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Изменение 544
Констанце Ангела Крел, Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Приложение V – Таблица 1 – Предварителни условия – Тематични предварителни условия

Текст, предложен от Комисията

Тематични 
цели

Предварителни условия Критерии за изпълнение

1. Засилване на 
научноизследо
вателската 
дейност, 
технологичнот
о развитие и 
иновациите 
(цел във 
връзка с 
НИРД)
(по член 9, 
параграф 1)

1.1. Научни изследвания и 
иновации: Наличие на 
национална или регионална 
стратегия в областта на 
научните изследвания и 
иновациите за интелигентно 
специализиране в съответствие 
с националната програма за 
реформи, имаща за цел да 
набере частни средства за 
научноизследователската 
дейност и иновациите и която е 
в съответствие с 
характеристиките на добре 
работещи национални или 
регионални системи в областта 
на научните изследвания и 

– Въведена е национална или регионална стратегия в областта на научните 
изследвания и иновациите за интелигентно специализиране, която:

– се основава на SWOT анализ (анализ на силните страни, слабостите, 
възможностите и заплахите), за да се съсредоточат ресурсите върху ограничен 
набор от приоритети във връзка с научните изследвания и иновациите;

– очертава мерки за насърчаване на частните инвестиции в 
научноизследователската дейност и технологичното развитие;

– съдържа система за мониторинг и преглед.
– Държавата членка е приела рамка, която очертава наличните бюджетни 

ресурси за научни изследвания и иновации;
– Държавата членка е приела многогодишен план за включване в бюджета и 

определяне на приоритетите на инвестициите, свързани с приоритетите на ЕС 
(Европейския форум за стратегии за научноизследователски инфраструктури 
(ESFRI).
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иновациите43.

2. 
Подобряване 
на достъпа до 
информационн
и и 
комуникацион
ни технологии 
и на тяхното 
използване и 
качество (цел 
във връзка с 
широколенто
вите мрежи)
(по член 9, 
параграф 2)

2.1. Цифров растеж: Наличие 
на специална глава относно 
цифровия растеж в 
националната или 
регионалната стратегия в 
областта на иновациите за 
интелигентно 
специализиране с цел
стимулиране на търсенето на
достъпни като цена, качествени 
и оперативно съвместими 
частни и публични услуги, 
предоставяни благодарение на 
ИКТ, и увеличаване на 
използването на цифровите 
технологии от гражданите 
(включително уязвимите 
групи), предприятията и 
публичните администрации, 
включително трансгранични 

– Въведена е глава за цифровия растеж в националната или регионалната 
стратегия в областта на иновациите за интелигентно специализиране, която 
съдържа:
– включване в бюджета и определяне на приоритетите на дейностите чрез 

SWOT анализ, извършван в съответствие с таблицата с ключовите 
показатели за програмата в областта на цифровите технологии за Европа44;

– следва да е извършен анализ на балансиращата подкрепа за търсенето и 
предлагането на информационни и комуникационни технологии (ИКТ);

– измерими цели за резултатите от интервенциите в областта на 
цифровата грамотност, уменията, електронното приобщаване, 
електронната достъпност и електронното здраве, които цели са приведени в 
съответствие със съществуващите приложими секторни национални или 
регионални стратегии;оценка на нуждите с цел подсилване на изграждането 
на капацитета в областта на ИКТ.
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инициативи.

2.2. Инфраструктура за 
достъп от следващо поколение 
(NGA): Наличие на национални 
планове за достъп от следващо 
поколение, които вземат под 
внимание регионалните 
дейности за постигане на 
целите на ЕС във връзка с 
достъпа до високоскоростен 
Интернет45, съсредоточавайки 
се върху областите, в които 
пазарът не осигурява отворена 
инфраструктура на приемлива 
цена и с адекватно качество в 
съответствие с правилата на ЕС 
за конкуренцията и държавните 
помощи, и за предоставяне на 
достъпни услуги за уязвимите 
групи.

– Въведен е национален план за достъп от следващо поколение, който включва:
– план за инвестициите в инфраструктурата, съставен чрез агрегиране на 

търсенето и картографиране на инфраструктурата и услугите, който 
се актуализира редовно;

– модели за устойчиви инвестиции, които подобряват конкуренцията и 
осигуряват достъп до инфраструктура и услуги, които са отворени, 
достъпни като цена, качествени и създадени така, че да са трайни;

– мерки за насърчаване на частните инвестиции.

3. Повишаване 
на 
конкурентоспо
собността на 
малките и 
средните 
(МСП)

(по член 9, 

3.1. Извършени са специални 
действия за ефективно 
прилагане на Small Business 
Act и неговия Преглед от 
23 февруари 2011 г.46, 
включително на принципа 
„Мисли първо за малките“.

– Специалните действия включват:
– механизъм за мониторинг, който да обезпечи прилагането на Small Business 

Act, включително орган, който отговаря за координирането на свързаните с 
МСП въпроси на различните административни равнища („представител на 
МСП“);

– мерки за намаляване на 3 работни дни на времето за регистрирането на 
дружество и за намаляване на разходите за това на 100 EUR;
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– мерки за намаляване на 3 месеца на времето, необходимо за получаване на 
лицензии и разрешителни за започване и упражняване на конкретната 
дейност на предприятие;

– механизъм за системна оценка на въздействието на законодателството 
върху МСП чрез използване на „МСП тест“, като същевременно се 
отчитат, в случаите, в които е целесъобразно, разликите в размера на 
предприятията.

параграф 3)

3.2. Транспониране в 
националното 
законодателство на 
Директива 2011/7/ЕС на 
Европейския парламент и на 
Съвета от 16 февруари 2011 г. 
относно борбата със забавяне 
на плащането по търговски 
сделки 47.

– Транспониране на посочената директива в съответствие с член 12 от нея 
(не по-късно от 16 март 2013 г.).

4. Подкрепа за 
преминаването 
към 
нисковъглерод
на икономика 
във всички 
сектори

(по член 9, 
параграф 4)

4.1. Енергийна ефективност: 
Транспониране в 
националното 
законодателство на 
Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на 
Съвета от 19 май 2010 г. 
относно енергийните 
характеристики на сградите 
в съответствие с член 28 от 
Директивата48.
Съответствие с член 6, 

– Изпълнение на минималните изисквания във връзка с енергийните 
характеристики на сградите, изисквани съгласно членове 3, 4 и 5 от 
Директива 2010/31/ЕС.

– Приемане на мерки, необходими за въвеждане на система за сертифициране на 
енергийните характеристики на сградите съгласно член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.

– Извършване на необходимия процент реновации на обществени сгради.
– На крайните клиенти се осигуряват отделни измервателни уреди.

– Ефективността на отопляването и на охлаждането се насърчава съгласно 
Директива 2004/8/ЕО.
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параграф 1 от 
Решение № 406/2009/ЕО на 
Европейския парламент и на 
Съвета от 23 април 2009 г. 
относно усилията на 
държавите членки за 
намаляване на техните 
емисии на парникови газове, 
необходими за изпълнение на 
ангажиментите на 
Общността за намаляване на 
емисиите на парникови газове 
до 2020 г.49.
Транспониране в 
националното 
законодателство на 
Директива 2006/32/ЕО на 
Европейския парламент и на 
Съвета от 5 април 2006 г. 
относно ефективността при 
крайното потребление на 
енергия и осъществяване на 
енергийни услуги50.
Транспониране в 
националното 
законодателство на 
Директива 2004/8/ЕО на 
Европейския парламент и на 
Съвета от 11 февруари 2004 г. 
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относно насърчаване на 
комбинираното производство 
на енергия, основаващо се на 
търсенето на полезна 
топлоенергия във вътрешния 
енергиен пазар и за изменение 
на Директива 92/42/ЕИО51.

4.2. Енергия от възобновяеми 
източници: Транспониране в 
националното 
законодателство на 
Директива 2009/28/ЕО на 
Eвропейския парламент и на 
Съвета от 23 април 2009 г. за 
насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми 
източници и за изменение и 
впоследствие за отмяна на 
директиви 2001/77/ЕО и 
2003/30/ЕО52.

– Държавата членка е въвела прозрачни системи за подкрепа, приоритетен 
достъп до мрежата и разпределението, както и публично оповестени 
стандартни правила за поемането и поделянето на разходите за техническо 
приспособяване.

– Държавата членка е приела национален план за действие относно 
енергията от възобновяеми източници в съответствие с член 4 от 
Директива 2009/28/ЕО.

5. Насърчаване 
на 
адаптирането 
към 
изменението 
на климата и 
превенцията и 
управлението 

5.1. Превенция и управление на 
риска: Наличие на национални 
или регионални оценки на 
риска за целите на 
управлението на бедствията, 
които оценки вземат под 
внимание приспособяването 
към изменението на климата53.

