходимите
инструменти – учебни
програми,
преподаватели, ресурси
и фактически всички
дейности, свързани с
целевата
група
учениците.

ученици и подкрепа за иновативни
учебни
програми,
иновативни
класни
стаи
и
иновативни
образователни
институции;
отваряне на образованието и
образователните институции за
цифровите
технологии
чрез
внедряване на нови решения за подобро персонализирано обучение,
насърчаване на самостоятелното
учене и самооценката, включително
извън класната стая.
Приоритет 3 – подкрепа за
професионалното
и
висшето
образование,
укрепване
на
връзките между тях, с науката и с
динамичните нужди на пазара на
труда;
подкрепа
за
професионалното образование и
обучение (ПОО), насочена към
системата на национално равнище
и към образователните институции.
Програма „Развитие на човешките
ресурси“
Дейностите по проект „Изграждане
на центрове за личностно развитие
на ученици и младежи“ по ПВУ ще
се допълнят с мерки по Програма
РЧР, по-специално мерки, насочени
към подпомагане реализацията на
пазара на труда и активното
включване на уязвимите групи в
трудова заетост чрез повишаване на
възможностите им да започнат

алтернативни източници на енергия,
отопление,
вентилация
и
климатизация в около 750 училища и
450 детски градини, в които не е
извършено обновяване.
Подобряване на качеството и
устойчивостта на политиките в
сферата
на
сигурността
и
противодействието на корупцията
Изграждане
на
Национална
интелигентна система за сигурност с
цел превенция и анализ на
информация
в
сферата
на
обществената
безопасност
и
надграждане на системата за
превенция и противодействие на
корупцията сред служителите на
МВР и повишаване на прозрачността
при обслужването на гражданите
Продължаваща
подкрепа
за
деинституционализация на грижата
за възрастните хора и хората с
увреждания
Изграждане и оборудване на нови
социални и интегрирани здравносоциални услуги за резидентска
грижа
и
съпътстващи
специализирани и консултативни
социални услуги за лица с
увреждания с цел удовлетворяване
на нуждите на клиентите на
домовете за грижи за лица с
увреждания,
предвидени
за

8
„Насърчаване
на
заетостта,
растежа, социалното приобщаване и
местното развитие в селските
райони,
включително
биоикономиката
и
устойчивото
горско стопанство“.

работа, подобряване на уменията,
квалификацията и задържането,
насърчаване на тяхната социалноикономическа
интеграция,
подобряване на достъпа им до
социални
услуги,
услуги
по
намиране на работа и интегрирани
услуги.
Подкрепа за реализация на пазара
на труда и за активно включване в
трудова заетост на уязвими групи и
за социалното им приобщаване
чрез
подобряване
на
възможностите за започване на
работа, подобряване на уменията,
квалификацията
и
преквалификацията, насърчаване
на тяхната социалноикономическа
интеграция,
подобряване
на
достъпа им до качествени социални
услуги, посреднически услуги за
осигуряване на трудова заетост,
както и интегрирани услуги.
Развитие
на
социални
и
интегрирани здравни и социални
услуги за деца и за възрастни в
цялата страна, съгласно новия Закон
за социалните услуги. Подкрепа за
равен достъп до специализирани
здравни и дългосрочни грижи,
подобряване
качеството
и
разширяване
обхвата
на
предоставяните социални услуги –
предвижда се близо около 60% от
останалите
специализирани

закриване (приблизително 60% от
оставащите
специализирани
институции за лица с увреждания);
строителни дейности и доставка на
оборудване и обзавеждане с оглед
реформиране на съществуващите
домове за стари хора, както и мерки
за
енергийна
ефективност
и
подобряване на оборудването и
обзавеждането на съществуващите
общински
социални
услуги,
делегираните услуги, както и
изпълнение на антиепидемични
мерки.
Лична мобилност и достъпност за
хората с трайни увреждания
Осигуряване на лична мобилност и
достъпност за хора с трайни
увреждания за тяхното социално
приобщаване – предоставяне на
помощни
технически
средства,
специализирани
софтуерни
програми, електронни технически
средства за компенсация на сетивен
дефицит,
адаптирани
моторни
превозни средства, технически и
медицински устройства, обучение за
ползвателите за ползване на
помощните технически средства.
Подкрепа за социалната икономика
Подкрепа за нови или съществуващи
социални
предприятия
чрез
създаване на фокус точки за

