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Речник на термините
Берлински метод: Разработена през 1999 г. методология за отпускане на
средства за сближаване въз основа на регионалния и националния просперитет
и равнището на безработица. Въпреки че тяхната насоченост остава
последователна, критериите на метода са се развивали с всеки програмен
период, за да отразяват нови предизвикателства и цели на политиката.
Брутен вътрешен продукт (БВП): Стандартна мярка за благосъстоянието на една
държава: паричната стойност на всички стоки и услуги, произведени
в икономиката през конкретен период.
Брутен национален доход (БНД): Стандартна мярка за благосъстоянието на една
държава, основана на приходите от вътрешни източници и източници от чужбина.
ГД REGIO: Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“
Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+): Фонд на ЕС в рамките на бюджетния
период 2021–2027 г. за създаване на възможности за образование и заетост и за
подобряване на положението на хората, изложени на риск от бедност. За разлика
от своя предшественик Европейския социален фонд, ЕСФ+ обхваща Инициативата
за младежка заетост и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица.
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР): Фонд, чиято цел е укрепване
на икономическото и социалното сближаване в целия Европейски съюз чрез
преодоляване на различията между регионите посредством финансова подкрепа
за приоритетните области: иновации и научни изследвания; Програмата
в областта на цифровите технологии; малките и средните предприятия
и нисковъглеродната икономика.
Европейско териториално сътрудничество (ЕТС): Рамка за междурегионално,
трансгранично и транснационално сътрудничество, която направлява обмена на
политики и осъществяването на съвместни действия. Тя се финансира от ЕФРР.
Защитна мрежа: Минимален размер на отпуснати средства, изразен като
процент от получените средства през предходния програмен период.
Инициатива за младежка заетост (ИМЗ): Програма в рамките на гаранцията за
младежта за подпомагане на млади хора, които не учат, не работят и не се
обучават, в региони, където процентът на младежката безработица надвишава
25 %.
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Кохезионен фонд (КФ): Фонд на ЕС за намаляване на икономическите
и социалните неравенства в ЕС чрез финансиране на инвестиции в държавите
членки, в които брутният национален доход на глава от населението е по-малък
от 90 % от средния за ЕС.
Механизъм за свързване на Европа (МСЕ): Инструмент за определяне на
инвестиционните приоритети и предоставяне на финансова помощ за секторите
на енергетиката, транспорта и информационните и комуникационните
технологии с цел създаване на високоефективна, устойчива и взаимосвързана
инфраструктура. Той се управлява пряко от Комисията.
Многогодишна финансова рамка (МФР): Разходният план на ЕС, в който се
определят приоритети (въз основа на целите на политиката) и тавани,
обикновено за седем години. Тя предоставя структурата, в рамките на която се
определят годишните бюджети на ЕС, като се ограничава разходването на
средства за всяка категория разходи. Настоящата МФР обхваща периода 2014–
2020 г.
Най-отдалечени региони: Класификация, свързана с девет региона в Европейския
съюз: петте френски отвъдморски департамента и френската отвъдморска
общност Сен Мартен; испанската автономна общност на Канарските острови;
и португалските автономни региони на Азорските острови и Мадейра. Тези
региони са изправени пред определени ограничения (отдалеченост, островен
характер, малка площ, труден релеф и климат, икономическа зависимост), които
засягат тяхното социално-икономическо развитие.
Обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS):
Класификация, използвана в регионалната статистика и при разпределението на
средствата, при която държавите членки се разделят на региони в три категории
съгласно съществуващите национални административни подразделения
и специфичните прагове на населението. От по-големите към по-малките райони
това са: NUTS 1 (3—7 млн. жители), NUTS 2 (800 000—3 милиона жители) и NUTS 3
(150 000—800 000 жители).
Политика на сближаване: Основната инвестиционна политика на ЕС, чиято цел е
намаляване на икономическите и социалните различия между регионите
и държавите членки чрез насърчаване на създаването на работни места,
конкурентоспособността на предприятията, икономическия растеж, устойчивото
развитие и трансграничното и междурегионалното сътрудничество. Тя се
финансира чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския
социален фонд плюс (ЕСФ+) и Кохезионния фонд (КФ).
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По-силно развит регион (MDR): Регион, в който БВП на глава от населението
надвишава 90 % (2014–2020 г.) или 100 % (2021–2027 г.) от средния за ЕС.
По-слабо развит регион (LDR): Регион, в който БВП на глава от населението е под
75 % от средния за ЕС.
Премия: Допълнително плащане, което се прави като добавка към основните
регионални средства с оглед на различни социално-икономически и екологични
критерии.
Програмен период: Периодът, в рамките на който се планират и осъществяват
разходите на ЕС.
Процент AROPE се отнася за процента хора, които са изложени „на риск от
бедност или социално изключване“.
Процент на NEET лицата се отнася за процента на лицата, които „не работят, не
учат и не се обучават“. Той включва и безработните и неактивните лица.
Регион в преход (РП): Регион, в който БВП на глава от населението е между 75 %
и 90 % (2014–2020 г.) или 75 % и 100 % (2021–2027 г.) от средния за ЕС.
Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР): Регламент на ЕС относно
редица фондове със споделено управление. За периода 2014—2020 г. това е
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. За периода
2021—2027 г. е представено предложение на Комисията, публикувано през май
2018 г., за правилата, които ще уреждат управлението на седем фонда:
Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд плюс,
Кохезионен фонд, Европейски фонд за морско дело и рибарство, фонд „Убежище
и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управление на
границите и визите.
Слабо населени северни (СНС) райони: Най-северните райони на Швеция и найсеверните и източните райони на Финландия.
Стандарт на покупателна способност (СПС): Изкуствена парична единица,
използвана за изразяване на агрегирани национални сметки, коригирани спрямо
разликите в равнищата на цените между държавите членки.
Стратегия „Европа 2020“: Десетгодишната стратегия на Европейския съюз,
стартирана през 2010 г., за насърчаване на растежа и създаване на работни места.
Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD):
Инструмент, който има за цел да помага на най-бедните членове на обществото
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чрез комбиниране на хранителна помощ и основно материално подпомагане
с дългосрочни мерки за социално приобщаване, предназначени да ги извадят от
бедността.
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Кратко изложение
I Европейската комисия предлага през следващия програмен период, 2021–

2027 г., ЕС да изразходва 373 млрд. евро за политиката на сближаване с цел
намаляване на различията между богатите и бедните европейски региони.
Финансирането за политиката на сближаване се предоставя на държавите членки
чрез три фонда: Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския
социален фонд плюс (ЕСФ+) и Кохезионния фонд (КФ).

II Каква част от общия бюджет на ЕС да се отпусне за политиката на сближаване

до голяма степен е политическо решение. Сумата, отпусната на всяка държава
членка се урежда от няколко процедури, които до голяма степен са сходни след
периода 2000—2006 г. За периода 2021–2027 г. Комисията е публикувала своите
предложения за методология за разпределение като част от много по-широки
предложения за „регламент за общоприложимите разпоредби“ (РОР), който
урежда цялото функциониране на горепосочените три фонда със споделено
управление, заедно с други четири по-малки фонда. Процедурите за определяне
на предоставените суми на държавите членки са относително сложни. Ето защо
целта на настоящия бърз преглед е да очертае тези процедури в техния контекст,
за да могат заинтересованите страни да разберат обосновката за процедурите
и тяхното действие.

