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Инвестиране в по‑слабо развитите 
региони на ЕС

Регионална политика на ЕС съставлява най-голямата 
част от бюджета на ЕС за периода 2014—2020 г. (351,8 
млрд. евро от общо 1082 млрд. евро) и следователно е 
основният инвестиционен инструмент на Съюза.

Тези средства се използват за финансиране на стратеги-
чески транспортни и комуникационни инфраструктури, за 
улесняване на прехода към по-екологична икономика, за 
подпомагане на малките и средните предприятия (МСП), 
за да станат по-иновативни и по-конкурентоспособни, за 
създаване на нови и трайни работни места, за укрепване 
и модернизиране на образователните системи и за 
изграждане на по-приобщаващо общество.

По този начин регионалната политика служи като 
катализатор за привличане на допълнително публично 
и частно финансиране, не само защото тя задължава 
държавите — членки на ЕС, да съфинансират проек-
тите от националните си бюджети, а също и поради 
това, че създава доверие у инвеститорите. Като се 
вземе под внимание националното участие и ефектът 
на лоста от финансовите инструменти, въздействието 
на инвестициите на ЕС за периода 2014—2020 г. 
вероятно ще надхвърли сумата от 500 млрд. евро.

Регионалната политика е също израз на солидарността 
между държавите — членки на ЕС, тъй като по-голямата 
част от отпуснатите средства са насочени към по-слабо 
развитите региони на ЕС. Тя подпомага тези региони да 
реализират своя икономически потенциал с оглед на 
регионалните различия — както на равнище ЕС, така и 
в държавите членки. Така например данните от 2013 г. 
(последните налични) показват, че брутният вътрешен 
продукт (БВП) на регионите на ЕС варира от 30 % от 
средната стойност за ЕС-28 в Северозападен регион 
(България) до 325 % от средната стойност в Централен 
Лондон (Обединеното кралство). Това подчертава 
необходимостта от стратегическа и целенасочена инвес-
тиционна политика, която ще адаптира инвестициите на 
ЕС към нуждите на отделните региони..

Хиляди проекти в целия ЕС

През годините със средства на регионалната политика 
на ЕС бяха финансирани десетки хиляди проекти, 
които бяха в полза на всички държави в ЕС поотделно и 
на ЕС като цяло по отношение на икономическия растеж 
и създаването на работни места. Между 1989 и 2013 г. 
от бюджета на ЕС бяха отпуснати над 800 милиарда евро 
за съфинансиране на проекти, насочени към растежа и 
развитието на регионите.

Защо ЕС се нуждае от регионална политика?

Основната инвестиционна политика на Европа за 
растеж и работни места

274-те региона на ЕС, обхванати от регионалната 
политика за периода 2014—2020 г., и категориите на 
допустимост за финансиране по структурните фондове 
(Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
Европейския социален фонд (ЕСФ)

Канарски острови

Гваделупа, 
Мартиника

Азорски острови

Мадейра

Френска 
Гвиана

Майот Реюнион

ОТ ПОЛЗА ЗА ВСИЧКИ РЕГИОНИ ОТ ЕС

Категория

 По-слабо развити региони (БВП на глава от населението 
< 75 % от средната стойност за EС): 182,2 млрд. евро

 Региони в преход (БВП на глава от населението между ≥ 75 %  
и < 90 % от средната стойност за ЕС): 35,4 млрд. евро

 По-силно развити региони (БВП на глава от населението 
≥ 90 % от средната стойност за ЕС): 54,3 млрд. евро

Другите източници на финансиране в рамките на регионалната 
политика през същия период включват Кохезионния фонд (65,3 
млрд. евро), Европейското териториално сътрудничество (10,2 млрд. 
евро), Инициативата за младежка заетост (3,2 млрд. евро) и 
специфични средства за най-отдалечените и слабо населените 
региони (1,6 млрд. евро).
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 • бяха финансирани 72 920 научноизследователски 
проекта;

 • беше предоставен широколентов достъп на почти 
5 милиона граждани на ЕС;

 • беше финансирано изграждането на 3 752 км пътища 
и 335 км железопътни линии с цел подпомагане на 
създаването на ефективна трансевропейска транс
портна мрежа (TEN-T);

 • беше осигурен устойчив транспорт в градските райони 
и беше модернизирано водоснабдяването, което 
беше от полза за 4,2 милиона граждани.

Тези ресурси допринасят за подобряването на качест-
вото на живот на гражданите на ЕС, за създаването на 
работни места и за насърчаването на научните изслед-
вания, развитието и иновациите. Например само между 
2007 и 2013 г. чрез регионалната политика на ЕС:

 • бяха създадени около 769 900 работни места  
(274 000 в МСП);

 • бяха осигурени преки инвестиции в 225 560 малки и 
средни предприятия;

 • бяха подпомогнати 97 640 стартиращи предприятия;

Произход и развитие на регионалната политика

1957 г. — първо упоменаване в Договора от 
Рим.

1958 г. — създаване на Европейския 
социален фонд (ЕСФ).

1975 г. — създаване на Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР).

1986 г. — установяване на правното 
основание за регионалната политика 
в Единния европейски акт.

1988 г. — с цел адаптиране към 
присъединяването на Испания и Гърция 
(1981 г.) и Португалия (1986 г.) структурните 
фондове са включени във всеобхватна 
политика на сближаване. Бюджет: 64 
милиарда екю (NB: впоследствие екюто стана 
евро).