– Въведена е национална или регионална оценка на риска, която включва:

– описание на процеса, методологията, методите и неповерителните данни,   
използвани за национална оценка на риска;

– описание на сценарии с един риск и множество рискове;
– отчитане, където е целесъобразно, на националните стратегии за 

приспособяване към изменението на климата.
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на риска

(Цел във 
връзка с 
изменението 
на климата)
(по член 9, 
параграф 5)

6.1. Воден сектор: Наличие на 
а) политика за определяне на 
цените на водата, която 
осигурява на потребителите 
подходящи стимули да 
използват водните ресурси 
ефективно и б) адекватен 
принос на различните 
потребители на вода към 
възстановяването на разходите 
за водни услуги, в 
съответствие с член 9 от 
Директива 2000/60/EО на 
Европейския парламент и на 
Съвета от 
23 октомври 2000 г. за 
установяване на рамка за 
действията на Общността в 
областта на политиката за 
водите54.

– Държавата членка е осигурила принос на различните потребители на вода към 
възстановяването на разходите за водни услуги по сектори, в съответствие с 
член 9 от Директива 2000/60/EО.

– Приемане на план за управление на речни басейни за региона на речния басейн, в 
който ще се правят инвестиции, в съответствие с член 13 от 
Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите55.

6. Опазване на 
околната среда 
и насърчаване 
на
устойчивото 
използване на 
ресурсите
(по член 9, 
параграф 6)

6.2. Сектор на отпадъците: – Държавата членка е докладвала на Комисията за напредъка по изпълнението 
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Прилагане на 
Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на 
Съвета от 19 ноември 2008 г. 
относно отпадъците и за 
отмяна на определени 
директиви56, по-конкретно 
съставяне на планове за 
управление на отпадъците в 
съответствие с директивата и 
йерархията на отпадъците.

на целите по член 11 от Директива 2008/98/ЕО, за причините за неизпълнение и 
за планираните действия за постигане на целите;

– Държавата членка гарантира, че компетентните ѝ органи ще съставят, в 
съответствие с членове 1, 4, 13 и 16 от Директива 2008/98/ЕО, един или 
повече планове за управление на отпадъците съгласно изискването по член 28 от
директивата;

– Не по-късно от 12 декември 2013 г. държавата членка е съставила, в 
съответствие с членове 1 и 4 от Директива 2008/98/ЕО, програми за 
предотвратяване на отпадъци, съгласно изискването по член 29 от директивата;

– Държавата членка е взела необходимите мерки за постигане на целта за 
2020 г. относно повторната употреба и рециклирането, в съответствие с 
член 11 Директива 2008/98/ЕО.

7. Насърчаване 
на устойчиво 
развития 
транспорт и 
премахване на 
участъците с 
недостатъчен 
капацитет в 
ключови 
мрежови 
инфраструктур
и

(по член 9, 
параграф 7)

7.1. Автомобилен транспорт:
Наличие на всеобхватен 
национален план за 
транспорта, в който са 
подходящо определени 
приоритетите по отношение 
на инвестициите в основната 
трансевропейска мрежа на 
мрежата за транспортна 
инфраструктура (TEN-Т), във 
всеобхватната мрежа 
(инвестиции, различни от 
тези в основната TEN-Т) и 
във второстепенната мрежа 
(включително обществения 
транспорт на регионално и 

– Въведен е всеобхватен план за транспорта, който включва:

– определяне на приоритетите по отношение на инвестициите в 
основната мрежа TEN-Т, във всеобхватната мрежа и във 
второстепенната мрежа;

– Определянето на приоритетите следва да отчита приноса на 
инвестициите към мобилността, устойчивостта, намаляването на 
емисиите на парникови газове и приноса към единното европейско 
транспортно пространство;

– портфейл от реалистични и концептуално изчистени проекти 
(включително календар за изпълнението и бюджетна рамка);

– стратегическа оценка на околната среда, която отговаря на правните 
изисквания по отношение на плана за транспорта;

– мерки за подсилване на капацитета на междинните звена и на 
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местно равнище). бенефициерите за реализиране на портфейла от проекти.

7.2. Железопътен транспорт:
Наличие на специална глава за 
развитието на железопътния 
транспорт във всеобхватния 
национален план за 
транспорта, в която са 
подходящо определени 
приоритетите по отношение 
на инвестициите в основната 
трансевропейска мрежа на 
мрежата за транспортна 
инфраструктура (TEN-Т), във 
всеобхватната мрежа 
(инвестиции, различни от 
тези в основната TEN-Т) и 
във второстепенната мрежа 
на железопътната система 
съобразно приноса на тези 
мрежи към мобилността, 
устойчивостта и 
националните и европейските 

– Във всеобхватния план за транспорта се съдържа специална глава за 
развитието на железопътния транспорт, която включва:
– портфейл от реалистични и концептуално изчистени проекти 

(включително календар за изпълнението и бюджетна рамка);
– стратегическа оценка на околната среда, която отговаря на правните 

изисквания по отношение на плана за транспорта;
– мерки за подсилване на капацитета на междинните звена и на 

бенефициерите за реализиране на портфейла от проекти.
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мрежови ефекти.
Инвестициите обхващат 
мобилните активи, 
оперативната съвместимост и 
изграждането на капацитет.
8.1. Достъп до заетост за 
търсещите работа и за 
неактивните лица, 
включително местни 
инициативи за заетост и 
подкрепа за мобилността на 
работната сила: Разработени 
са активни политики на пазара 
на труда, които се изпълняват в 
съответствие с насоките 
относно заетостта57.

– Службите по заетостта разполагат с нужния капацитет и предоставят следното:
– индивидуализирани услуги и активни и — на ранен етап —превантивни 

мерки на пазара на труда, от които могат да се възползват всички лица, 
които търсят работа;

– прогнози и консултации относно дългосрочните възможности за 
заетост, създадени от структурните промени на пазара на труда, 
като преминаването към нисковъглеродна икономика;

– прозрачна и систематична информация за новите свободни работни места.

– Службите по заетостта са изградили мрежи с работодателите и 
образователните институции.

8. Насърчаване 
на заетостта
и подкрепа за 
мобилността 
на работната 
сила

(цел във 
връзка със 
заетостта)
(по член 9, 
параграф 8)

8.2. Самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване 
на предприятия: Наличие на
всеобхватна стратегия за 
приобщаваща подкрепа за 
започване на дейност, в 
съответствие със „Small 
Business Act“58 и с насоките 
относно заетостта и 
общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите членки и на 

– Въведена е всеобхватна стратегия, която включва:

– мерки за намаляване на три работни дни на времето за регистрация на 
дружество и за намаляване на разходите за това на 100 EUR;

– мерки за намаляване на три месеца на времето, необходимо за получаване 
на лицензии и разрешителни за започване и упражняване на конкретната 
дейност на предприятие;

– действия, които свързват съответните услуги за бизнес развитие с 
финансовите услуги (достъп до капитал), включително обхващане на 
групите и областите в неравностойно положение.
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Съюза59 във връзка с 
условията, които подпомагат 
създаването на работни 
места.
8.3. Модернизиране и 
подсилване на институциите 
на пазара на труда, 
включително действия за 
повишаване на 
транснационалната 
мобилност на работната 
сила60:
- Институциите на пазара на 
труда са модернизирани и 
подсилени в съответствие с
насоките относно заетостта;
- Реформите на институциите 
на пазара на труда се 
предшестват от ясна стратегия 
и предварителна оценка, 
включваща измерението за 
равенство между половете.

– Предприети са действия за реформа на службите по заетостта, насочени към това 
да се осигури на тези служби капацитет за61:
– индивидуализирани услуги и активни и — на ранен етап —превантивни 

мерки на пазара на труда, от които могат да се възползват всички лица, 
които търсят работа;

– консултации относно дългосрочните възможности за заетост, 
създадени от структурните промени на пазара на труда, като 
преминаването към нисковъглеродна икономика;

– прозрачна и систематична информация за новите свободни работни места,
достъпни на равнище Съюза.

– Реформата на службите по заетостта включва изграждане на мрежи с 
работодателите и образователните институции.

8.4. Активно стареене в добро 
здраве: Политиките за активно 
стареене са замислени и се 
изпълняват в съответствие с
насоките относно заетостта62.

– Действия за отговор на предизвикателствата, които поставя активно 
стареене в добро здраве63:
– съответните заинтересовани страни участват в създаването и 

изпълняването на политиките за активно стареене; 
– държавата членка е предприела мерки за насърчаване на активното



PE514.645v01-00 16/60 AM\940880BG.doc

BG

стареене с цел намаляване на ранното излизане в пенсия.

8.5. Приспособяване на 
работниците, предприятията 
и предприемачите към 
промяната: Наличие на 
политики, насочени към 
насърчаване на прогнозите и 
доброто управление на 
промяната и към 
преструктурирането на всички 
съответни равнища 
(национално, регионално, 
местно и секторно)64.

– Въведени са ефикасни инструменти, за да се помогне на социалните партньори и 
публичните органи да разработят проактивни подходи към промяната и 
преструктурирането.