III В рамките на политиката на сближаване Комисията предлага да се отпуснат

общо 326,3 млрд. евро на ЕФРР/ЕСФ+, а останалите 46,7 млрд. евро – на КФ.
В рамките на първите фондове има две цели на високо равнище: Инвестиции за
работни места и растеж (316,8 млрд. евро) и европейско териториално
сътрудничество (9,5 млрд. евро). Процедурите за разпределяне на средствата се
различават:
o

В рамките на целта „Инвестиции за работни места и растеж“ се използват
различни процедури за трите категории регионално благосъстояние (послабо развити, региони в преход и по-силно развити региони). Основният
критерий за определяне на финансирането е относителният просперитет, но
регионите могат да се възползват и от допълнителни премии, свързани със
социално-икономически и екологични фактори: безработица, по-специално
младежка безработица, завършено образование, емисии на парникови
газове и миграция. Последните два от тези фактори се предлагат за първи
път за периода 2021–2027 г.
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o

При целта „Европейско териториално сътрудничество“, финансирането се
отпуска на регионите предимно въз основа на засегнатото население.

o

От КФ се отпуска финансиране на държавите членки, чието благосъстояние е
по-малко от 90 % от средното за ЕС. Финансирането се предоставя въз основа
на отговарящите на условията за финансиране население и райони на
държавите членки, коригирано спрямо относителния просперитет.

Относителното благосъстояние определя общо малко над 80 % от отпуснатите
средства.

IV Както през предходните периоди, отпуснатите средства в резултат на

горепосочените процедури подлежат на допълнителни корекции, предназначени
да намалят съществените колебания в получените суми от отделните държави
членки. Тези корекции са под формата на тавани на максималния размер на
вземането и защитни мрежи, гарантиращи минимално равнище на финансиране.

V Комисията предлага още две корекции, след като вече са взети предвид

таваните и защитните мрежи. На първо място Комисията предлага да се запази
прехвърлянето на 11 млрд. евро от КФ към пряко управлявания Механизъм за
свързване на Европа (МСЕ). Отделно от първоначалното си предложение за РОР
Комисията е предложила методология за разпределение на средства към ЕСФ+
с цел разграничаване на средствата за ЕСФ+ (общо 100 млрд. евро) и тези за ЕФРР
на равнището на държавите членки. Основният критерий е делът на средствата от
ЕСФ, получени от всяка държава членка за периода 2014–2020 г., коригиран
спрямо два допълнителни критерия, свързани с младежката безработица
и социалното изключване.

VI Съгласно предложението на Комисията през периода 2021–2027 г.

държавите членки ще получат общо 10 % по-малко финансиране по политиката
на сближаване, отколкото през предходния период. Съществен фактор за
промени в индивидуално отпуснатите средства е промененото равнище на
просперитет на много региони (и на някои държави членки), което е довело до
повторна класификация на техния статут (например от по-слабо развити към
региони в преход). Това означава, че в резултат на таваните и защитните мрежи,
за никоя държава членка няма да има увеличение на финансирането по
политиката на сближаване по-голямо от 8 % или намаление по-голямо от 24 %.
Съгласно предложението общият дял на финансирането по политиката на
сближаване за по-слабо развитите региони ще остане постоянен – 75 % от
предоставеното финансиране.
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VII Последният етап на процедурата се осъществява извън рамките на

предложената от Комисията методология – по време на политическите преговори
с участието на ЕС и държавите членки. През предходните периоди тези преговори
са довели до допълнителни средства за някои държави членки и региони. Към
февруари 2019 г. преразгледаният график – в съответствие със заключенията на
Съвета – налага през есента на 2019 г. да се постигне компромис относно
многогодишната финансова рамка (МФР) и скоро след това да приключат
преговорите за РОР.
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Въведение
01 Политиката на сближаване – чиято цел е „да насърчи икономическото,

социалното и териториалното сближаване между държавите членки“ – е една от
най-важните области от дейността на Европейския съюз (ЕС), която съставлява
около една трета от неговия бюджет. Всяка държава членка има право да
изразходва определена сума, предоставена чрез различни механизми за
финансиране, преследващи целите на сближаването. Процедурите за определяне
на предоставените суми на държавите членки са относително сложни. Целта на
настоящия бърз преглед е да се очертаят тези процедури в техния контекст, за да
се помогне на читателите да разберат обосновката за процедурите и тяхното
действие.

02 Тъй като настоящият бърз преглед не е одитен доклад, той не съдържа

одитни оценки, заключения или препоръки. ЕСП се съсредоточава върху
предложеното разпределение на средствата за сближаване за следващия
програмен период, 2021–2027 г., за което се очаква законодателите на ЕС да
вземат решение през следващите 12 месеца. ЕСП сравнява тези предложения
с предходните периоди, когато е целесъобразно. Прегледът има следната
структура:
o

Основните принципи, ръководещи процедурата на разпределение,
и преглед на процедурата на разпределение

o

Първоначално отпуснати средства на държавите членки, които включват
няколко различни етапа

o

Последващи корекции на първоначално отпуснатите средства
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Принципи на разпределение
и преглед на процедурата
Принципи на разпределение

03 В съответствие с целите на Договора1 политиката на сближаване е създадена
с цел намаляване на различията между богатите и бедните европейски региони.
Съгласно тази политика основният принцип на разпределението е, че ресурсите
се насочват към най-бедните държави и региони. Въпреки това, както и през
предходните периоди, за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода
2021–2027 г. по-богатите региони не са изключени от финансирането за
сближаване. Според Комисията това се дължи на факта, че много от най-големите
предизвикателства (като например глобализацията и преходът към
нисковъглеродна икономика) все повече засягат много региони в ЕС,
включително по-добре развитите 2.

04 За програмния период 2000–2006 г. е въведена методология за

разпределение на средствата 3 и оттогава насам общият подход е останал
относително постоянен. Критерият, който има най-голямо въздействие върху
размера на получените средства от държавите членки и регионите, остава
относителното благосъстояние 4. В процеса на разпределение се използват
и други критерии, отразяващи приоритетите на политиката, но те имат много помалка тежест. През предходните програмни периоди са използвани критерии,
свързани с пазара на труда и образованието; за периода 2021–2027 г. Комисията
предлага като допълнителни критерии миграционните потоци и емисиите на
1

Член 174 от ДФЕС.

2

Комисия на ЕС, Информационен документ, 29 май 2018 г. и Оценка на въздействието
за периода 2021–2027 г., SDW(2018) 283 окончателен.

3

Той е известен като „Берлинския метод“, тъй като е бил приет на срещата на върха
в Берлин през 1999 г.

4

След преглед на алтернативните показатели Комисията счита, че тази мярка е найнеутралният и надежден показател, който отразява нуждите и разликите между
регионите и държавите членки. Вж. доклад на ГД „Регионална и селищна политика“ от
юли 2014 г. относно икономическото, социалното и териториалното сближаване,
стр. 198.
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парникови газове. В приложение І е предоставена повече информация относно
развитието на критериите. Тъй като надеждността на данните и приемането им от
държавите членки са от ключово значение, Комисията използва данни от
Евростат като основа за отпусканите от нея средства.

