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Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  
М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т  

Препис 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    №  3 2 8  

от 25 април 2012 година 
 
 

ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК С ТЕМАТИЧНИТЕ ЦЕЛИ, КОИТО ДА БЪДАТ 
ВКЛЮЧЕНИ В ДОГОВОРА ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 
ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014-2020 Г., СПИСЪК С ПРОГРАМИ И ВОДЕЩО 
ВЕДОМСТВО ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ВСЯКА ПРОГРАМА 

 
 
На основание чл. 2, ал. 2 от Постановление № 5 на 

Министерския съвет от 2012 г. за разработване на 
стратегическите и програмните документи на Република България 
за управление на средствата от фондовете по Общата 
стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 
2014-2020 г. (ДВ, бр. 7 от 2012 г.) 

 
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 
 
1. Одобрява списъка с тематичните цели, които да бъдат 

включени в Договора за партньорство на Република България за 
програмния период 2014-2020 г., както следва: 

а) засилване на научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и иновациите; 

б) подобряване на достъпа до информационни и 
комуникационни технологии и на тяхното използване и качество; 

в) повишаване конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия и на селскостопанския сектор (за 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони), и 
на сектора на рибарството и аквакултурите (за Европейския фонд 
за морско дело и рибарство); 

г) подкрепа за преминаването към нисковъглеродна 
икономика във всички сектори; 

д) насърчаване на адаптацията към изменението на 
климата и превенцията и управлението на риска; 

е) опазване на околната среда и насърчаване на 
ресурсната ефективност; 

ж) насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на 
участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови 
инфраструктури; 

з) насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността 
на работната сила; 
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и) насърчаване на социалното включване и борба с 
бедността; 

к) инвестиции в образованието, уменията и ученето през 
целия живот; 

л) повишаване на институционалния капацитет и 
ефективна публична администрация. 

2. Одобрява списък с програми и водещо ведомство за 
разработването на всяка програма, както следва:  

а) Оперативна програма за иновации и предприемачество 
с водещо ведомство Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма; 

б) Оперативна програма за регионално развитие с водещо 
ведомство Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството; 

в) Оперативна програма за транспорт и транспортна 
инфраструктура с водещо ведомство Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

г) Оперативна програма за околна среда с водещо 
ведомство Министерството на околната среда и водите; 

д) Оперативна програма за развитие на човешките 
ресурси с водещо ведомство Министерството на труда и 
социалната политика; 

е) Програма за развитие на селските райони с водещо 
ведомство Министерството на земеделието и храните; 

ж) Програма за морско дело и рибарство с водещо 
ведомство Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури 
към министъра на земеделието и храните; 

з) програми за трансгранично сътрудничество Република 
България - Република Сърбия, Република България - Република 
Турция и Република България - Република Македония, 
съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ с 
водещо ведомство Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. 

3. Министърът на образованието, младежта и науката да 
създаде междуведомствена работна група, която до 30 септември 
2012 г. да разработи целите, приоритетите и мерките в областта 
на образованието, науката и изследванията, които да бъдат 
финансирани през програмния период  
2014-2020 г., и да предложи финансов инструмент/финансови 
инструменти, по които те да се финансират. 

4. Министърът по управление на средствата от 
Европейския съюз да създаде и да ръководи работна група, която 
до 31 юли 2012 г. да разработи целите, приоритетите и мерките 
в областта на техническата помощ и административния капацитет, 
които да бъдат финансирани през програмния период 2014-2020 
г., и да предложи финансов инструмент/финансови инструменти, 
по които те да се финансират. В работната група задължително 
участват представители на администрацията на Министерския 
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съвет, Министерството на финансите, Министерството на труда и 
социалната политика и Министерството на транспорта, 
информационните технологиите и съобщенията. За участие в 
работната група да бъдат поканени представители на 
Националното сдружение на общините в Република България и на 
съдебната система. 

5. В петмесечен срок от одобряването на Многогодишната 
финансова рамка от Съвета на Европейския съюз министърът по 
управление на средствата от Европейския съюз да внесе за 
одобряване от Министерския съвет предложение за финансовия 
ресурс за всяка от програмите по т. 2. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Бойко Борисов 
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков 