институции за хора с увреждания и
всички съществуващи домове за
възрастни
хора
да
бъдат
реформирани в съответствие с
новите критерии за качество.
Цифровизация
на
услугите,
включително телепомощ, различни
форми на електронни инструменти
и
ресурси;
Оценка
на
нуждите/недостига на персонала,
работещ в социалните услуги и
бъдещите му потребности. Мерки
за преодоляване на недостига на
персонал и привличане на работна
ръка в социалните услуги, развитие
на
квалификациите,
уменията,
обучението,
консултирането,
изграждане
на
обучителна
инфраструктура и/или предоставяне
на оборудване на персонала на
социалните служби; укрепване на
капацитета
на
общините
за
управление и предоставяне на
социални услуги.
Подобряване
на
здравните
характеристики на населението и на
работната сила, с фокус върху
здравословния начин на живот и
превенцията
Подобряване на уменията на
висококвалифицирания персонал в
ключови области на здравната
система, както и на медицинския и
немедицинския
персонал,
предоставящ здравни услуги в

насърчаване,
консултиране
и
подкрепа за стартиране и развитие
на социално предприемачество и
подкрепа за цифровизацията на
(производствените) процеси.
Национална програма за обучение
на възрастни
Разширяване
на
достъпа
и
осигуряване на повече възможности
за качествено образование чрез
използване на потенциала на
цифровите технологии – облачна
среда, виртуална образователна
платформа за възрастни (на възраст
над 16 години) в електронна среда,
изграждане на мрежа от дигитални
клубове за участие в електронно и
дистанционно обучение, единна
информационна база данни за
онлайн курсове за обучение,
обучение по базови цифрови умения
за заетите и безработните лица.
Стимулиране
развитието
на
„сребърната
икономика“
чрез
насърчаване
участието
на
възрастното население в пазара на
труда
за
по-дълъг
период
посредством адаптиране на новата
система за обучение към техните
реални нужди.

извънболничната
помощ
дългосрочните грижи.

и

Европа по-близо до Програма „Развитие на регионите“
гражданите
Прилагане на инструменти за
интегриран териториален подход и
финансиране на:
Мерки, свързани с изпълнението на
националните секторни приоритети
на основата на карти на нуждите в
секторите пътна инфраструктура,
образование,
здравеопазване,
социална политика и култура;
Мерки,
идентифицирани
на
основата на подхода „отдолу
нагоре“, т.е. проектни идеи и
инициативи
на
местни
заинтересовани
страни,
които
изпълняват приоритетите и целите
на регионалните и общинските
стратегии
за
териториално
развитие;
изпълнение на инфраструктурни
мерки за подобряване на здравните
и
социалните
услуги,
образованието, професионалното
обучение,
културата,
спорта,
туризма,
устойчивата
градска
мобилност, цифровата и сигурна
транспортна свързаност, мерки за
пътна
безопасност,
кръгова
икономика, енергийна ефективност,
достъп до подходящо жилище,
достъп до качествени обществени

Схема за помощ за обновяване на
подвижен състав за градски и
междуградски транспорт „Зелена
мобилност“.
Предложената схема ще насърчава
интелигентната и устойчива местна
мобилност,
включително
декарбонизацията
на
местния
транспортен сектор и неговата
инфраструктура.
В
допълнение
проектите по схемата ще служат като
пилотни действия, проправящи пътя
за внедряването на интегрирани
териториални инвестиции в областта
на устойчивата градска мобилност,
съфинансирани
по
Програма
„Развитие на регионите“
Допустимите дейности включват
доставка
на
нов
екологичен
подвижен състав за обществения
транспорт, включително градски и
междуградски
транспорт
и
придружаващи малки интегрирани
мерки като зарядни станции,
интелигентни транспортни системи и
интегрирани цифрови решения за
подобряване на резултатите и
ефективността
на
обществения
транспорт.
Достъп до европейския културен