1993 г. — с Договора от Маастрихт се 
въвеждат Кохезионният фонд, Комитетът на 
регионите и принципът на субсидиарност, 
(съгласно който вземането на решения се 
извършва на възможно най-нецентрализи-
раното/най-местното ниво, на което даден 
въпрос може да бъде разгледан по най-
подходящ начин).

1994—1999 г. — удвояване на средствата за 
регионални фондове, чийто размер понастоящем 
е равен на една трета от бюджета на ЕС.

1995 г. — добавена е специална цел за 
подпомагане на слабо населените региони във 
Финландия и Швеция. Общ бюджет: 168 млрд. екю

2000—2004 г. — чрез предприсъединителни 
инструменти се предоставят финансови 
средства и ноу-хау за държавите, участващи 
в процеса на присъединяване към ЕС.

2004 г. — десет нови държави се присъеди-
няват към ЕС (населението на ЕС нараства с 
20 %, а БВП само с 5 %). Бюджет: 213 млрд. 
евро за 15 държави, които вече са членки; 22 
млрд. евро за новите държави членки 
(2004—2006 г.).

2007—2013 г. — бюджет: 347 млрд. евро (от 
които 25 % са заделени за научни изследвания 
и иновации, а 30 % — за инфраструктура, 
свързана с околната среда и мерки за борба с 
изменението на климата).

2014—2020 г. — бюджет: 351,8 млрд. евро 
със специален акцент върху четири основни 
приоритета по отношение на инвестициите в 
съответствие с приоритетите на 
Комисията: научни изследвания и иновации, 
Програмата в областта на цифровите 
технологии, подкрепа за МСП и нисковъгле-
родна икономика. За тези сектори ще бъдат 
предоставени около 100 млрд. евро, от които 
26,7 млрд. евро ще бъдат използвани в 
подкрепа на прехода към нисковъглеродна 
икономика, (енергийна ефективност и енергия 
от възобновяеми източници).
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През същия период стойността на подбраните проекти в 
градските райони възлиза на поне 100 милиарда евро. 
Почти 20 % от тази сума бяха заделени за интегрирани 
проекти за възстановяване на градските и селските 
райони и за образование, здравеопазване, грижи за 
децата, жилищно настаняване и други социални инфра-
структури. По-специално, финансирането за интегрирани 
проекти за обновяване на градската среда бе в размер на 
6,8 млрд. евро, а инвестициите в социалната инфраструк-
тура — в размер на 11,4 млрд. евро.

С други думи, регионалната политика има силно въз-
действие в много области и на много различни равнища. 
Поради това тя в голяма степен допълва други политики, 
като тези в областта на образованието, заетостта, 
енергетиката, околната среда, единния пазар, научните 
изследвания и иновациите.

Оценките сочат, че инвестициите на регионалната 
политика са допринесли също така за увеличаване на 
доходите в най-бедните региони: техният БВП на глава от 
населението е нараснал от 60,5 % от средното за ЕС-27 
през 2007 г. до 62,7 % през 2010 г.

Освен това в периода между 2007 и 2025 г. се очаква 
БВП в 13-те държави членки, които се присъединиха към 
ЕС през или след 2004 г. (1), да се увеличи с около 2,4 % 
годишно.

ПРИМЕРИ ЗА РАЗНООБРАЗИЕТО НА ПРОЕКТИ, ПОДКРЕПЯНИ 
ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС ЗА РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА
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BEACON, Обединено 
кралство — разработване 

на екологосъобразни 
продукти за постигане на 

нисковъглердона икономика

Център за изследвания 
и наблюдение 

на инфекциите 
в Лион, Франция

Тролейбусна мрежа 
в Гдиня, Полша — 

подобряване на 
качеството на живот 

чрез устойчив  
обществен транспорт

Art on Chairs,  
Португалия —  

подобряване на конкурен-
тоспособността на 

региона чрез 
иновации в МСП

Икономическо, социално 
и териториално сближаване

В по-широк смисъл регионалната политика е 
разглеждана като политика на сближаване, 
тъй като общата ѝ цел е засилване на т.нар. 
„икономическо, социално и териториално 
сближаване“ в региони, които отговарят на 
условията за подпомагане. На практика това 
означава:

 — икономическо и социално сближаване: 
насърчаване на конкурентоспособността и 
екологосъобразния икономически растеж в 

(1) България, Чешката република, Естония, Хърватия, Кипър, 
Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Румъния, Словения 
и Словакия.

регионалните икономики и осигуряване за 
хората на по-добри услуги, повече 
възможности за заетост и по-добро 
качество на живот;

 — териториално сближаване: свързване на 
регионите, така че да се възползват от 
съответните си силни страни и да 
работят заедно в рамките на нови 
иновационни структури за преодоляване 
на общите предизвикателства (като 
например изменението на климата), като 
по този начин бъдат в полза и укрепват 
ЕС като цяло.

http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1422&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=FR&the=45&sto=1760&lan=7&region=693&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=FR&the=45&sto=1760&lan=7&region=693&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=FR&the=45&sto=1760&lan=7&region=693&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1426&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1426&LAN=EN
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Регионални фондове: преглед

Европейският фонд за регионално развитие и 
Европейският социален фонд са известни като 
структурните фондове, тъй като са предназначени за 
инвестиции в икономическото и социалното преструкту-
риране в целия ЕС, като по този начин бъдат намалени 
различията в развитието между европейските региони, 
например по отношение на инфраструктурата и трудовата 
заетост. Заедно с Кохезионния фонд, Европейският 
земеделски фонд за развитие на селските райони и 
Европейският фонд за морско дело и рибарство със-
тавляват европейските структурни и инвестиционни 
фондове (ЕСИ фондове). 