8.6. Устойчиво интегриране на 
пазара на труда на младежи на 
възраст 15 — 24 години, които 
не участват в никаква форма 
на заетост, образование или 
обучение:
Наличие на цялостна 
стратегическа рамка на 
политиката за постигане на 
целите на пакета за младежка 
заетост и по-специално за 
създаване на схема за гаранция 
за младежта в съответствие с 
препоръката на Съвета от 

– Създадена е цялостна стратегическа рамка на политиката за постигане на целите на 
пакета за младежка заетост и по-специално за създаване на схема за гаранция за 
младежта в съответствие с препоръката на Съвета от [XXX], като тази рамка:

– се основава на данни, с които се измерват резултатите по отношение на 
младежите на възраст 15 — 24 години, които не участват в никаква форма на 
заетост, образование или обучение;
– предвижда система за събиране и анализ на данни и информация относно 

схемата за гаранция за младежта на съответните равнища, с помощта на 
която се осигуряват достатъчно факти за разработване на целенасочени 
политики и се следи развитието, включително — когато е възможно — чрез 
съпоставителни оценки;

– посочва публичния орган, който отговаря за създаването и управлението на 
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[XXX] схемата за гаранция за младежта и координира партньорствата на всички 
равнища и между всички сектори;

– включва всички заинтересовани страни, чието участие е от значение за 
преодоляване на младежката безработица;

– се основава на намесата и активизирането на ранен етап;
– включва мерки, подпомагащи интегрирането на пазара на труда, включително 

мерки за повишаване на квалификацията и мерки, свързани с пазара на труда.
9. Инвестиции 
в 
образованието, 
уменията и 
ученето през 
целия живот

(цел във 
връзка с 
образованиет
о)
(по член 9, 
параграф 10)

9.1. Преждевременното 
напускане на училище: Наличие 
на всеобхватна стратегия за 
намаляване на 
преждевременното напускане 
на училище в съответствие с 
препоръката на Съвета от 
28 юни 2011 г. относно 
политиките за намаляване на 
преждевременното напускане 
на училище65.

– Въведена е система за събиране и анализ на данни и информация относно 
преждевременното напускане на училище на национално, регионално и местно
равнище, която:
– предоставя достатъчна база от факти за разработване на целенасочени 

политики;
– се използва системно за проследяване на промените в положението на 

съответното равнище.
– Въведена е стратегия относно преждевременното напускане на училище, която:

– се основава на факти;
– е всеобхватна (напр. включва в обхвата си всички образователни сектори, 

включително развитието в ранна детска възраст) и позволява да се 
предприемат подходящи мерки във връзка с превенцията, интервенцията и 
компенсирането;

– определя цели, които са в съответствие с препоръката на Съвета 
относно политиките за намаляване на преждевременното напускане 
на училище;

– се отнася до всички сектори и привлича и координира всички сектори на 
политиката и заинтересовани страни, които могат да подпомогнат борбата 
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срещу преждевременното напускане на училище.

9.2. Висше образование: 
Наличие на национални или
регионални стратегии за 
увеличаване на броя на 
завършващите висше 
образование и за повишаване на 
качеството и ефикасността на 
висшето образование в
съответствие със 
съобщението на Комисията 
от 20 септември 2011 г. 
относно модернизацията на 
системите за висше 
образование в Европа66.

– Въведена е национална или регионална стратегия за висшето образование, 
която включва:

– мерки за увеличаване на броя на следващите и завършващите висше 
образование, които:

– подобряват напътствията, които се дават на бъдещите 
студенти;

– увеличават броя на следващите висше образование сред групите с 
ниски доходи и други слабо представени групи;

– увеличават броя на по-възрастните лица, които следват висше 
образование;

– (в случаите, в които е целесъобразно) намаляват процента на 
отпадналите/повишават процента на завършилите;

– мерки за повишаване на качеството, които:
– насърчават иновативното съдържание и структура на програмите;

– насърчават високите стандарти на качеството в преподаването;
– мерки за повишаване на пригодността за заетост и на предприемачеството, 

които:
– насърчават развиването на „напречни“ умения, включително на 

предприемачество във всички програми за висше образование; 
– намаляват разликите между половете от гледна точка на академичния 
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и професионалния избор и насърчават студентите да избират 
професионално развитие в сектори, в които са представени слабо, 
за да се намали сегрегацията на база пол на пазара на труда;

– осигуряват информирано преподаване, което използва знания от 
научните изследвания и новостите в бизнес практиките.

9.3. Учене през целия живот:
Наличие на национална и/или 
регионална рамка на 
политиката за ученето през 
целия живот в съответствие с 
насоките относно 
политиката на равнище 
Съюз67.

– Въведена е национална или регионална рамка на политиката за ученето през 
целия живот, която съдържа:

– мерки в подкрепа на ученето през целия живот и на усъвършенстването на 
уменията, с участието на заинтересованите страни, включително 
социалните партньори и сдруженията на гражданското общество, и 
партньорство с тях;

– мерки за реално предоставяне на възможност за развиване на умения у
младите хора, които преминават курс на професионално обучение, по-
възрастните лица, жените, които се връщат на пазара на труда, 
нискоквалифицираните работници и по-възрастните работници и другите 
групи в неравностойно положение;

– мерки за увеличаване на достъпа до ученето през целия живот, 
включително чрез ефективно прилагане на инструменти за 
прозрачност (Европейска рамка за квалификациите, Национална рамка 
за квалификациите, Европейска система за кредити в 
професионалното образование и обучение, Европейско гарантиране на 
качеството в професионалното образование и обучение) и разработване 
и интегриране на услуги във връзка с ученето през целия живот 
(образование и обучение, напътствия, валидиране);

– мерки за подобряване на образованието и обучението и за адаптирането им 
към нуждите на определените целеви групи. 
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10. 
Насърчаване 
на социалното 
приобщаване и
борба с 
бедността
(цел във 
връзка с 
бедността)

(по член 9, 
параграф 9)

10.1. Активно приобщаване:

интегриране на 
маргинализираните 
общности, като например 
ромите:
– Наличие и изпълняване на 
национална стратегия за 
намаляване на бедността в 
съответствие с препоръката 
на Комисията от 
3 октомври 2008 г. относно
активното приобщаване на 
лицата, изключени от пазара на 
труда68, и насоките относно 
заетостта.

– Въведена е национална стратегия за намаляване на бедността, която:

– се основава на факти, което прави необходима система за събиране и 
анализ на данни и информация, която осигурява достатъчно факти за 
разработване на политики за намаляване на бедността. Тази система се 
използва за проследяване на настъпващите промени;

– е в съответствие с националната цел за борба с бедността и социалното 
изключване (определена в националната програма за реформи), която 
включва разширяване на възможностите за заетост на групите в 
неравностойно положение;

– съдържа карта на териториалната концентрация — на по-подробно 
ниво от регионалното или NUTS 3 — на маргинализираните групи и 
групите в неравностойно положение, включително ромите;

– показва, че социалните партньори и съответните заинтересовани страни
участват в разработването на активното приобщаване;

– включва мерки за преминаването от система на институционални грижи 
към грижи в общността;

– посочва ясно мерките за предотвратяване на сегрегацията във всички сфери 
и за борба с нея.
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– Въведена е национална 
стратегия за приобщаване на 
ромите в съответствие с 
рамката на ЕС за 
националните стратегии за 
интегриране на ромите69.

- Предоставяне на подкрепа 
на съответните 
заинтересовани страни за 
достъп до фондовете.

– Въведена е национална стратегия за приобщаване на ромите, която:

– определя постижими национални цели за интегриране на ромите за 
намаляване на разликите с останалата част от населението. Тези цели 
следва да обхванат най-малко четирите цели на ЕС за интегриране на 
ромите, свързани с достъпа до образование, трудовата заетост, 
здравеопазването и жилищата;

– е съгласувана с националната програма за реформа;
– идентифицира, когато е целесъобразно, микрорегионите в неравностойно 

положение или сегрегираните квартали, в които общностите са в най-
неравностойно положение, като се използват вече наличните социално-
икономически и териториални показатели (т.е. много ниско образователно 
равнище, дългосрочна безработица и т.н.);

– предвижда достатъчно средства от националните бюджети, които 
да бъдат допълнени, където е целесъобразно, от международно 
финансиране и финансиране от ЕС;

– включва солидни методи за наблюдение, с които да се оценява 
въздействието на действията за приобщаване на ромите, както и механизъм 
за преразглеждане, чрез който да се адаптира стратегията;

– е замислена, се изпълнява и следи в тясно сътрудничество и постоянен 
диалог с ромското гражданско общество, регионалните и местните органи;

– съдържа национално звено за връзка за националната стратегия за 
интегриране на ромите, оправомощено да координира разработването 
и изпълнението на стратегията.

– Съответните заинтересовани страни получават съдействие за подаването на 
заявления за проекти и за изпълняването и управляването на избраните проекти.
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10.2. Здраве: Наличие на 
национална или регионална
стратегия за здравето, която
осигурява достъп до 
качествени здравни услуги и
икономическа устойчивост.