05 В процедурата са включени механизми под формата на тавани и защитни

мрежи, за да се гарантира, че отпуснатите средства за отделните държави членки
не се различават твърде много между различните програмни периоди.

06 Окончателните решения за отпуснатите средства по МФР се вземат в силно

политически контекст. Тъй като МФР се одобрява с единодушие, резултатът от
процеса на разпределение трябва да бъде приемлив за Европейския парламент
и за всички държави членки. Обикновено са необходими обстойни преговори:
през предходните периоди на държавите членки са отпускани допълнителни
суми извън прилагането на съответните формули. Окончателното разпределение
на средствата представлява политически компромис.

Преглед на процедурата

07 За периода 2021–2027 г. Комисията за първи път е включила

в предложението за РОР описание на методологията за разпределение 5.
Предложението включва и отпуснатите на държавите членки суми.

08 На фигура 1 е представено предложението на Комисията за превръщането
на всички ресурси на ЕС за този период в отпуснати средства за политиката на
сближаване за всяка държава членка и за всеки фонд. Всички цитирани данни
в настоящия преглед са по текущи цени, освен ако не е посочено друго.

5

Приложение XXII към предложението за РОР, COM(2018) 375 окончателен. В това
предложение се предполага, че Обединеното кралство ще напусне ЕС в края на март
2019 г. Към февруари 2019 г. договореностите, уреждащи потенциалното излизане на
Обединеното кралство, бяха несигурни. Ето защо ЕСП изключи от настоящия преглед
всички съображения, свързани с Брексит.
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Фигура 1 – Процедура на разпределение на средствата за фондовете
по политиката на сближаване
МРФ 2021—2027 г. = 1 279 млрд. евро

Бюджет
на ЕС

Политики

Фондове

Функция 2: Сближаване и ценности 442 млрд. евро

„Еразъм +“

Политика на
сближаване
373 млрд. евро

Кохезионен фонд
46,7 млрд. евро

Национални средства

Други

ЕФРР / ЕСФ
326,3 млрд. евро
Цел „Инвестиции за растеж и
работни места“
316,8 млрд. евро

Цели

Метод на
разпределение
на средства

Творческа Европа

Средства за найотдалечените региони
или северните слабо
населени региони

Цел „Териториално
сътрудничество“
9,5 млрд. евро

Регионални

Регионални/националн
и

EФРР

ЕТС
(финансиране по
ЕФРР)

Национални тавани и защитни мрежи

Корекции

Разделени
Окончателно
разпределени
средства

Източник: ЕСП.

КФ

ЕСФ+

Бележка: Представените финансови суми са предложенията на Комисията за периода 2021–
2027 г. Те включват финансиране, което не се предоставя пряко на държавите членки
(„прехвърляния“): 11,3 млрд. евро, прехвърлени от КФ към Механизма за свързване на Европа
(МСЕ), 1,3 млрд. евро за техническа помощ, управлявана от Комисията (за всички фондове),
1,2 млрд. евро за междурегионалните компоненти на цел „Европейско териториално
сътрудничество“, 0,6 млрд. евро от ЕФРР към Европейската инициатива за градовете и 0,2 млрд.
евро за транснационално сътрудничество в рамките на ЕСФ+.

09 Първите етапи на процедурата са следните:
o

6

Отправната точка е общият многогодишен бюджет на ЕС за програмния
период. През май 2018 г. Комисията публикува предложенията си за
следващия период, 2021–2027 г. 6 Предложението на Комисията
представлява увеличение на общия бюджет с 18 % спрямо предходния

COM(2018) 322 окончателен и COM(2018) 321 окончателен.
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период, 2014–2020 г. (от 1 087 млрд. евро на 1 279 млрд. евро). Това се
равнява на 5 % след корекциите 7.
o

В рамките на тази обща стойност Комисията предлага да се отпуснат
442 млрд. евро за „Сближаване и ценности“, а от тях – 373 млрд. евро за
политиката на сближаване (10 % по-малко спрямо предходния период).
Предоставянето на последната сума е предмет на настоящия преглед. Три
фонда допринасят за политиката на сближаване: Европейският фонд за
регионално развитие (ЕФРР); Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+);
и Кохезионният фонд (КФ).

o

От общото финансиране за политиката на сближаване ЕС е заделил
46,7 млрд. евро за КФ, а ЕФРР/ЕСФ+, на които първоначално са предоставени
средства заедно, съставляват останалата част.

o

ЕС има две цели за общо отпуснатите 326,3 млрд. евро на ЕФРР/ЕСФ+:
„Инвестиции за растеж и работни места“, която съставлява по-голямата част,
и „Европейско териториално сътрудничество“. В рамките на първата цел е
отпусната малка сума (в размер на 1,6 млрд. евро) за подпомагане на „найотдалечените региони или северните слабо населени региони“.

10 Следващият етап е първият, през който се определят отпуснатите средства за

отделните държави членки – за държавата като цяло или за регионите в нея.
Както е показано в следващите раздели и е представено в приложение ІІ, за
първоначалното разпределение на различните елементи на общото налично
финансиране за сближаване се използват различни процедури. ЕСП първо
разяснява разпределението на средствата за ЕФРР/ЕСФ+, последвано от това за
КФ. Последният раздел от тази част на прегледа обхваща последващите
корекции, включително тавани, защитни мрежи и отпускането на средства за
ЕСФ+. С цел илюстриране на изчисленията в целия доклад ЕСП използва редица
практически примери, базирани на фиктивни държави членки или региони.

7

Информационно-аналитичен документ на ЕСП „Предложение на Комисията за
многогодишната финансова рамка за периода 2021–2027 г.“, точки 4 и 6. Корекциите
включват необходимостта да се вземе предвид инфлацията и Брексит.
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Първоначално отпуснати средства на
държавите членки
Отпуснати средства за целта „Инвестиции за растеж
и работни места“

11 За разпределението на финансирането, свързано с двете цели на

ЕФРР/ЕСФ+, се използват различни процедури. В рамките на първата цел –
„Инвестиции за растеж и работни места“ – важен критерий е относителното
благосъстояние на регионите 8. Комисията предлага следната категоризация за
периода 2021–2027 г. (вж. също приложение Х):
o

По-слабо развити региони, в които средният БВП на глава от населението е
под 75 % от средния за ЕС

o

Региони в преход, където средният БВП на глава от населението е между
75 % и 100 % от средния за ЕС

o

По-силно развити региони, в които средният БВП на глава от населението е
по-голям от средния за ЕС

По-слабо развити региони

12 Разпределението на средства за по-слабо развитите региони се определя

в три стъпки, както е показано в приложение III (а):
1)

Разликата между БВП на глава от населението в региона и средния за ЕС –
разликата в просперитета – се умножава по населението на региона.

2)

Към тази стойност се прибавя коефициент, отразяващ относителното
благосъстояние на държавата членка, в която се намира регионът – вж.
приложение ІІІ (б). Следователно един беден регион в бедна държава
получава повече от също толкова беден регион в по-малко бедна държава.