Тези средства също са важна част от плана за инвестиции 
за Европа, приет от председателя на Комисията Жан-
Клод Юнкер през 2014 г. Съгласно този план ЕС създаде 
нов Европейски фонд за стратегически инвестиции, 
чиято цел е да мобилизира допълнителни инвестиции 
в размер на 315 млрд. евро за периода 2015—2017 г. 
Новият фонд постига това чрез гаранции за заеми, които 
организаторите на проекти получават от банки или от 
финансовия пазар. В ЕС е налице достатъчна ликвидност, 
но частните инвеститори не инвестират в пълния си 
потенциал поради липсата на доверие и на сигурност, 
наред с други фактори, така че целта на Плана за 
инвестиции за Европа е да предостави решение на този 
проблем.

От друга страна, по вече съществуващите структурни 
и инвестиционни фондове се отпускат най-вече 
безвъзмездни средства и по този начин се улеснява 
инвестирането по други начини. Това може да се окаже 
подкрепа за структурните реформи, за насърчаване на 
финансиране от частния сектор, за преодоляване на 
неефективността на пазара и за подобряване на инвести-
ционния климат.

В публикацията „Инвестиции за работни места и 
заетост — извличане на максимални ползи от приноса 
на европейските структурни и инвестиционни фондове“, 
се прави преглед на това какво се очаква да постигнат 
тези фондове през периода 2014—2020 г., като пряк 
принос към целите на ЕС за растеж и работни места и 
плана за инвестиции и приоритетите на Комисията за 
десетилетието. 

В допълнение към общите правила за фондовете (вж. 
следващата глава) съществуват и някои специфични за 
отделните фондове правила.

Докато Кохезионният фонд инвестира в транспортните 
мрежи и проекти за опазване на околната среда, Фондът 
за земеделието и развитието на селските райони под-
крепя селските райони за подобряване на устойчивостта 
на селскостопанския сектор с цел да го направят по 
иновативен и по-щадящ за околната среда. Европейският 
фонд за морско дело и рибарство насърчава устойчивото 
и конкурентоспособно рибарство и аквакултури в ЕС. 

Друг важен фонд, управляван от Европейската комисия, 
е фонд „Солидарност“ на ЕС, първоначално създаден 
през лятото на 2002 г. в отговор на мащабните навод-
нения в Централна Европа. Фонд „Солидарност“ вече е 
стабилен фонд с годишен бюджет в размер на 500 млн. 
евро. Той е израз на солидарност с пострадалите от 
бедствия региони в Европа. Фондът позволява на ЕС да 
реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин, за да подпо-
могне всяка държава от ЕС (или страна — кандидатка за 
членство) в случай на мащабно природно бедствие със 
сериозно отражение върху условията на живот, околната 
среда или икономиката. Фондът допълва усилията 
на националните публични служби, като допринася, 
например, за операции по почистване, възстановяване на 
инфраструктурата, осигуряване на временен подслон.

Как функционира регионалната политика?

Набор от средства за растеж в регионите и градовете

©
 N

esaCera/Shutterstock Фонд „Солидарност“ на ЕС 
предоставя финансова 
помощ на всички региони 
в ЕС, засегнати от големи 
природни бедствия.
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Регионалните фондове в подробности

Европейският фонд за регионално развитие 
(ЕФРР) инвестира в стимулиращи растежа 
сектори с цел насърчаване на конкуренто-
способността и създаване на работни места 
във всички региони и градове в ЕС. Действията 
по ЕФРР са предназначени за посрещане на 
икономическите, екологичните и социалните 
предизвикателства, със специален акцент 
върху устойчивото градско развитие. Между 
2014 и 2020 г. се очаква над 50 % от 
инвестициите по ЕФРР да бъдат в градските 
райони.

ЕФРР отделя особено внимание на специфич-
ните териториални характеристики, 
например областите с неблагоприятни 
природни условия от географска гледна точка 
(отдалечени, планински или слабо населени 
райони). Най-отдалечените райони на Съюза 
(напр. Канарски те острови, о-в Реюнион и 
Гваделупа) също се ползват от специфична 
помощ по ЕФРР за преодоляване на възможни 
неблагоприятни условия вследствие на 
тяхната отдалеченост.

С ЕФРР се насърчава и финансира също така 
трансграничното, транснационалното и 
междурегионалното сътрудничество 
(известно като европейско териториално 
сътрудниче ство), което обхваща широк кръг 
от въпроси, включително съвместна 
транспортна инфра структура, иновации и 
комуникационни мрежи, трансгранична 
търговия, съвместно управление на природ-
ните ресурси и създаване на връзки между 
градските и селските райони. Тези форми на 
сътрудничество имат ясно изразена добавена 
стойност не само за ЕС, но и за съседните 
региони.

Европейският социален фонд (ЕСФ), създаден 
през 1958 г., е най-старият структурен фонд. 
Целта му е да се помогне на търсещите 
работа лица, като се гарантира, че те имат 
достъп до подходящо обучение, за да се повиши 
тяхната пригодност за заетост, като 
същевременно се помогне на работещите да 
се преквалифицират, да придобият нови 
умения и да се адаптират към променящите 
се професионални обстоятел ства. Всяка 
година около 15 млн. души участват в хиляди 
проекти, съфинансирани по ЕСФ в целия ЕС.