– Въведена е национална или регионална здравна стратегия, която:

– съдържа координирани мерки за подобряване на достъпа до качествени 
здравни услуги;

– съдържа мерки за стимулиране на ефективността в здравния сектор, 
включително чрез внедряване на ефикасни иновационни технологии,
модели за услуги и инфраструктура;

– съдържа система за мониторинг и преглед.

– Държавата членка или регионът е приел рамка, която очертава наличните 
бюджетни ресурси за здравеопазването.

11. 
Повишаване 
на 
институционал
ния капацитет 
и ефективна 
публична 
администрация

(по член 9, 
параграф 11)

Административна ефикасност 
на държавите членки:
– Наличие на стратегия за 
повишаване на 
административната ефикасност 
на държавите членки, 
включително реформа на 
публичната администрация70.

– Въведена е и се изпълнява стратегия за повишаване на административната 
ефикасност на държавите членки71, която включва:

– анализ и стратегическо планиране на правните, организационните и/или 
процедурните реформи;

– разработване на системи за управление на качеството;
– интегрирани действия за опростяване и рационализиране на 

административните процедури;
– разработване и изпълнение на стратегии и политики за човешките ресурси, 

които се отнасят до плановете за набиране на персонал и 
професионалното развитие на персонала и до изграждането и 
осигуряването на компетенции;

– развиване на умения на всички равнища;

– разработване на процедури и инструменти за мониторинг и оценка.
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Изменение

Тематични 
цели

Инвестиционн
и приоритети

Предварителни условия Критерии за изпълнение

ЕФРР:
– Всички 
инвестиционн
и приоритети 
по тематична 
цел № 1.

1.1. Научни изследвания и 
иновации: Наличие на национална 
или регионална стратегия в 
областта на научните изследвания 
и иновациите за интелигентно 
специализиране в съответствие с 
националната програма за 
реформи, имаща за цел да набере 
частни средства за 
научноизследователската дейност 
и иновациите и която е в 
съответствие с характеристиките 
на добре работещи национални 
или регионални системи в 
областта на научните изследвания 
и иновациите43.

– Въведена е национална или регионална стратегия за интелигентно
специализиране, която:
– се основава на SWOT анализ (анализ на силните страни, 

слабостите, възможностите и заплахите) или подобен анализ, 
за да се съсредоточат ресурсите върху ограничен набор от 
приоритети в областта на научните изследвания и иновациите;

– очертава мерки за насърчаване на частните инвестиции в 
научноизследователската дейност и технологичното развитие;

– съдържа механизъм за наблюдение.

– Приета е рамка, която очертава наличните бюджетни ресурси за 
научни изследвания и иновации;

1. Засилване 
на 
научноизсле
дователската 
дейност, 
технологичн
ото развитие 
и 
иновациите

(цел във 
връзка с 
НИРД)
(по член 9, 
параграф 1)

ЕФРР:
– Укрепване на 
инфраструкту
рата, 
необходима за 
научноизследо
вателска и 
иновационна 

1.2 Инфраструктура за научни 
изследвания и иновации

– Приет е предварителен многогодишен план за включване в 
бюджета и определяне на приоритетите на инвестициите, свързани с 
приоритетите на ЕС, и при целесъобразност с Европейския форум 
за стратегии за научноизследователски инфраструктури (ESFRI).
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дейност, 
подобряване 
на 
капацитета 
за реализиране 
на 
достижения в 
областта на 
научноизследо
вателската и 
иновационнат
а дейност и 
насърчаване 
на центрове 
на 
компетентнос
т, по-
специално 
центрове, 
които са от 
интерес за 
Европа.

2. 
Подобряване 
на достъпа 
до 
информацио
нни и 
комуникаци

ЕФРР:
–
Разработване 
на продукти и 
услуги в 
сферата на 
ИКТ, на 

2.1. Цифров растеж:
Стратегическа рамка на 
политиката за цифров растеж за
стимулиране на достъпни като 
цена, качествени и оперативно 
съвместими частни и публични 
услуги, предоставяни 

– Въведена е стратегическа рамка на политиката за цифров
растеж например в националната или регионалната стратегия в 
областта на иновациите за интелигентно специализиране, която 
съдържа:
– включване в бюджета и определяне на приоритетите на 

дейностите чрез съгласуван SWOT или подобен анализ, 
извършван в съответствие с таблицата с ключовите показатели 
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електронната 
търговия и 
насърчаване 
на търсенето 
на ИКТ.
– Засилено 
използване на 
основаващи се 
на ИКТ 
приложения 
за електронно 
правителство, 
електронни 
обучения, 
електронно 
приобщаване, 
електронна
култура и 
електронно 
здравеопазване
.

благодарение на ИКТ, и 
увеличаване на използването на 
цифровите технологии от 
гражданите (включително 
уязвимите групи), предприятията 
и публичните администрации, 
включително трансгранични 
инициативи.

за програмата в областта на цифровите технологии за Европа44;

– следва да е извършен анализ на балансиращата подкрепа за 
търсенето и предлагането на информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ);

– показатели за измерване на напредъка в резултат на 
интервенциите в областта на цифровата грамотност, 
електронното приобщаване, електронната достъпност и 
електронното здраве в предвидените от член 168 от ДФЕС 
граници, които са приведени в съответствие със 
съществуващите приложими секторни национални или 
регионални стратегии;

– оценка на нуждите с цел подсилване на изграждането на 
капацитета в областта на ИКТ.

онни 
технологии 
и на тяхното 
използване и 
качество 
(цел във 
връзка с 
широколен
товите 
мрежи)
(по член 9, 
параграф 2)

ЕФРР:
– Разширяване 
на 
въвеждането 
на 
широколентов
ия спектър и 
разгръщане на 

2.2. Мрежова инфраструктура 
от следващо поколение (NGN):
Наличие на национални или 
регионални планове за мрежова 
инфраструктура от следващо 
поколение, които вземат под 
внимание регионалните дейности 
за постигане на целите на ЕС във 

– Въведен е национален и/или регионален план за мрежова 
инфраструктура от следващо поколение, който включва:

– основан на икономически анализ план за инвестициите в 
инфраструктурата, който взема под внимание 
съществуващата частна и публична инфраструктура и 
планирани инвестиции;

– модели за устойчиви инвестиции, които подобряват 
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високоскорост
ни мрежи, 
както и 
подкрепа за 
внедряването 
на бъдещи и 
възникващи 
технологии и 
мрежи за 
цифровата 
икономика.

връзка с достъпа до 
високоскоростен Интернет45, 
съсредоточавайки се върху 
областите, в които пазарът не 
осигурява отворена 
инфраструктура на приемлива 
цена и с качество в съответствие с 
правилата на ЕС за конкуренцията 
и държавните помощи, и за 
предоставяне на достъпни услуги 
за уязвимите групи.

конкуренцията и осигуряват достъп до инфраструктура и 
услуги, които са отворени, достъпни като цена, качествени и 
създадени така, че да са трайни;

– мерки за насърчаване на частните инвестиции.

3. 
Повишаване 
на 
конкурентос
пособността 
на малките и 
средните 
предприятия 
(МСП) и на 
селскостопа
нския 
сектор (за 
ЕЗФРСР) и 
сектора на 
рибарствот
о и 
аквакултури
те (за 

ЕФРР:
–
Предоставяне 
на подкрепа за 
капацитета 
на МСП за 
участие в 
растежа в 
рамките на 
регионалния, 
националния и 
международни
я пазари и в 
процеса на 
иновации.

3.1. Извършени са специални 
действия в подкрепа на 
поощряването на 
предприемачески дух, като се 
взема под внимание Small 
Business Act (SBA).

– Специалните действия са:
– въведени са мерки с цел намаляване на времето и разходите за 

регистрирането на дружество, като се вземат под 
внимание целите на SBA;

– въведени са мерки с цел намаляване на времето, необходимо за 
получаване на лицензии и разрешителни за започване и 
упражняване на конкретната дейност на предприятие, като се 
вземат под внимание целите на SBA;

– въведен е механизъм за мониторинг на прилагането на SBA и
оценка на въздействието на законодателството върху МСП.
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ЕФМДР)
(по член 9, 
параграф 3)

4. Подкрепа 
за 
преминаване
то към 
нисковъглер
одна 
икономика 
във всички 
сектори
(по член 9, 
параграф 4)

ЕФРР + КФ:
–
Предоставяне 
на подкрепа за 
енергийната 
ефективност, 
за 
интелигентно
то енергийно 
управление и 
за 
използването 
на 
възобновяема 
енергия в 
публични 
инфраструкту
ри, 
включително в 
обществените 
сгради, и в 
жилищния 
сектор.

4.1. Извършени са действия за 
насърчаване на 
разходоефективни подобрения 
на ефективността при 
крайното потребление на 
енергия и разходоефективни 
инвестиции в енергийната 
ефективност при изграждането 
или реновирането на сгради.

– Действията са:
– Мерки, които да гарантират, че са въведени минималните 

изисквания във връзка с енергийните характеристики на сградите 
съгласно членове 3, 4 и 5 от Директива 2010/31/ЕС. Приемане на 
мерки, необходими за въвеждане на система за сертифициране на 
енергийните характеристики на сградите съгласно член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.