8

Комисията измерва благосъстоянието, като използва брутния вътрешен продукт (БВП)
и брутния национален доход (БНД) със или без корекции, за да се отрази
покупателната способност. Тези термини са обяснени в Речника на термините.
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3)

Регионите могат да се ползват от допълнителни премии, свързани със
социално-икономически и екологични фактори: безработица, и поспециално младежка безработица, завършено образование, емисии на
парникови газове и миграция – вж. приложение ІІІ (в).

13 В таблица 1 е посочен за фиктивен регион практически пример за
процедурата по отношение на по-слабо развитите региони.
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Таблица 1 – Практически пример за илюстриране на изчисленията
на индивидуалните отпуснати средства за по-слабо развитите
региони
Регион

Етап (1)

Етап (2)

(1) Регионален БВП на глава от населението
(2) БВП на глава от населението на ниво ЕС
(3) Разлика в просперитета = (2) — (1)
(4) Население на региона
(5) Първоначална теоретична сума = (3) х (4) х 7
години
Брутен национален доход (БНД) на глава от
населението

Етап (3)
(пример за 3
вида премии)

Премия 2 —
Младежка
безработица

Премия 3 —
Емисии на
парникови
газове

Разпределение за периода
2021—2027 г.

245 млрд. евро
90 % от средната
стойност за ЕС

(6) Съответстващ коефициент (вж. Приложение III б)
(7) Индивидуално разпределяне = (5) х (6)

Премия 1 —
Безработица

15 000 евро
25 000 евро
10 000 евро
3 500 000

Брой на безработните лица (а)
Процент на безработица (б)
Средна стойност в по-слабо развитите региони (в)
Брой на лицата, надхвърлящи средната стойност
(8) Стойност на премията = (г) х 500 евро х
7 години
Брой на безработните млади хора (а)
Процент на младежката безработица (б)
Средна стойност в по-слабо развитите региони (в)
Брой на лицата, надхвърлящи средната стойност
(ако б>в) (г) = (а) — [(a)/(б)x(в)]
(9) Стойност на премията = (г) х 500 евро х
7 години
Емисии на СО2 на национално равнище (а)
Целево ниво за 2030 г. (б)
Количество, надвишаващо целевото ниво (ако а>б)
(в) = (а) — (б)
Населението на региона като процент от цялото
население (г)
(10) Стойност на премията = (в) x (г) х 1 евро х
7 години

= (7) + (8) + (9) + (10)

1,3 %
3 185 млн. евро
300 000
13,2 %
13,5 %
0
0 евро
60 000
35,0 %
32,6 %
4 114
14,4 млн. евро
t 200 млн.
t 175 млн.
t 25 млн.
10,0 %
17,5 млн. евро

3 216,9 млн. евро

Източник: ЕСП въз основа на предложението на Комисията за РОР, приложение XXII, 1а – ж.
Бележка: Това не е пълният процес на разпределение, тъй като в примера не е посочено
разпределението на всички премии.
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Региони в преход

14 Комисията предлага за периода 2021–2027 г. региони в преход да бъдат

тези, в които БВП на глава от населението е между 75 % и 100 % от средния за ЕС 9.
За периода 2014–2020 г. еквивалентът е бил 75 %–90 % от средния за ЕС;
регионите от категорията 90 %—100 % са класифицирани по-рано като по-развити
— вж. точка 16 по-долу. С тази промяна значително се разширява населението,
обхванато от тази категория – от под 15 % до над 25 % от населението на
ЕС. Ефектът от преминаването от категорията на по-развитите към тази на
регионите в преход е в това, че въпросните региони имат възможност да
получават повече финансиране за сближаване. Комисията обосновава промяната
с продължаващите структурни предизвикателства за регионите със среден доход,
които постепенно биват настигани от по-малко проспериращи, но бързо
развиващи се региони 10, като същевременно все пак са изпреварени от по-силно
развитите региони. Най-засегнатите от това изменение държави са Финландия,
Франция, Германия, Словения и Нидерландия. В рамките на това разширяване на
обхвата на регионите в преход предложеният за периода 2021–2027 г. механизъм
на процедурата на разпределение като цяло е сходен с този за периода 2014–
2020 г.

15 Разпределението включва четири стъпки, които са показани
в приложение IV:

1)

Определя се минимален размер на подпомагане (18 евро на глава от
населението годишно) преди премиите. Това е теоретичната първоначална
сума на глава от населението, която регионът би получил, ако е по-силно
развит 11.

2)

Изчислява се максимален размер на подпомагане преди премиите. Той е
60 % от отпуснатите средства на глава от населението, които регионът би
получил, ако е по-слабо развит (точка 12), с БВП на глава от населението
в размер на 75 % от средния за ЕС 12.

9

Член 102, параграф 2, буква б) от предложението на Комисията за РОР
(COM(2018) 375 окончателен).

10

Стр. 198 от Шестия доклад относно икономическото, социалното и териториалното
сближаване, ГД „Регионална и селищна политика“, юли 2014 г.

11

Предложение на Комисията за РОР, приложение XXII, параграф 2, буква а)
и параграф 3.

12

Пак там, параграф 1, букви а) и б).
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3)

След това подпомагането за съответния регион се определя спрямо
относителния БВП на региона на глава от населението към средния за ЕС
в рамките на посочените по-горе минимални и максимални граници. На
фигура 2 е представен практически пример за регион, чийто БВП на глава от
населението е 87,8 % от средния за ЕС; на фигурата е показано, че този
регион би получил 50 евро на глава от населението годишно.

4)

Държавите членки могат да се възползват от същите допълнителни премии,
както е в случая на по-слабо развитите региони (приложение III, буква в)), по
отношение на социално-икономическите и екологичните фактори:
безработица и особено младежка безработица, завършено образование,
емисии на парникови газове и миграция.

Отпуснати средства на година и глава от населението
(в евро)

Фигура 2 – Практически пример за изчисляване на първоначално
отпуснати средства за фиктивен регион в преход

8

Максимални отпуснати средства на глава от
населението

80 евро

7

6

5

x

50 евро

Регион Б

4

3

2

18 евро

Минимални отпуснати средства на глава от
населението
1

0

75 %

80 %

85 %

87,8 %

90 %

95 %

100 %

БВП на глава от населението, съпоставен със средното
за ЕС

Източник: ЕСП въз основа на приложение XXII, параграф 2, букви а) и б).
Бележка: На графиката е показано как благосъстоянието на този регион, в размер на 87,8 % от
средното за ЕС, е довело до отпуснати средства на глава от населението в размер на 50 евро
годишно.
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По-силно развити региони

16 По-силно развити са регионите, чийто БВП на глава от населението е по-

голям от средния за ЕС 13. Методологията за разпределение се различава от
описаните по-горе, но като цяло остава сходна на приложената през периода
2014–2020 г. Както е показано в приложение V (a), има три стъпки:
1)

Комисията изчислява общото финансиране за по-силно развитите региони
чрез умножаване на годишната сума за всяко лице по населението на тези
региони.