Европейският социален фонд (ЕСФ) също 
инвестира в проекти, чиято цел е борбата с 
дискриминацията във всичките ѝ форми и 
подпомагането на маргинализираните 
общности да се интегрират в обществото. 
Той инвестира също така в ефикасността на 
публичните администрации и обществените 
услуги с цел да се гарантира, че съответните 
институции постигат резултатите по 
отношение на образованието, заетостта, 
социалните и други политики.

Кохезионният фонд, създаден през 1994 г., 
инвестира в транспортните мрежи и 
околната среда в държавите от ЕС, чийто 
БВП е по-нисък от 90 % от средната 
стойност за ЕС-28 (най-вече страните от 
Централна и Източна Европа, както и в 
Гърция, Кипър, Малта и Португалия). Фондът 
насърчава активно екологосъобразен 
икономически растеж, като същевременно 
намалява икономическите и социалните 
различия чрез подобряване на регионалната 
свързаност и достъпност.

В частност, Фондът подкрепя трансевропей
ската транспортна мрежа (TEN-T), която е от 
основно значение за правилното функциониране 
на вътрешния пазар и за улесняване на движе-
нието на хора и стоки в рамките на ЕС и извън 
него по суша, море и въздух.

Кохезионният фонд инвестира в адаптацията 
към изменението на климата и предотвратя-
ване на рисковете, в секторите на водите и 
отпадъците и в градската среда. Той може 
също да подкрепя проекти, свързани с енергий-
ната ефективност и използването на възоб-
новяеми източници на енергия в дружества и 
обществени инфраструктури.

Част от Кохезионния фонд е заделена за 
финансирането на основни транспортни и 
други мрежи по линия на Механизма за 
свързване на Европа, стратегически 
инструмент за инвестиране в широколентова 
инфраструктура и обществени онлайн услуги, 
както и в инфраструктура за пътища, 
железопътни линии, електроенергийни мрежи 
и газопроводи. По-добрите връзки ще увеличат 
възможности те за бизнес, както и 
енергийната сигурност, като същевременно 
ще улеснят работата и пътуването, което 
от своя страна ще бъде от полза за 
предприятията и гражданите в целия ЕС.
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Рекордна сума в израз на солидарност бе изплатена за възстановяване  
на Емилия‑Романя (декември 2012 г .)

През 2012 г. Италия получи 670 млн. евро от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз след земетресението, 
засегнало Емилия-Романя.

Рекордна сума в размер на 670 млн. евро от фонд 
„Солидарност“ на ЕС беше изплатена на Италия 
за операции по възстановяване след опусто-
шителното земетресение от 20 май 2012 г., 
засегнало Eмилия-Романя със сила от 5,9 по 
скалата на Рихтер. Земетресенията бяха 
последвани от стотици вторични трусове, 
които обхванаха и съседните регионите Венето 
и Ломбардия. Те причиниха 27 смъртни случая, 
приблизително 350 души бяха ранени и над 45 
000 души трябваше да бъдат евакуирани. Бяха 
причинени сериозни и мащабни щети на сгради, 

инфраструктура, предприятия, промишлени 
съоръжения, на селското стопанство и на 
важния сектор на културното наследство.

По-голямата част от средствата е 
предназначена за покриване на разходите за 
спешна помощ и спасителни операции, както и 
за временно настаняване. Около 292 милиона 
евро бяха заделени за незабавно възстано-
вяване на сградите на училищата и здравните 
заведения, както и ремонта на електро- и 
водоснабдителните системи.

©
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Как са инвестирани средствата?

Регионалната политика на ЕС се осъществява от 
националните и регионалните органи,в партньорство с 
Европейската комисия — тази система е известна като 
споделено управление. За разлика от националните 
годишни бюджети, бюджетът за регионалната политика се 
изготвя за седем години, което го превръща в надежден и 
ценен ресурс, на който да разчитат частните инвестиции.

В инвестиционния процес има три основни етапа:

1. Бюджетът и правилата за прилагането му се одобря-
ват съвместно от Европейския парламент и Съвета 
на министрите на ЕС (който обединява националните 
министри на европейско равнище), въз основа на 
предложение на Комисията.

2. Комисията работи с държавите от ЕС при изготвянето 
на споразумения за партньорство, в които се посочват 
техните инвестиционни приоритети и потребности за 
развитие. Те също така представят проекти за опера-
тивни програми, в които целите са разпределени за 
конкретни области на действие. Те могат да обхващат 
цели държави и/или региони и да включват програми 
за сътрудничество с участието на повече от една 
държава. Комисията договаря с националните власти 
окончателното съдържание на инвестиционните пла-
нове. Различни управленски структури, включително 
гражданското общество, следва да участват в обсъж-
дането, планирането и управлението на оперативните 
програми.

3. Програмите се изпълняват от държавите и техните 
региони. Това означава подбор, мониторинг и оценка 
на стотици хиляди проекти. Работата се организира 
от управляващите органи във всяка държава и/или 
регион.

Управлението и изпълнението на програмите е пре-
хвърлено в голяма степен на администрациите на 
национално и поднационално (регионално и местно) 
равнище. Държавите от ЕС трябва да гарантират пред 
Комисията, че фондовете се изразходват ефективно 

и в съответствие с правото на ЕС. Те следва да пре-
доставят надеждни системи за счетоводство, контрол 
и финансова отчетност и да определят отговорните 
органи и процедурите, за да се гарантира наличието на 
подходяща одитна пътека.