– Мерки, необходими за въвеждане на система за сертифициране на 
енергийните характеристики на сградите съгласно член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.

– Мерки съгласно член 13 от Директива 2006/32/ЕО относно 
ефективността при крайното потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги, с цел на крайните клиенти да 
се осигури предоставянето на отделни измервателни уреди, 
доколкото това е технически възможно, разумно от финансова 
гледна точка и съразмерно на потенциалните икономии на 
енергия.
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ЕФРР + КФ:
– Насърчаване 
на 
използването 
на 
високоефекти
вно 
комбинирано 
производство 
на топлинна и 
електроенерги
я, основано на 
търсенето на 
полезна 
топлинна 
енергия.

4.2. Извършени са действия за 
насърчаване на високоефективно 
комбинирано производство на 
топлинна енергия и 
електроенергия.

– Действията са:
– Подкрепата за комбинирано производство се основава на 

търсенето на полезна топлина енергия и спестяване на първична 
енергия съгласно член 7, параграф 1 и член 9, параграф 1, букви а) 
и б) от Директива 2004/8/ЕО), като държавите членки или 
техните компетентни органи са направили оценка на 
съществуващата законодателна и регулаторна рамка във връзка 
с процедурите за издаване на разрешително или други процедури с 
цел:

а) насърчаване на проектирането на обекти за комбинирано 
производство, което да отговаря на икономически обосновано 
търсене на полезна топлинна енергия, и избягване на 
производството на повече топлинна енергия от полезната, както 
и 
б) намаляване на регулаторните и нерегулаторните пречки 
пред увеличаването на комбинирано производство на енергия.

ЕФРР + КФ:
– Насърчаване 
на 
производство
то и 
разпространен
ието на 
енергия, 
добивана от 
възобновяеми 
източници.

4.3. Извършени са действия за 
насърчаване на производството 
и разпространението на 
възобновяеми енергийни 
източници1.
1 ОВ L 140, 5.6.2009, стр. 16.

– Въведени са прозрачни системи за подкрепа, приоритетен 
достъп до мрежата или гарантиран достъп и приоритет при 
разпределението, както и публично оповестени стандартни 
правила за поемането и поделянето на разходите за техническо 
приспособяване, съвместими с член 14, параграф 1, член 16, 
параграфи 2 и 3 от Директива 2009/28/ЕО.

– Държавата членка е приела национален план за действие 
относно енергията от възобновяеми източници в съответствие 
с член 4 от Директива 2009/28/ЕО.
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5. 
Насърчаване 
на 
адаптиранет
о към 
изменението 
на климата и 
превенцията 
и 
управлениет
о на риска

(Цел във 
връзка с 
изменениет
о на 
климата)
(по член 9, 
параграф 5)

ЕФРР + КФ:
– Насърчаване 
на 
инвестициите 
за справяне със 
специфични 
рискове, 
осигуряване на 
устойчивост 
при бедствия 
и 
разработване 
на системи за 
управление на 
бедствия.

5.1. Превенция и управление на 
риска: Наличие на национални 
или регионални оценки на риска за 
целите на управлението на 
бедствията, които оценки вземат 
под внимание приспособяването 
към изменението на климата53.

– Въведена е национална или регионална оценка на риска със 
следните елементи:
– описание на процеса, методологията, методите и 

неповерителните данни, използвани за оценка на риска, както 
и на основаните на риска критерии за определяне на 
приоритетите по отношение на инвестициите;

– описание на сценарии с един риск и множество рискове;

– отчитане, където е целесъобразно, на националните стратегии 
за приспособяване към изменението на климата.

6. 
Съхраняван
е и опазване 
на околната 
среда и 
насърчаване 
на 
ефективно
то 
използване 

ЕФРР + КФ:
– Инвестиции 
във водния 
сектор за 
съобразяване с 
изискванията 
на 
законодателс
твото на 
Съюза в 

6.1. Воден сектор: Наличие на а) 
политика за определяне на цените 
на водата, която осигурява на 
потребителите подходящи 
стимули да използват водните 
ресурси ефективно, и б) адекватен 
принос на различните потребители 
на вода към възстановяването на 
разходите за водни услуги на 
равнище, определено в одобрения 
план за управление на речни 

– В секторите, получаващи подкрепа от ЕФФР и КФ, държавата 
членка е осигурила принос на различните потребители на вода към 
възстановяването на разходите за водни услуги по сектори съгласно 
член 9, параграф 1, първо тире от Директива 2000/60/EО, вземайки 
предвид, където е целесъобразно, социалните, екологичните и 
икономическите последици от възстановяването, както и 
географските и климатичните условия на засегнатия регион или 
региони.

– Приемане на план за управление на речни басейни за региона на 
речния басейн съгласно член 13 от Директива 2000/60/ЕО на 
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областта на 
околната 
среда и за 
вземане на 
мерки във 
връзка с 
нуждите, 
установени от 
държавите 
членки, от 
инвестиции, 
които 
надхвърлят 
тези 
изисквания.

басейни за инвестиции, 
подкрепени от програмите.

Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за 
установяване на рамка за действията на Общността в областта на 
политиката за водите.

на ресурсите

(по член 9, 
параграф 6)

ЕФРР + КФ:
– Инвестиции 
в сектора на 
отпадъците 
за 
съобразяване с 
изискванията 
на 
законодателс
твото на 
Съюза в 
областта на 
околната 
среда и за 

6.2. Сектор на отпадъците:
Насърчаване на икономически и 
екологично устойчиви 
инвестиции в сектора на 
отпадъците, по-конкретно чрез 
съставяне на планове за 
управление на отпадъците в 
съответствие с
Директива 2008/98/ЕО относно 
отпадъците и с йерархията на 
отпадъците.

– На Комисията е представен доклад за изпълнението съгласно 
изискването по член 11, параграф 5 от Директива 2008/98/ЕО 
относно напредъка във връзка с постигането на целите, посочени 
в член 11 от Директива 2008/98/ЕО.

– Наличие на един или повече планове за управление на отпадъците 
съгласно изискването на член 28 от Директива 2008/98/ЕО;

– Наличие на програми за предотвратяване на отпадъци съгласно 
изискването по член 29 от директивата;

– Приети са необходимите мерки за постигане до 2020 г. на целите 
относно подготовката за повторната употреба и рециклирането в 
съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО.
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вземане на 
мерки във 
връзка с 
нуждите, 
установени от 
държавите 
членки, от 
инвестиции, 
които 
надхвърлят 
тези 
изисквания.

7. 
Насърчаване 
на 
устойчиво 
развития 
транспорт и 
премахване 
на 
участъците с 
недостатъче
н капацитет 
в ключови 
мрежови 
инфраструкт
ури

(по член 9, 
параграф 7)

ЕФРР + КФ:
–
Предоставяне 
на подкрепа за 
мултимодално 
Единно 
европейско 
транспортно 
пространство 
с помощта на 
инвестиции в 
трансевропейс
ката 
транспортна 
мрежа (TEN-
T).
–

7.1. Транспорт: Наличие на
всеобхватен(ни) план(ове) или 
рамка(и) за инвестиции в 
транспорта в съответствие с 
институционалното 
устройство на държавите 
членки (включително 
обществения транспорт на 
регионално и местно равнище), 
подпомагащи развитието на 
инфраструктурата и 
подобряващи свързаността с 
основната мрежа TEN-Т и 
всеобхватните мрежи.

– Наличие на всеобхватен(ни) план(ове) за транспорта или рамка(и) 
за инвестиции в транспорта, който(които) изпълнява(т) 
правните изисквания за стратегическа оценка на околната среда 
и определя(т):
– приноса към Единното европейско транспортно пространство в 

съответствие с член 10 от Регламент № [TEN-T], 
включително приоритети за инвестиции в:

– основната мрежа TEN-Т и всеобхватната мрежа, където 
се предвиждат инвестиции от ЕФРР и КФ, както и

– във второстепенната мрежа;
– портфейл от реалистични и концептуално изчистени проекти, 

за които се предвижда подкрепа от ЕФРР и КФ;
– мерки, гарантиращи капацитета на междинните звена и на 

бенефициерите за реализиране на портфейла от проекти.
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Разработване 
и 
рехабилитаци
я на 
всеобхватни, 
висококачеств
ени и 
оперативно 
съвместими 
железопътни 
системи и 
насърчаване 
на мерки за 
намаляване на 
шумовото 
замърсяване.
–
Разработване 
и подобряване 
на 
екологосъобраз
ни 
(включително 
с ниски 
емисии на 
шум) и 
нисковъглерод
ни 
транспортни 
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системи, 
включително 
вътрешни 
водни пътища 
и морски 
транспорт, 
пристанища, 
мултимодалн
и връзки и 
летищна 
инфраструкту
ра с цел 
насърчаване 
на устойчиво 
развита 
регионална и 
местна 
мобилност.
ЕФРР:
– Подобряване 
на 
мобилността 
на регионално 
равнище 
посредством 
свързването 
на 
второстепенн
и и 
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третостепен
ни възли с 
инфраструкту
рата на 
трансевропейс
ката 
транспортна 
мрежа, 
включително 
мултимодалн
и възли.