2)

От тази обща стойност отпуснатата впоследствие за всеки регион сума се
основава на данни, свързани със седем демографски и социалноикономически показателя. Тези показатели имат различни коефициенти,
които варират от 20 % за население и завършено образование до 2,5 % за
гъстота на населението. Показателите и техните коефициенти са посочени
в приложение V (б). Делът за всеки регион се изчислява за всеки показател
и се прилага към общото налично финансиране, за да се определят
отпуснатите средства за всеки регион. В таблица 2 е показан практически
пример за илюстрация на този метод за първия показател.

3)

Като последна стъпка може да се добавят премии, свързани с емисиите на
парникови газове и миграцията, ако е приложимо, като се използват същите
процедури като тези за по-слабо развитите региони и регионите в преход.

13

Член 102, параграф 2, буква в) от предложението на Комисията за РОР
(COM(2018) 375).
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Таблица 2 – Практически пример за илюстрация на метода за
разпределение при по-силно развитите региони – симулация въз
основа на показател 1 (население)
Регион
(1) Население общо
Етап 1: Налични средства за всички по-силно
(2) Разпределена сума на глава от
развити региони
населението
(без премиите)
(3) Общо финансиране за по-силно развитите

Етап 2:

(4) Население на региона
(5) Общо население на по-силно развитите
региони
(6) Дял на населението = (4) / (5)
(7) Дял на показател 1 от наличните средства
(8) Преобразуван дял на региона = (7) x (6)
(9) Краен размер на разпределената помощ
за региона въз основа на показател 1 = (8) x (3)

208 млн. души
18 евро
26,2 млрд. евро
6 млн. души
208 млн. души
2,9 %
20 %
0,6 %
151 млн. евро

Източник: ЕСП въз основа на предложението на Комисията за РОР, приложение XXII, параграфи 3
и 4.

17 Както и през периода 2014–2020 г., в рамките на тази цел Комисията

предлага да се заделят средства в размер на 1,6 млрд. евро за най-отдалечените
региони и за северните слабо населени региони. Финансирането ще се
разпределя въз основа на населението.

Отпуснати средства за целта „Европейско териториално
сътрудничество“

18 Целите на политиката на сближаване, свързани с целта „Европейско

териториално сътрудничество“, се финансират чрез ЕФРР. Отпуснатите средства
в рамките на тази цел се основават на четири „направления“ на дейността:
(приложение VI (a)): сухоземно трансгранично сътрудничество, морско
сътрудничество, транснационално сътрудничество и сътрудничество в найотдалечените региони. За периода 2021–2027 г. Комисията предлага за тази цел
да се отпуснат 9,5 млрд. евро 14, като за всяко направление се предоставят
различни суми. В рамките на всяко направление финансирането ще се отпуска на
14

В предложения регламент за ЕТС (COM(2018) 374 окончателен) се разграничават пет
компонента: трансгранично сътрудничество, транснационално и морско
сътрудничество (две различни направления в процедурата на разпределение),
сътрудничество в най-отдалечените региони, междурегионално сътрудничество
и междурегионални иновационни инвестиции. Двата междурегионални компонента,
възлизащи на 1,2 млрд. евро, не се отпускат на държавите членки.
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допустимите региони въз основа на засегнатото население – вж.
приложение VI (б). По-голямата част от финансирането е предназначено за
направление „сухоземно сътрудничество“.

19 В таблица 3 е представен практически пример за финансиране по целта
„Европейско териториално сътрудничество“.

Таблица 3 – Практически пример за илюстриране на изчисляването
на отпуснатите средства на дадена държава членка в рамките на
целта „Европейско териториално сътрудничество“
Държава членка

А. Сухоземно
трансгранично
сътрудничество

(1) Дял на общия брой на населението, живеещо в регионите покрай сухоземна
граница на държавата членка
(2) Дял на общия брой на населението, живеещо на по-малко от 25 км. от
границата
(3) Претеглен дял = 60 %x(1) + 40 %x(2)
(4) Общо финансиране, налично за това направление
(5) Разпределени средства за това направление = (3)x(4)

Б. Морско
сътрудничество*

(1) Дял на общия брой на населението, живеещо в регионите покрай водна
граница на държавата членка
(2) Дял на общия брой на населението, живеещо на по-малко от 25 км. от водна
граница
(3) Претеглен дял = 60 %x(1) + 40 %x(2)
(4) Общо финансиране, налично за това направление

5,0 %
10,0 %
7,0 %
5 млрд. евро
350 млн. евро
1,0 %
2,0 %
1,4 %
1,35 млрд. евро

(5) Разпределени средства за това направление = (3)x(4)

19 млн. евро

(1) Население на държавата членка като дял от това на ЕС

5,0 %

В. Транснационално
(2) Общо финансиране, налично за това направление
сътрудничество*
(3) Разпределени средства за това направление = (1)x(2)
(1) Население на държавата членка като дял от общото население на ЕС в найотдалечените региони

Г. Сътрудничество в
най-отдалечените
(2) Общо финансиране, налично за това направление
региони

(3) Разпределени средства за това направление = (1)x(2)
Д. Общо разпределени средства за европейско териториално сътрудничество (ЕТС) за периода 20212027 г. = A(5) + Б(5) + В(3) + Г(3)

1,65 млрд. евро
82,5 млн. евро
8,0 %
0,3 млрд. евро
24 млн. евро
475,5 млн. евро

Източник: ЕСП въз основа на предложението на Комисията за РОР, приложение XXII, параграф 8
и презентацията „Методология за определяне на отпуснатите финансови средства по държави
членки“ на Европейската комисия.
* В предложения регламент за ЕТС (COM(2018) 374 окончателен) транснационалното и морското
сътрудничество са един компонент с бюджет от 3 млрд. евро. Разбивката (1,35 млрд. евро
и 1,65 млрд. евро) се прави единствено за целите на разпределението за държавите членки.
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Отпуснати средства за Кохезионния фонд

20 Държавите членки, чийто БНД/глава от населението е под 90 % от средния за

ЕС, са допустими за подпомагане по линия на Кохезионния фонд. За периода
2021–2027 г. Комисията е предложила за КФ да бъдат отпуснати общо 46,7 млрд.
евро – намаление с 45 % в сравнение с предходния период. Комисията обяснява
това значително намаление с по-малките нужди от големи инвестиции
в инфраструктурата в областта на транспорта и околната среда в държавите
членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 г. и 2007 г. На практика поголемият размер на отпуснатите средства от ЕФРР и ЕСФ+ за по-бедните региони
компенсира това намаление на финансирането от КФ, така че общото
относително разпределение на средства от фондовете по политиката на
сближаване за по-бедните региони като цяло остава непроменено.

21 Процедурата на разпределение на бюджета на Кохезионния фонд остава

същата, както през предходните периоди. Процедурата на разпределение е
следната (вж. приложение VII):
1)

Първата стъпка е изчисляването на теоретична обща стойност за КФ въз
основа на 62,90 евро на човек годишно.

2)

Първоначалното разпределение на средства се прави въз основа на
населението (50 %) и площта (50 %) 15.

3)

Това първоначално разпределение се коригира спрямо националния
просперитет (изчислен на база БНД на държавата членка спрямо средния за
ЕС).