За всяка оперативна програма трябва да бъде назначен 
одитен орган. Този орган предоставя на Комисията 
стратегия за одита, годишно одиторско становище и 
годишен доклад за контрола, като взема под внимание 
въпроси, възникнали по време на одитите, извършени 
през предходните 12 месеца.

Комисията не подбира или управлява отделни проекти, 
но одобрява общите програми, които обхващат набор 
от потенциални проекти. Важно е също така да се 
отбележи, че докато Комисията предоставя общо 
финансиране, държавите — членки на ЕС, чрез своите 
национални и регионални разплащателни агенции, 
акредитирани към ЕС, са тези, които правят директни, 
индивидуални плащания към бенефициерите.

Насочване на инвестициите на ЕС

 — Комисията предоставя финансиране в 
началото на всяка година, за да се даде 
възможност на държавите от ЕС да 
започнат да инвестират в отделните 
проекти.

 — Сертифицирани от националните органи 
плащания се извършват от Комисията в 
полза на управляващите органи в 
съответната държава от ЕС.

 — Националните програми са обект на 
постоянно наблюдение, с одити и проверки 
на място от страна на Комисията и 
въпросната държава от ЕС.

 — Както Комисията, така и националните 
органи представят доклади през целия 
седемгодишен бюджетен период.
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Ограничен брой ключови 
инвестиционни приоритети

Въпреки че Европа върви по пътя на икономическото 
възстановяване, в контекста на ограничени финансови 
ресурси ЕС трябва да умее да постига повече с по-малко 
средства и да гарантира добавената стойност на всяко 
евро, заделено на европейско равнище. Като прие 
законодателния пакет за регионалната политика в края 
на 2013 г., ЕС преразгледа подхода за финансиране за 
периода 2014—2020 г. за максимално увеличаване на 
потенциалното въздействие от наличното финансиране..

Между 2014 и 2020 г. общо над 351,8 млрд. евро ще 
бъдат инвестирани в регионите на ЕС. Размерът на 
помощта и на националния принос („процент на съфи-
нансиране“) е пригоден към равнището на икономическо 
развитие на всеки регион:

НАЙ-СЛАБО РАЗВИТИ РЕГИОНИ (БВП ПОД 75 % ОТ 
СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ЗА ЕС) 

РЕГИОНИ В ПРЕХОД (БВП МЕЖДУ 75 И 90 % ОТ 
СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ЗА ЕС)

ПО-ДОБРЕ РАЗВИТИ РЕГИОНИ (БВП ПОД 90 % ОТ 
СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ЗА ЕС)

Фондовете за регионална политика са насочени към 
ограничен брой ключови инвестиционни приоритети, 
като е поставен силен акцент върху резултатите. От 
държавите и регионите на ЕС се изисква да очертаят 
своите цели и какво възнамеряват да постигнат с 
наличните ресурси в рамките на споразуменията си за 
партньорство, както и да установят с точност как ще 
измерват напредъка към постигането на тези цели. Това 
ще позволи провеждането на редовен мониторинг и на 
дебат относно това как се използват средствата, както 
и поощряването на добре функциониращи програми 
(чрез „резерв за изпълнение“) към края на периода. С 
цел по-добра координация на средствата и избягване 
на дублиране ЕС е разработил набор от общи правила 
за петте европейски структурни и инвестиционни фонда. 
Правилата предоставят също така по-тесни връзки с 
други инструменти на ЕС като „Хоризонт 2020“ (новата 
програма на ЕС за научни изследвания и иновации) и 
Механизма за свързване на Европа (вж. предишната 
глава).

Максимално увеличаване на 
въздействието на инвестициите на ЕС

Целенасочени инвестиции за растеж и работни места  
до 2020 г .

ЕС инвестира 400 млн. евро в регионалната система на 
метрото в Неапол, Италия. Освен осигуряването на 

по-качествени и по-редовни услуги и съкращаването на 
необходимото време за придвижване, емисиите на 

въглероден диоксид (CO2) бяха намалени с 250 000 тона 
годишно, а потреблението на нефт с 110 000 тона 

годишно — в цялата мрежа.

©
 European U

nion



11
Р Е Г И О Н А Л Н А  П О Л И Т И К А

Пример за проект: Откриване на седалището на румънския консорциум за научни 
изследвания на високо равнище — ELI‑NP

©
 ELI-N
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ЕС инвестира почти 150 млн. евро в най-големия 
европейски научноизследователски консорциум, 

обединяващ 13 държави — членки на ЕС.

Общо финансиране от ЕС:  
149,3 млн . евро

Предварителни условия за ефективни 
инвестиции

Преди средствата да се насочат към регионите и 
градовете, потенциалните бенефициери трябва да 
отговарят на определени предварителни условия, за да 
се гарантира, че всички инвестиции са целенасочени и 
ефективни. Те включват например следните въпроси:

 • разработване на стратегии интелигентна специализа-
ция: регионите трябва да се специализират в сектори, 
които им предоставят най-голям потенциал за растеж и 
конкурентоспособност, както и да насърчават партньор-
ствата между университетите, научноизследователските 
институти, предприятията и публичните администрации 
с цел разработване на иновативни продукти и услуги;

 • стратегии за намаляване на младежката безработица и 
за насърчаване премахването на дискриминацията;

 • спазването на законите в областта на околната среда;

 • благоприятстващи бизнеса реформи;

 • мерки за подобряване на системите за обществени 
поръчки.