ЕФРР + КФ:
–
Предоставяне 
на подкрепа за 
мултимодално 
Единно 
европейско 
транспортно 
пространство 
с помощта на 
инвестиции в 
трансевропейс
ката 
транспортна 
мрежа (TEN-
T).
–
Разработване 

7.2. Железопътен транспорт:
Наличие във всеобхватния(ните) 
план(ове) или рамка(и) на 
специален раздел за развитието на 
железопътния транспорт в 
съответствие с 
институционалното 
устройство на държавите 
членки (включително 
обществения транспорт на 
регионално и местно равнище), 
което подпомага развитието на 
инфраструктурата и подобрява 
свързаността с основната 
мрежа TEN-Т и всеобхватните 
мрежи. Инвестициите обхващат 
мобилните активи, оперативната 
съвместимост и изграждането на 

– Наличие в плана(овете) или рамката(ите) за транспорта на раздел 
за развитието на железопътния транспорт, както е посочено по-горе, 
който изпълнява правните изисквания за стратегическа оценка 
на околната среда и определя портфейл от реалистични и 
концептуално изчистени проекти (включително график, 
бюджетна рамка);

– мерки, гарантиращи капацитета на междинните звена и на 
бенефициерите за реализиране на портфейла от проекти.
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и 
рехабилитаци
я на 
всеобхватни, 
висококачеств
ени и 
оперативно 
съвместими 
железопътни 
системи и 
насърчаване 
на мерки за 
намаляване на 
шумовото 
замърсяване.
–
Разработване 
и подобряване 
на 
екологосъобраз
ни 
(включително 
с ниски 
емисии на 
шум) и 
нисковъглерод
ни 
транспортни 
системи, 

капацитет.
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включително 
вътрешни 
водни пътища 
и морски 
транспорт, 
пристанища, 
мултимодалн
и връзки и 
летищна 
инфраструкту
ра с цел 
насърчаване 
на устойчиво 
развита 
регионална и 
местна 
мобилност.
ЕФРР:
– Подобряване 
на 
мобилността 
на регионално 
равнище 
посредством 
свързването 
на 
второстепенн
и и 
третостепен
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ни възли с 
инфраструкту
рата на 
трансевропейс
ката 
транспортна 
мрежа, 
включително 
мултимодалн
и възли.

ЕФРР + КФ:
–
Предоставяне 
на подкрепа за 
мултимодално 
Единно 
европейско 
транспортно 
пространство 
с помощта на 
инвестиции в 
трансевропейс
ката 
транспортна 
мрежа (TEN-
T).
–
Разработване 
и 

7.3. Други видове транспорт, 
включително вътрешните водни 
пътища и морски транспорт, 
пристанища, мултимодални 
връзки и летищна 
инфраструктура: Наличие във 
всеобхватния(ните) план(ове) 
или рамка(и) на специален раздел 
за вътрешните водни пътища и 
морски транспорт, 
пристанища, мултимодални 
връзки и летищна 
инфраструктура, допринасящи 
за подобряване на свързаността 
с основната мрежа TEN-Т и 
всеобхватните мрежи и за 
насърчаване на устойчиво 
развита регионална и местна 
мобилност.

– Наличие в плана(овете) или рамката(ите) за транспорта на 
раздел за вътрешните водни пътища и морски транспорт, 
пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура, 
който:
– изпълнява правните изисквания за стратегическа оценка на 
околната среда;
– определя портфейл от реалистични и концептуално 
изчистени проекти (включително календар за изпълнението и 
бюджетна рамка);

– мерки, гарантиращи капацитета на междинните звена и на 
бенефициерите за реализиране на портфейла от проекти.
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рехабилитаци
я на 
всеобхватни, 
висококачеств
ени и 
оперативно 
съвместими 
железопътни 
системи и 
насърчаване 
на мерки за 
намаляване на 
шумовото 
замърсяване.
–
Разработване 
и подобряване 
на 
екологосъобраз
ни 
(включително 
с ниски 
емисии на 
шум) и 
нисковъглерод
ни 
транспортни 
системи, 
включително 
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вътрешни 
водни пътища 
и морски 
транспорт, 
пристанища, 
мултимодалн
и връзки и 
летищна 
инфраструкту
ра с цел 
насърчаване 
на устойчиво 
развита 
регионална и 
местна 
мобилност.
ЕФРР:
– Подобряване 
на 
мобилността 
на регионално 
равнище 
посредством 
свързването 
на 
второстепенн
и и 
третостепен
ни възли с 
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инфраструкту
рата на 
трансевропейс
ката 
транспортна 
мрежа, 
включително 
мултимодалн
и възли.

ЕФРР:
– Подобряване 
на 
енергийната 
ефективност 
и сигурността 
на доставките
чрез 
разработване 
на 
интелигентни 
системи за 
разпределение, 
съхранение и 
пренос на 
енергия и чрез 
интегриранет
о на 
разпределенот
о 

7.4 Разработване на 
интелигентни системи за 
разпределение, съхранение и 
пренос.
Наличие на всеобхватни планове 
за инвестиции в интелигентна 
енергийна инфраструктура и на 
регулаторни мерки, 
допринасящи за подобряване на 
енергийната ефективност и 
сигурността на доставките.

– Въведени са всеобхватни планове, описващи националните 
приоритети за енергийна инфраструктура:
– в съответствие с член 22 от Директива 2009/72/ЕО и 
член 22 от Директива 2009/73/ЕО, когато е приложимо, и
– съгласувани със съответните регионални инвестиционни 
планове по член 12 и с десетгодишния план за развитие на 
мрежата в целия Съюз в съответствие с член 8, параграф 3, 
буква б) от Регламент (ЕО) № 714/2009 и член 8, параграф 3, 
буква б) от Регламент (ЕО) № 715/2009, и 
– съвместими с член 3, параграф 4 от Регламент [TEN-E] 
относно насоките за трансевропейската енергийна 
инфраструктура;

– Тези планове съдържат:
– портфейл от реалистични и концептуално изчистени 
проекти, за които се предвижда подкрепа от ЕФРР;
– мерки за постигане на целите за социално и икономическо 
сближаване и опазване на околната среда в съответствие с 



AM\940880BG.doc 41/60 PE514.645v01-00

BG

производство 
от 
възобновяеми 
източници.

член 3, параграф 10 от Директива 2009/72/ЕО и член 3, 
параграф 7 от Директива 2009/73/ЕО;
– мерки за оптимизиране на потреблението на 
електроенергия и насърчаване на енергийната ефективност 
съгласно член 3, параграф 11 от Директива 2009/72/ЕО и член 3, 
параграф 8 от Директива 2009/73/ЕО.

8. 
Насърчаване 
на 
устойчиват
а и 
качествена 
заетост и 
подкрепа за 
мобилността 
на работната 
сила

(цел във 
връзка със 
заетостта)
(по член 9, 
параграф 8)

ЕСФ:
– Достъп до 
заетост за 
търсещите 
работа и за 
неактивните 
лица, 
включително 
трайно 
безработни и 
лица, които са 
отдалечени 
от пазара на 
труда, също и 
чрез местни 
инициативи за 
заетост и 
подкрепа за 
мобилността 
на работната 
сила.

8.1. Разработени са активни 
политики на пазара на труда, 
които се изпълняват с оглед на
насоките относно заетостта57.

– Службите по заетостта разполагат с нужния капацитет и предоставят 
следното:

– индивидуализирани услуги, консултации и активни и — на 
ранен етап —превантивни мерки на пазара на труда, от които 
могат да се възползват всички лица, които търсят работа, като 
се фокусират върху групи в неравностойно положение, 
включително хора от маргинализирани общности;

– систематична информация за новите свободни работни места, 
която е прозрачна за всички, и постоянен анализ на пазара 
на труда с цел установяване на структурни промени в 
търсенето на професии и умения.

– Службите по заетостта са установили договорености за официално 
или неофициално сътрудничество със съответните 
заинтересовани страни.



PE514.645v01-00 42/60 AM\940880BG.doc

BG

ЕСФ:
–
Самостоятел
на заетост, 
предприемачес
тво и 
създаване на 
предприятия, 
включително 
иновативни 
малки, средни 
и микро 
предприятия.
ЕФРР:
– Подпомагане 
на 
изграждането 
на бизнес 
инкубатори и 
инвестиционн
а подкрепа за 
самостоятелн
о заети лица, 
микро 
предприятия 
и за създаване 
на собствен 
бизнес.

8.2. Самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на 
предприятия: Наличие на 
стратегическа рамка на 
политиката за приобщаващо
започване на дейност.