4)

Механизмът на коригиране спрямо просперитета води до промяна в мащаба
на изчислението. След това промененият дял на държавата членка се
прилага към общото налично финансиране от КФ, за да се получат
отпуснатите средства за държавата членка.

22 В таблица 4 е представен практически пример за финансиране по линия на
Кохезионния фонд.

15

Ако гъстотата на населението е много висока, критерият за площ не се взема предвид.

25

Таблица 4 – Практически пример за илюстриране на изчисляването
на отпуснатите средства от КФ за дадена държава членка
Държава членка
A: Етап 1 — Налични ресурси по КФ

62,9 евро на глава х 7 години х общия брой на допустимите лица

Б: Етап 2 — Дял на държавата членка

(1) Население на държавата членка като дял от това на ЕС
(2) Площ на държавата членка като дял от тази на ЕС
(3) Дял на държавата членка = 50 %xБ(1)+50 %xБ(2)

46,7 млрд. евро
10 %
8%
9%

(1) Разликата, с която БВП на глава от населението на държавата
членка е по-малък от средния за всички държави членки,
допустими за подпомагане по КФ
В: Етап 3 — Корекция, отчитаща
относителния национален просперитет (2) Корекция, която отчита относителното ниво на бедност в
държавата членка = 1/3 (по предложение на РОР) х В(1)

30 %
+10 %

(3) Коригиран дял на държавата членка = Б(3)x(1+В(2))
Г: Етап 4 — Преобразуван дял на
държавата членка

9,9 %

(1) Общ размер на коригираните дялове на всички държави членк

115 %

(2) Коригиран дял на държавата членка = В(3)/Г(1)

Окончателно разпределение по КФ за
= A x Г(2)
2021—2027 г.

8,6 %
4,02 млрд. евро

Източник: ЕСП въз основа на предложението на Комисията за РОР, приложение XXII, параграф 7.

23 В съответствие с предложението за намаляване на финансирането от КФ за

периода 2021–2027 г. Комисията предлага правото на всяка отделна държава
членка на средства от КФ да бъде ограничено до една трета от общо отпуснатите
ѝ средства за цялото финансиране по политиката на сближаване. Засегнатите от
това ограничение държави в предложеното разпределение за периода 2021–
2027 г. са Естония, Латвия и Малта. Тези държави обаче няма да изгубят
финансиране, тъй като всички средства от КФ над този размер ще бъдат
прехвърлени към техните права по целта „Инвестиции за работни места
и растеж“.

Финансова тежест на критериите за разпределение

24 По отношение на общото финансиране по политиката на сближаване – което
обхваща ЕФРР, ЕСФ+ и КФ – в таблица 5 е показана тежестта на различните
критерии в процеса на разпределение на средства за държавите членки. Тя
показва, че както за периода 2014–2020 г., така и за периода 2021–2027 г.
критерият за просперитет съставлява повече от 80 % от отпуснатите средства.

26

Таблица 5 – Финансова тежест на критериите за разпределение
Критерий

2014–2020 г.

2021–2027 г.

Просперитет (БВП/БНД)

86 %

81 %

Пазар на труда, образование, демографски
тенденции

14 %

15 %

Климат

–

1%

Миграция

–

3%

Общо

100 %

100 %

Източник: Презентация „Бюджет на ЕС за бъдещето: регионално развитие и сближаване“ на
Европейската комисия.
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Корекции на първоначално
отпуснатите средства
25 Настоящият раздел обхваща действието на въведените тавани и защитни

мрежи и корекциите на отпуснатите средства, включително специално
разпределените средства за фондовете. В него е представен и резултатът от тези
процедури по отношение на окончателно отпуснатите средства на държавите
членки, както е показано в предложението на Комисията за РОР.

Тавани и защитни мрежи

26 Както и през предходните периоди, отпуснатите на държавите членки

средства в резултат на посочените по-горе процедури подлежат на по-нататъшни
корекции, чиято цел е да намалят съществените колебания в сумите между
отделните държави членки. Тези корекции са под формата на тавани на
максималния размер на вземането и защитни мрежи, гарантиращи минимално
равнище на финансиране. В приложение VIII (a) са представени предложените
тавани и защитни мрежи за периода 2021–2027 г.

Тавани

27 За периода 2021–2027 г. Комисията предлага три ограничаващи елемента:
1)

16

Първо, общото годишно финансиране, предоставено на всяка отделна
държава членка, се ограничава до фиксиран процент от нейния прогнозен
БВП 16. Делът на допустимия БВП е намалял през последните програмни
периоди (вж. приложение VIII (б)) и зависи от относителното благосъстояние
на държавата: по-бедните държави имат по-високи тавани, както е показано
в таблица 6, въз основа на това, че техните нужди са по-големи.

Въз основа на дългосрочните прогнози за растежа за периода 2021–2027 г. (не по
отношение на СПС) на ГД „Икономически и финансови въпроси“.
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Таблица 6 – Определяне на тавани, изразено като дял от
националния БВП
Праг по отношение на БНД на
глава от населението

Таван като
дял от БВП

Приложим за държавата
членка

под 60 % от средния за ЕС

2,3 %

България, Румъния,
Хърватия

60 %–65 % от средния за ЕС

1,85 %

Латвия

над 65 % от средния за ЕС

1,55 %

Всички други държави от
ЕС

Източник: ЕСП въз основа на предложението за РОР за периода 2021–2027 г., приложение XXII,
параграф 10 и информация на Комисията.

2)

Като втори таван, националните средства подлежат на ограничение и във
връзка с получената сума в рамките на предходния програмен период. За
периода 2021–2027 г. Комисията предлага дадена държава членка да не
може да получи повече от 108 % от отпуснатите ѝ средства за периода 2014–
2020 г. Румъния, България и Гърция са засегнати от това ограничение.

3)

Накрая в предложението на Комисията се въвежда нов таван за богатите
държави членки, чийто БНД на глава от населението е най-малко 120 % от
средния за ЕС. Тези държави не могат да получат повече средства от тези,
които са им отпуснати за периода 2014–2020 г. Засегнати са шест държави
членки: Белгия, Швеция, Нидерландия, Австрия, Дания и Люксембург.

Защитни мрежи

28 Основната защитна мрежа, предложена от Комисията, е средствата за всяка

отделна държава членка да не могат да бъдат по-малко от 76 % от получените
през периода 2014–2020 г. Това равнище е много по-високо от приложеното през
този период, когато еквивалентната защитна мрежа е била определена в размер
на 55 %. Пет държави се ползват от тази защитна мрежа през периода 2021–
2027 г.: Унгария, Литва, Естония, Малта и Чехия.

29 Съгласно механизма за разпределение регионите в преход не могат да

получат по-малко средства от тези, които биха получили, ако бяха по-силно
развити региони (точка 15, подточка (1). Въведена е допълнителна защитна
мрежа, която да смекчи въздействието от загубата на статута на по-слабо развит
регион, тъй като по принцип това би довело до отпускане на по-малко средства.

29
Регионите в тази категория не могат да получат по-малко от 60 % от годишния
размер на средствата, отпускани по целта „Инвестиции за растеж и работни
места“ за периода 2014–2020 г.