Стратегиите трябва да са съгласувани с националните 
програми за реформи, договорени в рамките на 
европейския семестър, който е системата на ЕС за колек-
тивно икономическо управление. Европейският семестър 
е ежегоден преглед на състоянието на икономиките на 
ЕС, обединяващ всички държави и институции на ЕС, при 
който на държавите се отправят конкретни индивиду-
ални препоръки за реформа на икономиката.

Ако Европейската комисия счита, че инвестиционният 
план на дадена държава не е в съответствие с 
националните програми за реформа или е недостатъчен 
за извършване на съответните реформи, набелязани в 
рамките на Европейския семестър, тя може да поиска 
от нея да измени своята програма с цел подпомагане 
на тези ключови структурни реформи. В краен случай 
Комисията може да замрази средствата, ако икономиче-
ските препоръки са многократно и сериозно нарушени 
(например, ако в дадена държава са налице прекомерни 
икономически дисбаланси или бюджетни дефицити). 
Това има за цел да гарантира, че въздействието на 
инвестициите на ЕС за растеж и заетост не са подкопа-
вани от рисковани икономически политики или от липса 
на достатъчен административен капацитет.

Целта на ELINP е създаването на Европейски 
център за научни изследвания на високо 
равнище върху ултрависокочестотни лазерни 
лъчи и лазерно взаимодействие. Седалището 
за научни изследвания на ELI-NP ще привлече 
изследователи, студенти и представители на 
частни и стопански сектори от цял свят с цел 
проучване на приложенията, използващи 
екстремна светлина, в полза на обществото. 
Седалището следва също така да постави 
Европа на картата на изследванията в 
областта на ядрената физика, използващи 
високотехнологична лазерна технология. 
Основното седалище на проекта ELI-NP е в 
Букурещ и включва два други обекта: един в 
Полша и един в Чешката република. Проектът 
е част от научноизследователския консорциум, 
в който участват 40 партньори от 13 
държави от ЕС. До 2018 г. за ELI-NP ще 

работят 262 научни работници, в т.ч. 36 души 
помощен персонал, което ще допринесе за 
намаляването на „изтичането на мозъци“ в 
региона. Проектът представлява забележи-
телен пример за това как инструментите на 
регионалната политика на ЕС могат да бъдат 
използвани както за целите на икономичес-
кото сближаване, така и за развитието на 
европейското научноизследо вателско 
пространство. Общ бюджет: 356 млн. евро.
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 • в по-силно развитите региони най-малко 80 % от 
разходите по ЕФРР трябва да са насочени към поне 
два от тези приоритети;

 • размерът на тези целенасочени средства е 60 % от 
разходите по ЕФРР в регионите в преход и 50 % в 
по-слабо развитите региони.

Освен това някои от ресурсите на ЕФРР трябва да бъдат 
насочени конкретно към проекти за нисковъглеродна 
икономика, както следва:

 • по-силно развити региони: 20 % от отпуснатите им 
средства;

 • региони в преход: 15 %;

 • по-слабо развити региони: 12 %.

Насочване на инвестициите на ЕС към 
интелигентен „зелен“ растеж за всички
Инвестициите по ЕФРР са тясно свързани с различните 
политики на ЕС за постигане на растеж и работни места. 
С цел да се гарантира, че всяко евро се инвестира 
разумно, действията по ЕФРР са съсредоточени върху 
четири основни приоритетни области (вж. по-долу):

• иновации и научни изследвания,

• информационни и комуникационни технологии,

• повишаване на конкурентоспособността на МСП,

• преминаване към нисковъглеродна икономика.

Ресурсите, отпуснати във връзка с тези приоритети, 
зависят от категорията на региона:

RegioStars — насърчаване на иновациите

Университетският център на иноватив-
ната корабостроителница Ротердам („RDM 
Innovation Dock“) е проект, подкрепян от 
фондовете за регионална политика на ЕС. 
През 2011 г. тази бивша корабостро-
ителница в Ротердам, Нидерландия, беше 
превърната в център за образователни 
институции, иновативни предприятия и 
научноизследователски институти.

Комисията учреди наградите „RegioStars“ за 
първи път през 2008 г., като отправи покана 
към всички региони на ЕС да представят 
проекти. 

Целта е да се набележат добри практики в 
регионалното и градското развитие чрез 
награждаване на оригинални и новаторски 
проекти, които могат да вдъхновят други 
региони. През 2015 г. осмото издание на 
наградите привлече 143 кандидати, конкури-

ращи се в четири различни категории, със 17 
финалисти, получили висока оценка.

Сред наградените бяха бизнес инкубатор за 
разработчици на игри от Скандинавския 
полуостров, което помогна за създаването на 
22 дружества, в които са били заети 67 
души; програма за насърчаване на 
енергийното саниране на съществуващи 
сгради в Испания, която ще създаде до 80 000 
работни места през следващите пет години; 
услуги за професионално ориентиране за 
намаляване на броя на отпадналите от 
училище и подобряване на основните умения 
на 50 000 италиански ученици; и програма за 
50 трансгранични спортни и културни 
микроинициативи между Португалия и 
Испания. 