– Въведена е стратегическа рамка на политиката за подкрепа на 
приобщаващото започване на дейност със следните елементи:
– въведени са мерки с цел намаляване на времето и разходите за 

регистрация на дружество, като се вземат под внимание 
целите на SBA;

– въведени са мерки с цел намаляване на времето, необходимо за 
получаване на лицензии и разрешителни за започване и 
упражняване на конкретната дейност на предприятие, като се 
вземат под внимание целите на SBA;

– действия, които свързват съответните услуги за бизнес 
развитие с финансовите услуги (достъп до капитал), 
включително обхващане на групите и/или областите в 
неравностойно положение, когато е необходимо.
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ЕСФ:
–
Модернизиран
е на 
институциит
е на пазара на 
труда, като 
публични и 
частни 
служби по 
заетостта, 
повишаване на 
адекватностт
а спрямо 
потребности
те на пазара 
на труда, 
включително 
действия за 
подобряване 
посредством 
схеми за 
мобилност и 
по-добро 
сътрудничест
во между 
институциит
е и 
съответните 

8.3. Институциите на пазара на 
труда са модернизирани и 
подсилени с оглед на насоките 
относно заетостта;
Реформите на институциите на 
пазара на труда се предшестват от 
ясна стратегия и предварителна 
оценка, включваща измерението за 
равенство между половете.

– Предприети са действия за реформа на службите по заетостта, 
насочени към това да се осигури на тези служби капацитет за61:
– индивидуализирани услуги, консултации и активни и — на 

ранен етап —превантивни мерки на пазара на труда, от които 
могат да се възползват всички лица, които търсят работа, като 
се фокусират върху групи в неравностойно положение, 
включително хора от маргинализирани общности; 

– систематична информация за новите свободни работни места,
която е прозрачна за всички, и постоянен анализ на пазара 
на труда с цел установяване на структурни промени в 
търсенето на професии и умения.

– Реформата на службите по заетостта включва изграждане на мрежи 
за официално и неофициално сътрудничество със съответните 
заинтересовани страни.



PE514.645v01-00 44/60 AM\940880BG.doc

BG

заинтересован
и страни.
ЕФРР:
– Инвестиране 
в 
инфраструкту
ра за служби 
по заетостта.

ЕСФ:
– Активно 
стареене в 
добро здраве

8.4. Активно стареене в добро 
здраве: Политиките за активно 
стареене са замислени и се 
изпълняват с оглед на насоките 
относно заетостта62.

– Съответните заинтересовани страни участват в създаването и
последващите действия по политиките за активно стареене с оглед 
на задържането на възрастните работници на пазара на труда 
и насърчаването на заетостта им;

– държавата членка е предприела мерки за насърчаване на активното 
стареене.

ЕСФ:
–
Приспособява
не на 
работниците, 
предприятият
а и 
предприемачи
те към 
промяната.

8.5. Приспособяване на 
работниците, предприятията и 
предприемачите към промяната: 
Наличие на политики, насочени 
към насърчаване на прогнозите и 
доброто управление на промяната 
и към преструктурирането.

– Въведени са инструменти, за да се помогне на социалните партньори 
и публичните органи да разработят проактивни подходи към 
промяната и преструктурирането, които включват:

– мерки за насърчаване на прогнозите за промяна, включително 
тяхното наблюдение;

– мерки за насърчаване на подготовката и управлението на 
процеса на преструктуриране, включително тяхното 
наблюдение;

– действия за стимулиране на адаптирането на работниците 
към предизвикателствата и по-специално наличие на 
политики и мерки, насочени към прилагането на член 5 от 
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Директива 2000/78/EО.

8.6. Устойчиво интегриране на 
пазара на труда на младежи на 
възраст 15 — 24 години, които не 
участват в никаква форма на 
заетост, образование или 
обучение:
Наличие на цялостна 
стратегическа рамка на 
политиката за постигане на целите 
на пакета за младежка заетост и 
по-специално за създаване на 
схема за гаранция за младежта в 
съответствие с препоръката на 
Съвета от [XXX]

– Създадена е цялостна стратегическа рамка на политиката за постигане на 
целите на пакета за младежка заетост и по-специално за създаване на 
схема за гаранция за младежта в съответствие с препоръката на Съвета от 
[XXX], като тази рамка:

– се основава на данни, с които се измерват резултатите по 
отношение на младежите на възраст 15 — 24 години, които не 
участват в никаква форма на заетост, образование или обучение;

– предвижда система за събиране и анализ на данни и информация 
относно схемата за гаранция за младежта на съответните равнища, 
с помощта на която се осигуряват достатъчно факти за 
разработване на целенасочени политики и се следи развитието, 
включително — когато е възможно — чрез съпоставителни 
оценки;

– посочва публичния орган, който отговаря за създаването и 
управлението на схемата за гаранция за младежта и координира 
партньорствата на всички равнища и между всички сектори;

– включва всички заинтересовани страни, чието участие е от 
значение за преодоляване на младежката безработица;

– се основава на намесата и активизирането на ранен етап;
– включва мерки, подпомагащи интегрирането на пазара на труда, 

включително мерки за повишаване на квалификацията и мерки, 
свързани с пазара на труда.
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ЕСФ:
–
Предотвратяв
ане и 
намаляване на 
преждевремен
ното 
напускане на 
училище
ЕФРР:
– Инвестиции 
в 
образованието
, уменията и 
ученето през 
целия живот 
посредством 
изграждането 
на 
образователна 
инфраструкту
ра и на 
инфраструкту
ра за обучение.

9.1. Преждевременното напускане 
на училище: Наличие на 
стратегическа рамка на 
политиката за намаляване на 
преждевременното напускане на 
училище в границите, 
предвидени от член 165 от 
ДФЕС.

– Въведена е система за събиране и анализ на данни и информация 
относно преждевременното напускане на училище на съответните 
равнища, която:

– предоставя достатъчна база от факти за разработване на 
целенасочени политики и проследява промените в 
положението.

– Въведена е стратегическа рамка на политиката относно 
преждевременното напускане на училище, която:
– се основава на факти;

– включва в обхвата си съответните образователни сектори, 
включително развитието в ранна детска възраст, насочена е по-
специално към най уязвимите групи, изложени на най-висок 
риск от преждевременно напускане на училище, 
включително хора от маргинализирани общности, и 
позволява да се предприемат подходящи мерки във връзка с 
превенцията, интервенцията и компенсирането;

– включва всички сектори на политиката и заинтересовани 
страни, които могат да подпомогнат борбата срещу 
преждевременното напускане на училище.

9. 
Инвестиции 
в 
образование
то, 
обучението 
и 
професиона
лната 
квалификац
ия за 
придобиван
ето на 
умения и 
ученето през 
целия живот
(цел във 
връзка с 
образование
то)
(по член 9, 
параграф 10)

ЕСФ:
– Подобряване 
на 
качеството, 

9.2. Висше образование: Наличие 
на национална или регионална
стратегическа рамка на 
политиката за увеличаване на 

– Въведена е национална или регионална стратегическа рамка на 
политиката в областта на висшето образование със следните 
елементи:
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ефикасността 
и достъпа до 
висшето и 
равностойнот
о на него 
образование с 
цел 
увеличаване на 
броя на 
следващите и 
завършващите 
образование.
ЕФРР:
– Инвестиции 
в 
образованието
, уменията и 
ученето през 
целия живот 
посредством 
изграждането 
на 
образователна 
инфраструкту
ра и на 
инфраструкту
ра за обучение.

броя на завършващите висше 
образование и за повишаване на 
качеството и ефикасността на 
висшето образование в
границите, предвидени от 
член 165 от ДФЕС.

– при необходимост, мерки за увеличаване на броя на 
следващите и завършващите висше образование, които:
– увеличават броя на следващите висше образование сред 

групите с ниски доходи и други слабо представени групи 
със специално внимание към уязвимите групи, 
включително хора от маргинализирани общности;

– увеличават броя на по-възрастните лица, които следват 
висше образование;

– намаляват процента на отпадналите/повишават процента 
на завършилите;

– мерки за повишаване на качеството, които:

– насърчават иновативното съдържание и структура на 
програмите;

– мерки за повишаване на пригодността за заетост и на 
предприемачеството, които:

– насърчават развиването на „напречни“ умения, 
включително на предприемачество, в съответните
програми за висше образование; 

– намаляват разликите между половете от гледна точка на 
академичния и професионален избор.
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ЕСФ:
– Подобряване 
на достъпа до 
възможности 
за учене през 
целия живот, 
подобряване 
на уменията и 
компетентнос
тите на 
работната 
ръка.
ЕФРР:
– Инвестиции 
в 
образованието
, уменията и 
ученето през 
целия живот 
посредством 
изграждането 
на 
образователна 
инфраструкту
ра и на 
инфраструкту
ра за обучение.

9.3. Учене през целия живот:
Наличие на национална и/или 
регионална стратегическа рамка 
на политиката за учене през целия 
живот в границите, предвидени 
от член 165 от ДФЕС.