REACT-EU
Подкрепа за здравната система за
справяне с кризата (по новата ПЦ 9 от
ОПРР 2014-2020)
Стратегически план за развитие на
селското стопанство и селските
райони
Мерките, подкрепяни по ПРР на
територията на всички градски
общини ще бъдат допълнени с
мерки, подкрепяни по САПАРД за
селските общини с оглед обхващане
на цялата територия на страната,
включително инфраструктурни мерки
за образование и социални услуги.

Проектът за градска
мобилност по ПВУ ще
надгражда проектите,
изпълнени по ОПРР и
ОПОС чрез изключване
на всички предишни
бенефициери
по
проекти за градски
транспорт.
В рамките на Програма
„Развитие на регионите“
2021-2027
(ПРР)
Приоритет
1
„Интегрирано градско
развитие“ и Приоритет 2
„Интегрирано
териториално развитие“
(и двата финансирани от
ЕФРР) ще се подкрепят
мерки за устойчива
градска
мобилност,
включително
закупуване
на
нов
екологичен подвижен
състав за нуждите на
обществения транспорт
и зарядни станции. В
допълнение,
по
Приоритет
3
„Справедлив енергиен
преход“
на
ПРР,
съфинансиран от ФСП,
ще
се
подкрепят
инвестиции
в

услуги, мерки за подобряване
качеството на околната среда
(включително
зелена
инфраструктура),
мерки
за
насърчаване на икономическата
активност (включително инвестиции
в техническа инфраструктура за
развитие на индустриални зони или
друга инфраструктура за развитие
на икономическите дейности и
насърчаване на иновациите и
развитието на МСП);
Инвестиции,
насочени
към
индустриални зони/паркове, пътна
инфраструктура и устойчива градска
мобилност, ще бъдат финансирани
и за селски райони, прилежащи на
градски общини, ако са включени в
интегрираните
проекти
на
градските общини с цел развитие на
функционалните
области
и
укрепване
на
функционалните
връзки между градските райони и
прилежащите селски общини.

обмен и съдържание
Дигитализация на музейни и
библиотечни фондове
Дигитализация на фондовете на
музейната и библиотечната мрежа в
страната и изграждане на единна
система за достъп до цифровото
съдържание.
Модернизация на материалната
база на опорни държавни и
общински лечебни заведения за
болнична помощ и въвеждане на
иновативни технологии в лечението
Създаване на обучителен център и
изграждане
на
Център
за
интервенционална
неврорентгенология.
Укрепване на капацитета
Медицинския институт на МВР.

на

Модернизация и развитие на
Образователна
инфраструктура: психиатричната грижа.
дейностите
по
проект
„Модернизиране
на Развитие на Националната система
образователните институции за по- за спешни повиквания с единен
привлекателна и качествена среда европейски номер 112
за учене и иновации“ по ПВУ ще Изграждане
на
центрове
за
бъдат допълнени с предвидените приемане на спешни повиквания от
дейности
по
Програмата
за ново поколение (Next Generation
развитие на регионите (ПРР). Чрез 112),
свързани
в
електронна
ПВУ, въз основа на картографиране съобщителна мрежа с пакетна

интелигентна
и
устойчива
местна
мобилност,
включително
декарбонизация
на
местния
транспортен
сектор
и
неговата
инфраструктура.
УО на ПРР ще отговаря и
за
управлението
и
изпълнението
на
текущата схема по ПВУ и
ще осигури демаркация
между тези схеми и
всички процедури за
безвъзмездна помощ по
ПРР на равнището на
отделните
операции,
финансирани
от
различните
инструменти.