Изключения

30 Механизмите за тавани и защитни мрежи се прилагат за цялото

финансиране, което се получава по политиката на сближаване от даден регион
или държава членка, с две изключения, когато те не се прилагат:
o

Отпуснати средства по целта „Европейско териториално сътрудничество“.
Според Комисията целта е да се предотвратят дисбалансите в отпуснатите
средства между граничните държави.

o

Таванът, свързан с отпуснатите средства за по-силно развитите региони въз
основа на БВП (вж. точка 27, подточка 1). Според Комисията целта е да се
избегнат допълнителни намаления, когато отпуснатите средства вече са
относително ниски.

Допълнителни корекции

31 Комисията предлага две допълнителни корекции, след като се вземат

предвид таваните и защитните мрежи. Първо, за периода 2021–2027 г. Комисията
предлага да се запази прехвърлянето на 11 млрд. евро от Кохезионния фонд към
пряко управлявания Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) за транспортни
проекти 17.

32 Второ, за периода 2021–2027 г. Комисията предлага фиксирана сума от

100 млрд. евро за ЕСФ+ и 216,8 млрд. евро за ЕФРР по целта „Инвестиции за
растеж и работни места“. Съгласно гореописаната методология обаче двата
фонда се разглеждат заедно и средствата за тях се отпускат съвместно. Отделно
от предложението си за РОР от май 2018 г., през октомври 2018 г. Комисията е
предложила методология за разпределение на средства за ЕСФ+, с цел да се
17

Механизмът за свързване на Европа за транспортни проекти е предназначен да
подпомага инвестиции в изграждането на нова транспортна инфраструктура в Европа
и във възстановяване и модернизиране на съществуващата инфраструктура. Той е
насочен към трансгранични проекти и проекти, чиято цел е премахването на
участъците с недостатъчен капацитет, както и хоризонтални приоритети като
системите за управление на движението.

30
разграничат отпуснатите средства за ЕСФ+ и ЕФРР на равнището на държавите
членки.

33 Предложената методология за определяне на дела на ЕСФ+ е сходна на

използвания метод през периода 2014–2020 г., както следва, а в таблица 7 е
посочен практически пример:
1)

Отправната точка за всяка държава членка са разпределените за нея
средства от ЕСФ за периода 2014–2020 г. като дял от общо отпуснатите
средства от ЕСФ и ЕФРР за този период.

2)

След това тези дялове се коригират спрямо два допълнителни критерия,
свързани с младежката безработица – процент на лицата, които не учат, не
работят и не се обучават (NEET); и социално приобщаване – процент на
лицата, изложени на риск от бедност или социално изключване (AROPE).
Тези показатели произтичат от европейския стълб на социалните права
и отразяват приоритетите на политиката на ЕСФ+ 18. Механизмът на тези
корекции е описан в приложение IX.

3)

След това сборът от всички дялове се прилага към общия размер на
наличните средства по ЕСФ+.

18

За периода 2021–2027 г. Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) и Фондът за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) са интегрирани в ЕСФ+.
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Таблица 7 – Практически пример за илюстриране на изчисляването
на отпуснатите средства от ЕСФ+ за дадена държава членка
Държава членка

А. Начални данни

(1) Отпуснато от държавата членка финансиране за инвестиции
за постигане на целите в областта на заетостта и икономическия
растеж за периода 2021—2027 г.

15 млрд. евро
40 %

(2) Дял на ЕСФ (вкл. YEI и FEAD) за периода 2014—2020 г.

Б. Корекции за младежка
безработица и социално
включване

(3) Дял на лицата, които не са трудово заети, не се обучават и не
учат (NEET) в държавата членка
(4) Корекция от 1,5 % за младежка безработица
(тъй като NEET > 16,4 % — Приложение IX)
(5) Ниво на риска от бедност или социално изключване (AROPE) в
държавата членка
(6) Корекция от 1 % за социално включване
(тъй като 23,9 % < ниво на AROPE < 30,3 % — Приложение IX)
(7) Коригиран дял на ЕСФ+ = (2)+(4)+(6)

В. Корекция за наличността на
ресурсите по ЕСФ+

20 %
+1,5 %
25 %
+1 %
42,5 %

(8) Първоначални средства по ЕСФ+ за държавата членка = (7)x(1)

6 375 млн. евро

(10) Общ размер на първоначалните средства по ЕСФ+ на всички
държави членки

103 млрд. евро

(11) Налични ресурси по ЕСФ+ за периода 2021—2027 г.*
(12) Фактор на коригиране = (11)/(10)

Г. Окончателен размер на средствата, отпуснати по ЕСФ+ за периода 2021—2027 г. = (8)x(12)

99,45 млрд. евро
96,6 %
6 155 млн. евро

Източник: ЕСП.
* От общото финансиране за ЕСФ+ в размер на 100 млрд. евро преди разпределението на
средствата се приспадат 0,2 млрд. евро за транснационално сътрудничество по линия на ЕСФ+
и 0,35 млрд. евро за техническа помощ, предоставена от Комисията.

Окончателен размер на отпуснатите средства

34 В таблица 8 са сравнени резултатите от методологията за разпределение по
видове региони между периода 2014–2020 г. и предложението за периода 2021–
2027 г. Въпреки намалението при КФ, общото относително разпределение на
средства от фондовете по политиката на сближаване за по-слабо развитите
региони в предложението за периода 2021–2027 г. остава постоянно и възлиза на
три четвърти от наличното финансиране (точка 20).
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Таблица 8 – Разпределение на средствата по видове региони
Фонд/Вид регион

2014–2020 г.

2021–2027 г.

Кохезионен фонд

22 %

13 %

ЕФРР/ЕСФ+ По-слабо развити региони

53 %

62 %

ЕФРР/ЕСФ+ Региони в преход

10 %

14 %

ЕФРР/ЕСФ+ По-силно развити региони

15 %

11 %

Общо

100 %

100 %

Дял на КФ + ЕФРР/ЕСФ+ По-слабо развити
региони

75 %

75 %

Източник: Презентация „Бюджет на ЕС за бъдещето: регионално развитие и сближаване“ на
Европейската комисия.

35 В таблица 9 по-долу са представени разпределените средства на
държавите членки по фондове за периода 2021–2027 г.