– Въведена е национална или регионална стратегическа рамка на 
политиката за учене през целия живот, която съдържа:
– мерки в подкрепа на разработването и свързването на услуги 

за ученето през целия живот, включително тяхното 
изпълнение и усъвършенстването на уменията (т.е. 
валидиране, напътствия, образование и обучение), с 
участието на съответните заинтересовани страни и 
партньорство с тях; 

– мерки за предоставяне на възможност за развиване на умения, 
съответстващи на нуждите на различни целеви групи, 
когато те са определени за приоритети в националните 
или регионалните стратегически рамки на политиката 
(например младите хора, които преминават курс на 
професионално обучение, възрастните, родителите, които се 
връщат на пазара на труда, нискоквалифицираните работници и 
по-възрастните работници, по-специално хората с 
увреждания, мигрантите и другите групи в неравностойно 
положение);

– мерки за подобряване на образованието и обучението и за 
адаптирането им към нуждите на определените целеви групи 
със специални потребности, като например 
продължително безработните лица и маргинализираните 
общности.
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10. 
Насърчаване 
на 
социалното 
приобщаван
е, борба с 
бедността и 
всяка форма 
на 
дискримина
ция

(цел във 
връзка с 
бедността)
(по член 9, 
параграф 9)

ЕСФ:
– Активно 
приобщаване, 
включително с 
оглед 
насърчаване 
на равните 
възможности, 
активното 
участие и по-
добрата 
пригодност за 
заетост.
ЕФРР:
– Инвестиции 
в здравна и 
социална 
инфраструкту
ра, която 
допринася за 
националното
, регионалното 
и местното 
развитие, 
понижаване 
на 
неравнопостав
еността по 
отношение на 

10.1. Наличие и изпълняване на 
национална стратегическа рамка 
на политиката за намаляване на 
бедността, насочена към
активното приобщаване на лицата, 
изключени от пазара на труда68, с 
оглед на насоките относно 
заетостта.

– Въведена е национална стратегическа рамка на политиката за 
намаляване на бедността с цел активно приобщаване, която:
– осигурява достатъчна база от факти за разработване на 

политики за намаляване на бедността и проследяване на 
настъпващите промени;

– съдържа мерки в подкрепа на постигането на националната 
цел за борба с бедността и социалното изключване (определена 
в националната програма за реформи), която включва 
насърчаване на устойчиви и качествени възможности за 
заетост на хора, изложени на най-висок риск от социално 
изключване;

– включва в борбата с бедността съответните заинтересовани 
страни;

– в зависимост от установените нужди включва мерки за 
преминаването от система на институционални грижи към 
грижи в общността;

– посочва ясно мерките за предотвратяване на сегрегацията във 
всички сфери и за борба с нея;

– съответните заинтересовани страни получават 
съдействие за подаването на заявления за проекти и за 
изпълняването и управляването на избраните проекти.
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здравния 
статус, 
насърчаване 
на социалното 
приобщаване 
чрез 
подобряване
на достъпа до 
обществени, 
културни и 
развлекателни 
услуги и 
преминаване 
от услуги, 
предоставяни 
в институции, 
към услуги, 
предоставяни 
в общността.
–
Предоставяне 
на подкрепа за 
материалнот
о, 
икономическо
то и 
социалното 
възстановяван
е на 
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изостаналите 
общности в 
градските и 
селските 
райони.
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ЕСФ:
– Интегриране 
на 
маргинализира
ните 
общности на 
ромите.
ЕФРР:
– Инвестиции 
в здравна и 
социална 
инфраструкту
ра, която 
допринася за 
националното
, регионалното 
и местното 
развитие, 
понижаване 
на 
неравнопостав
еността по 
отношение на 
здравния 
статус, 
насърчаване 
на социалното 
приобщаване 
чрез 

10.2. Въведена е национална 
стратегическа рамка на 
политиката за приобщаване на 
ромите.

– Въведена е национална стратегия за приобщаване на ромите, която:

– определя постижими национални цели за интегриране на 
ромите за намаляване на разликите с останалата част от 
населението. Тези цели следва да обхванат четирите цели на 
ЕС за интегриране на ромите, свързани с достъпа до 
образование, трудовата заетост, здравеопазването и жилищата;

– идентифицира, когато е целесъобразно, микрорегионите в 
неравностойно положение или сегрегираните квартали, в които 
общностите са в най-неравностойно положение, като се 
използват вече наличните социално-икономически и 
териториални показатели (т.е. много ниско образователно 
равнище, дългосрочна безработица и т.н.);

– включва солидни методи за наблюдение, с които да се оценява 
въздействието на действията за приобщаване на ромите, както 
и механизъм за преразглеждане, чрез който да се адаптира 
стратегията;

– е замислена, се изпълнява и следи в тясно сътрудничество и 
постоянен диалог с ромското гражданско общество, 
регионалните и местните органи.

– При поискване и необходимост съответните заинтересовани страни 
могат да получават съдействие за подаването на заявления за 
проекти и за изпълняването и управляването на избраните проекти.
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подобряване 
на достъпа до 
обществени, 
културни и 
развлекателни 
услуги и 
преминаване 
от услуги, 
предоставяни 
в институции, 
към услуги, 
предоставяни 
в общността.
–
Предоставяне 
на подкрепа за 
материалнот
о, 
икономическо
то и 
социалното 
възстановяван
е на 
изостаналите 
общности в 
градските и 
селските 
райони.
– Инвестиции 
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в 
образованието
, уменията и 
ученето през 
целия живот 
посредством 
изграждането 
на 
образователна 
инфраструкту
ра и на 
инфраструкту
ра за обучение.
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ЕСФ:
– Повишаване 
на достъпа до 
услуги, които 
са устойчиви, 
висококачеств
ени и на
достъпна 
цена, 
включително 
здравни и 
социални 
услуги от общ 
интерес.
ЕФРР:
– Инвестиции 
в здравна и 
социална 
инфраструкту
ра, която 
допринася за 
националното
, регионалното 
и местното 
развитие, 
понижаване 
на 
неравнопостав
еността по 

10.3. Здраве: Наличие на 
национална или регионална 
стратегическа рамка на 
политиката за здравето в 
предвидените от член 168 от 
ДФЕС граници, която осигурява 
икономическа устойчивост.

– Въведена е национална или регионална стратегическа рамка за
здравна политика, която:
– съдържа координирани мерки за подобряване на достъпа до 

качествени здравни услуги;
– съдържа мерки за стимулиране на ефективността в здравния 

сектор чрез внедряване на модели за доставка на услуги и 
инфраструктура;

– съдържа система за мониторинг и преглед.
– Държавата членка или регионът е приел рамка, която определя 

ориентировъчно наличните бюджетни средства и 
разходоефективното съсредоточаване на ресурси по 
приоритетни потребности за здравеопазването.
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отношение на 
здравния 
статус, 
насърчаване 
на социалното 
приобщаване 
чрез 
подобряване 
на достъпа до 
обществени, 
културни и 
развлекателни 
услуги и 
преминаване 
от услуги, 
предоставяни 
в институции, 
към услуги, 
предоставяни 
в общността.
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11. 
Повишаване 
на 
институцион
алния 
капацитет 
на 
публичните 
органи и 
заинтересов
аните 
страни и 
ефективна 
публична 
администрац
ия
(по член 9, 
параграф 11)

ЕСФ:
– Инвестиции 
в 
институцион
ален 
капацитет и в 
ефикасността 
на публичните 
администраци
и и 
публичните 
услуги с цел 
осъществяван
ето на 
реформи и 
постигането 
на по-добро 
регулиране и 
добро 
управление.
ЕФРР:
– Повишаване 
на 
институцион
алния 
капацитет и 
ефикасна 
публична 
администраци

Административна ефикасност на 
държавите членки:
– Наличие на стратегия за 
повишаване на административната 
ефикасност на държавите членки, 
включително реформа на 
публичната администрация70.

– Въведена е и се изпълнява стратегия за повишаване на 
административната ефикасност на публичните органи на държавите 
членки71 и техните умения да прилагат методи, основаващи се 
на участието, която включва:
– анализ и стратегическо планиране на правните, 

организационните и/или процедурните реформи;
– разработване на системи за управление на качеството;

– интегрирани действия за опростяване и рационализиране на 
административните процедури;

– разработване и изпълнение на стратегии и политики за 
човешките ресурси, насочени към преодоляване на 
установените основни слабости в тази област;

– развиване на умения на всички равнища;

– разработване на процедури и инструменти за мониторинг и 
оценка.
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я посредством 
укрепване на 
институцион
алния 
капацитет и 
засилване на 
ефикасността 
на публичната 
администраци
я и 
обществените 
услуги, 
свързани с 
изпълнението 
на ЕФРР, и в 
подкрепа на 
действията 
по отношение 
на 
институцион
алния 
капацитет и 
на 
ефикасността 
на публичната 
администраци
я, 
подпомагани 
от ЕСФ.
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КФ:
– Повишаване 
на 
институцион
алния 
капацитет и 
ефикасна 
публична 
администраци
я посредством 
укрепване на 
институцион
алния 
капацитет и 
засилване на 
ефикасността 
на публичната 
администраци
я и 
обществените 
услуги, 
свързани с 
изпълнението 
на 
Кохезионния 
фонд.

Or. en
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