Програми в област
„Вътрешни работи“
2021-2027
Мерки,
свързани
с
борбата
срещу
корупцията, които ще
бъдат подкрепяни по
ПВУ, няма да бъдат
предвидени
за
финансиране по Фонд
„Вътрешна сигурност“
2021-2027.
Мерките, свързани с
развитието
на
националната система
за
електронна

ще бъдат подкрепени редица
училища, които имат техническа
готовност в рамките на срока на
изпълнение на ПВУ. По Приоритет 1
и Приоритет 2 на ПРР 2021-2027 ще
бъдат подкрепени следните мерки
за подобряване на образователната
инфраструктура: инфраструктура за
начално и средно образование,
включително
детски
градини;
инфраструктура за университети;
инфраструктура за професионално
образование; доставяне и монтаж
на специфични и иновативни
инструменти и оборудване за
подпомаганата
инфраструктура.
Инвестициите в образователна
инфраструктура
ще
бъдат
подпомогнати
съгласно
Методология за приоритизиране на
обектите
на
образователната
инфраструктура на територията на
страната,
Методология
за
приоритизиране на държавните
университети
и
съответните
списъци
на
приоритизираните
обекти към тях.
Инфраструктура за здравеопазване:
инвестиции в извънболничната и
болничната сфера, свързани с
осигуряване на равен достъп за
населението от различните региони
до превенция на заболяванията и
профилактика,
както
и
до
качествена и навременна болнична

комуникация (Packet Switching PS),
осигуряване на широколентов обмен
на информация в мрежата на
единния европейски номер 112
(видео, данни и глас) и надграждане
на системите с нови и съвременни
услуги

идентификация,
попадат извън обхвата
на
подкрепата
по
инструментите в област
„Вътрешна сигурност“
2021-2027
Мерките, свързани с
управление на риска и
реагиране
при
природни бедствия и
кризи, превенция и
противодействие
на
обичайната
престъпност, опазване
на обществения ред в
национален
мащаб,
както и с улесняване
достъпа на гражданите
до обществени услуги и
други
елементи
на
електронното
управление,
попадат
извън
обхвата
на
подкрепата
по
инструментите в област
„Вътрешни работи“.
Мерките, свързани с
укрепване
на
капацитета
на
Медицинския институт
на МВР, попадат извън
обхвата на подкрепата
по инструментите в
област
„Вътрешни
работи“ 2021-2027.
Мерките, свързани с
развитието
на
Националната система

помощ чрез мерки, свързани с
инфраструктурата, оборудването,
подвижните
активи,
цифровизацията и услугите и
приложенията
за
електронно
здравеопазване.
Социална
инфраструктура:
дейностите за социално включване
по
Програма
„Развитие
на
човешките ресурси“ ще допълват и
следват във времето инвестициите
в социална инфраструктура по ПРР,
вкл. строителни работи, оборудване
и обзавеждане за създаване на
нови жилищни услуги за възрастни
хора; изграждане и оборудване на
новите социални и интегрирани
здравно-социални жилищни услуги
и придружаващи специализирани и
консултативни социални услуги за
хора с увреждания в общността;
инфраструктура за развитие на друг
вид услуги (за спешно настаняване,
консултативни услуги и др.) и
подобряване
на
средата
за
съществуващите
услуги,
вкл.
интегрирани услуги. За социалното
приобщаване на деца и техните
семейства,
ПРР
ще
осигури
инвестиции
в
инфраструктура,
необходима за мрежата от услуги за
ранно детско развитие и за
развитие на превенцията и ранната
интервенция при уврежданията при

112, попадат извън
обхвата на подкрепата
по инструментите в
област
„Вътрешни
работи“ 2021-2027.

деца, както и за създаване на друг
вид
услуги
за
деца,
вкл.
интегрирани
услуги
и
инфраструктура за подобряване на
околната среда в съществуващите
услуги за деца.