©
 E

ur
op

ea
n 

U
ni

on



13
Р Е Г И О Н А Л Н А  П О Л И Т И К А

Научни изследвания и иновации

Европа трябва да инвестира повече в 
научните изследвания и иновациите, тъй като 
те са основен двигател на икономическия 
растеж и създаването на работни места. 
Европа изостава в сравнение с конкурентите 
си в световен мащаб по отношение на 
инвестициите, като изразходва значително 
по-малко от САЩ, Япония и Южна Корея, а 
Китай бързо ги догонва. Една от целите на 
стратегията „Европа 2020“ е да се гарантира, 
че държавите от ЕС инвестират 3 % от 
общия БВП на ЕС в областта на научните 
изследвания. Средствата по ЕФРР се 
инвестират в основните и приложните 
научни изследвания, насърчавайки всички 
участници в иновационната верига (научно-
изследователски институти, университети, 
технологични центрове, предприемачи, големи 
и малки предприятия, финансови институции и 
т.н.) да работят заедно за създаване на 
иновативни продукти и услуги, от които 
държавите от ЕС се нуждаят, за да 
продължат да бъдат конкурентоспособни в 
международен план.

Информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ)

Ефективното използване на ИКТ от страна на 
предприятията представлява предварително 
условие за повишаване на производител-
ността, конкурентоспособността, за нараст-
ването на приходите и създаването на 
работни места. Ето защо Европейският фонд 
за регионално развитие инвестира в инфра-
структура за ИКТ с цел достъп до 
високоскоростни връзки във всички региони, 
особено в отдалечените, селските и по-слабо 
развитите райони. Той ще продължи да 
улеснява прехода към иновативно използване 
на ИКТ услуги от страна на предприятията 
(например, електронно обучение и електронен 
бизнес), гражданите (цифрова грамотност и 
електронни умения) и публичните администра-
ции (електронно здравеопазване и електронно 
управление) с цел подобряване на производи-
тел ността и на качеството на живот.

Повишаване на конкурентоспособността 
на малките предприятия

Малките предприятия са гръбнакът на 
европейската икономика: техният брой е около 
20 милиона, те представляват 99 % от 
предприятията в ЕС и са основен стимул за 
растеж и работни места. За да се гарантира, 
че те ще продължат да бъдат конкуренто-
способни, както и за да привличат нужните им 
талантливи хора, Регионалният фонд на ЕС 
насърчава и инвестира в предприемачеството 
с цел поощряването на създаването на нови 
предприятия и улесняването на достъпа им до 
разнообразни нови инструменти за 
финансиране — заеми, рисков капитал и 
микрофинансиране. Идеята е да се повиши 
мобилизиращият ефект на инвестициите на 
ЕС във време на ограничени бюджетни ресурси, 
което ще стимулира допълнителни 
инвестиции от частния сектор.

Преминаване към нисковъглеродна 
икономика

Регионалния фонд на ЕС инвестира близо 27 
млрд. евро в проекти за декарбонизация и 
по-екологосъобразна икономика през периода 
2014—2020 г. Това означава засилено изпол-
зване на енергия от възобновяеми източници 
както в публичния, така и в частния сектор, и 
насърчаване на енергийната ефективност, 
например в жилищни и обществени сгради или 
чрез инвестиции в интелигентни мрежи за 
разпределение на електрическа енергия. 
Инвестициите по ЕФРР спомага също така за 
намаляването на емисиите от транспорта 
чрез инвестиране в научни изследвания за 
чисти нисковъглеродни технологии и чрез 
насърчаване на устойчив обществен 
транспорт.

ЕС поставя градовете в центъра на 
създаването на политики

Понастоящем над две трети от европейските граждани 
живеят в градовете: до 2020 г. този дял ще се увеличи 
до 80 %. Става все по-ясно, че икономическият растеж в 
ЕС ще тръгне преди всичко от европейските градове и че 
нито държавите от ЕС, нито самия ЕС могат да постигнат 
своите икономически и социални цели на политиката без 
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участието на градовете. Цифрите говорят сами по себе 
си: в градските региони живее 59 % от населението на 
ЕС и в тях се намират 62 % от всички работни места, 
които генерират 67 % от БВП на Съюза.

Тъй като именно там възникват предизвикателства 
и най-ефективно могат да бъдат намерени 
решения, градовете заемат водещо място при 
изпълнението на редица европейски или нацио-
нални политики на местно равнище. Например, 
ако ЕС иска да изпълни своите цели в областта на 
климата, е необходимо градовете да се справят 
по-добре с енергийната и ресурсната ефективност, 
по-специално в областта на транспорта, жилищ-
ното настаняване и оформлението на градската 
среда. Предприемането на многоаспектен подход 
има също така съществено значение за градовете 
за разрешаването на проблеми, като например 
концентрацията на бедност, пространствената 
сегрегация и застаряването на населението.

Повече от половината от всички инвестиции по 
Регионалния фонд между 2014 и 2020 г. ще бъдат 
изрично насочени към градските райони, например 
за насърчаване на стратегии за нисковъглеродно 
развитие, подобряване на градската околна 
среда, в това число възобновяване на терените 
за вторично застрояване и намаляване на 
замърсяването на въздуха, както и насърчаване 
на устойчиви системи за градски транспорт. Тези 
инвестиционни проекти ще са по-фокусирани от 

всякога, за да помогнат на градовете да посрещат 
предизвикателствата, пред които са изправени, 
и да помогнат на ЕС да използва потенциала на 
градовете в областта на интелигентния, устойчив 
и приобщаващ растеж.

Свободно достъпни данни в подкрепа 
на изпълнението

Платформа за открит достъп до данни за програ-
мите по европейските структурни и инвестиционни 
фондове за периода 2014—2020 г.

Тя има за цел да се увеличи прозрачността, да се 
предизвика дебат и да се съсредоточи вниманието 
върху изпълнението на новото поколение от 
програми. Платформата предоставя достъп до 
най-новите данни за разпределението на сред-
ствата и за очакваните постижения.

Интерактивни изображения показват какво е 
разпределението на планираните инвестиции 
по фондове, теми и държави. Потребителите 
имат пряк достъп до необработените данни зад 
изображенията, могат да създават свои собствени 
филтрирани изгледи и графики, да включват 
визуализации в други сайтове и да експортират 
данните в различни формати:

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

Общо финансиране от ЕС: 
1,3 милиарда евро

Програмата „PEACE“: изграждане на мир и развитие на икономиката на Северна 
Ирландия

Стартирането на програмата „PEACE“ през 
1995 г. беше пряко свързано с желанието на 
Европейския съюз да отговори положително 
на новите възможности, възникнали поради 
мирния процес в Северна Ирландия при 
обявяването на прекратяването на полувоен-
ните действия. ЕС предостави финансова 
помощ с общ размер от 1,3 млрд. евро. Един 
от най-емблематичните проекти беше 
„Мостът на мира“ в Дери/Лондондери, който 
бе офици ално открит от комисаря на ЕС по 
въпросите на регионалната политика през 
юни 2011 г. Разходите за изграждането на 
моста възли зат на 14,6 млн. евро, от които 
над 11 млн. евро бяха предоставени с 
финансиране на ЕС. Понастоящем „Мостът на 
мира“ свързва двата бряга на река Foyle, а 
структурата му представлява символично 
ръкостискане над реката. Това е въздействащ 

нов символ за града и в конкретен, и в 
метафоричен смисъл, свързващ общностите 
от двете страни, за които реката се бе 
превърнала в истинска линия на раздора в 
религиозно и общностно отношение.
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всички сме изправени пред фискални ограничения и 
свит бюджет. За периода на финансиране 2014—2020 г., 
петият от този род от 1989 г. насам, ЕС, заедно със 
своите членове, създаде инвестиционни стратегии с цел 
гарантиране, че цяла Европа получава максимален ефект 
на лоста и въздействие от всяко похарчено евро.

Новите и опростени правила ще повишат съгласува-
ността между различните фондове и също така ще 
насърчат взаимното допълване между различните 
области на политика (научните изследвания и иновации, 
общата селскостопанска политика, образованието и 
заетостта са само част от тях). Новите предварителни 
условия преди отпускането на финансиране от ЕС и вни-
мателния контрол, след като средствата бъдат насочени, 
успоредно с фокусирането върху ограничен брой стра-
тегически инвестиционни приоритети, ще гарантират, че 
парите отиват там, където са най-необходими.

Чрез ясни и измерими цели за инвестициите в рамките 
на регионалната политика държавите и регионите от ЕС 
могат да демонстрират приноса си към постигането на 
целите за устойчив икономически растеж и създаване на 
работни места.

Регионалната политика, представляваща над една 
трета от бюджета на Съюза, е основната инвестиционна 
политика на ЕС за регионално и градско развитие и 
растеж. През годините по нея са били съфинансирани 
множество проекти във всички държави от ЕС в полза на 
гражданите и предприятията.

Чрез проектите, подпомагани по регионалната политика, 
бяха създадени милиони нови работни места, бяха раз-
работени хиляди километри стратегически транспортни, 
енергийни и широколентови връзки, беше инвестирано 
в научни изследвания и иновации, малки предприятия 
и предприемачи, бяха подпомогнати проекти за 
разработване на нови решения в областта на енергията 
от възобновяеми източници и енергийната ефективност, 
беше защитено културно наследство и зони с природни 
забележителности, беше стимулиран растеж в рядко 
населени райони и най-отдалечените региони на ЕС, но 
и много, много повече.

Към момента на писане бяха налице положителни 
признаци, че Европа е в процес на възстановяване след 
една от най-тежките икономически и финансови кризи 
от 20-те години на миналия век насам. Все още обаче 

Перспективи

Регионалната политика на ЕС за периода 2014—2020 г .: 
нова ера на стратегическо усвояване
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За повече информация
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Кой може да кандидатства за регионално финансиране?

Организациите, които могат да се възползват, са публични органи, частни организации (особено малки предприятия), 
университети, асоциации, НПО и доброволчески организации.

Как мога да кандидатствам за финансиране?

Заявленията за финансиране трябва да бъдат представени на националните или регионалните органи, управляващи 
съответната програма и обхващащи даден проект.

Към кого да се обърна в моята държава за повече информация?

 X Управляващи органи в държавите от ЕС:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_bg.cfm

 X Europe Direct: службата на ЕС, която отговаря на всички Ваши въпроси за Европейския съюз.  
Позвънете на 00 800 6 7 8 9 10 11 или посетете http://europedirect.europa.eu

 X Представителства на Европейската комисия в държавите от ЕС: http://ec.europa.eu/represent_bg.htm
 X Открийте как ЕС инвестира във вашия регион в нашата база данни за проекти:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_bg.cfm 

http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_bg.cfm
http://ec.europa.eu/represent_bg.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_bg.cfm
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