33

Таблица 9 – Предложени средства за държавите членки по фондове
за периода 2021–2027 г. (в млн. евро, текущи цени)
ЕСФ+

Белгия
България
Чехия
Дания
Германия
Естония
Ирландия
Гърция
Испания
Франция
Хърватия
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Унгария
Малта
Нидерландия
Австрия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Финландия
Швеция
Техническа
помощ*
Транснационално
сътрудничество*

EФРР

ЕТС

1 177
2 588
2 737
181
6 205
492
579
5 900
12 084
7 194
2 145
15 011
207
736
1 029
21
4 806
91
552
510
14 297
7 579
8 385
793
2 481
725
946

1 158
5 643
10 524
213
10 346
1 651
450
11 528
25 377
9 654
5 776
27 411
434
2 573
3 127
21
11 624
345
673
695
45 300
11 578
17 323
1 673
8 345
944
1 121

405
143
314
249
1 029
51
190
120
639
1 106
219
788
24
55
88
30
272
14
392
229
595
142
392
80
235
129
333

0
1 654
6 444
0
0
1 075
0
4 034
0
0
1 695
0
319
1 424
2 085
0
3 437
219
0
0
12 144
4 436
4 499
901
2 173
0
0

349

737

29

153

1 206
9 498

46 692

по предложение
на РОР,
приложение XXII

0
401
1 563
0
0
261
0
978
0
0
411
0
77
345
506
0
833
53
0
0
2 945
1 076
1 091
218
527
0
0

15
54
100
3
101
16
7
116
221
102
53
252
4
24
31
0
109
3
9
8
392
127
168
18
71
10
13

2 754
10 082
20 116
646
17 681
3 285
1 226
21 697
38 325
18 058
9 888
43 463
989
4 812
6 359
73
20 248
673
1 625
1 442
72 724
23 862
30 766
3 464
13 305
1 809
2 413

11 285

2 027

1 206
372 991

200

Европейски университетски институт (EUI)*

564

Междурегионално сътрудничeство**
ОБЩО

от които за
прехвърляне в Прехвърляния*
МСЕ

КФ

100 000

216 808

Източник: Европейска сметна палата въз основа на данни на Комисията.
* Прехвърлянията са: Техническа помощ (0,35 % от средствата за ЕФРР/ЕСФ+/КФ/ЕТС),
транснационално сътрудничество (по линия на ЕСФ+) и Европейската инициатива за градовете (по
линия на ЕФРР). Те представляват управляваното от Комисията финансиране, което не е
предоставено пряко на държавите членки. Показани са ориентировъчни размери на
прехвърлянията по държави членки в съответствие с предложението на Комисията за РОР.
** Междурегионалните компоненти на ЕТС не се предоставят на държавите членки.
Бележка: В таблицата има разлики при закръглянето.

36 За първи път Комисията е включила в предложението за РОР отпуснатите

суми на всяка държава членка, произтичащи от гореописаната методология. На

34
фигура 3 по-долу са представени предложените средства за държавите членки за
периода 2021–2027 г. и относителната промяна в сравнение със средствата за
периода 2014–2020 г. към май 2018 г.

Фигура 3 – Отпуснати средства на държавите членки за периода
2021–2027 г. в сравнение с периода 2014–2020 г. (по цени от 2018 г.)
-24 % защитна
мрежа

Увеличение/намаление
в млрд. евро
(по цени от 2018 г.)

-0,3

-1,6

-0,9
-0,5

България
Румъния
Гърция
Италия
Финландия
Испания
Кипър
Швеция
Австрия
Нидерландия
Люксембург
Дания
Белгия

-0,2
-0,6

-4,1
-3,3
-19,5
-0,2
-0,9
-5,7
-5,6
-1,8

-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

+8 %
таван

=
=
=
=
=
=

+0.02

+0,1
+1,6

+2,3

+0,7
+2,0
+1,4

Франция
Хърватия
Португалия
Словения
Ирландия
Латвия
Германия
Словакия
Полша
Малта
Естония
Унгария
Чехия
Литва

0%

5%

10 %

Източник: Европейска сметна палата въз основа на данни на Комисията.

37 На Фигура 3 е показано, че въпреки че като цяло процесът на разпределение

е сходен и защитните мрежи имат за цел да ограничат значителните различия,
разликите в отпуснатите средства на държавите членки варират от намаление
с 24 % до увеличение с 8 %, със средно намаление от 10 %. Важен фактор е
промененото равнище на просперитет на много региони, което е довело до
повторна класификация на техния статут (вж. картите в приложение X). Основните
промени включват:
—

Естония и Литва и някои региони в Чехия, Полша и България – промяна от
статут на по-слабо развит регион в регион в преход;

35
—

В Гърция и Испания броят на регионите със статут на по-слабо развит регион
се е увеличил значително, а в Италия и Португалия увеличението е по-слабо;

—

Регионите в редица държави са прекласифицирани от региони със статут на
по-силно развити в региони в преход: Финландия, Франция, Германия,
Нидерландия, Словения, Австрия, Белгия, Италия, Испания, Гърция, Кипър
и Ирландия. Това отчасти се дължи на новия праг за регионите в преход (вж.
точка 14).
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Заключителни забележки
и следващи стъпки
38 Предложената процедура на разпределение за периода 2021–2027 г. следва

модела, използван за предходните периоди. Въпреки че изменението на климата
и миграцията са включени в някои части на процедурата, ефектът от това е
ограничен; най-важният фактор остава относителното благосъстояние и както
и през предходните периоди 75 % от финансирането отива за по-слабо развитите
региони. Комисията демонстрира по-голяма прозрачност по отношение на
процедурата, отколкото в миналото. В своето предложение за РОР тя е
публикувала пълната предлагана методология, заедно с произтичащите от нея
разпределени средства. Съгласно предложението отделните държави членки ще
получат между 76 % и 108 % от финансирането им по политиката на сближаване
за периода 2014–2020 г.

39 Последният етап от процедурата се осъществява извън посочената

в предложението на Комисията методология, по време на политическите
преговори с участието на институциите на ЕС и държавите членки (точка 06). Сред
въпросите, които е възможно да бъдат обхванати от тези преговори, попада
евентуалното актуализиране на изчисленията, така че да отразят наличието на
нови данни. Отпуснатите преди това средства за периодите 2007–2013 г. и 2014–
2020 г. са се основавали на данни, налични две години преди началото на
програмния период. През предходните периоди политическите преговори също
са довеждали до отпускането на допълнителни средства за определени държави
членки и региони19.

40 При представянето на пакета през май 2018 г. първоначалната цел на

Комисията е била да се постигне споразумение относно МФР преди изборите за
Европейски парламент през май 2019 г. Към февруари 2019 г. целта на
преразгледания график – в съответствие със заключенията на Европейския съвет –
е да се постигне компромис относно МФР през есента на 2019 г., а преговорите за
РОР да приключат скоро след това.

19

РОР 1303/2013, приложение VII, членове 14–20.
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Приложения
Приложение I — Развитие на критериите за разпределение
през последните три програмни периода
Критерии

2007—2013 г.
Регламент № 1083/2006, приложение II
Цел „Сближаване“

Индивидуално подпомагане за региона

брой на жителите на региона х разлика в
просперитета (регионалния БВП на глава от
населението — средния БВП за ЕС)

Коефициент за националния просперитет
Брутен национален доход (БНД) на глава от
4,25 %
населението < 82 % от средния за ЕС
82 % < БНД на глава от населението < 99 % от
3,36 %
средния за ЕС
БНД на глава от населението > 99 % от средния
2,67 %
за ЕС
Допълнителни премии
700 евро/година х
Безработица (15 и повече години)
броя безработни лица, надхвърлящ средния брой
безработни за всички региони по сближаване
Младежка безработица (лица на възраст
между 15—25 г.)

Ниско ниво на образование (лица на възраст
25—64 г.)

Емисии на парникови газове

Миграция
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2014—2020 г.

2021—2027 г.

РОР (1303/2013), приложение VII

Предложение на РОР, приложение XXII

По-слабо развити региони

брой на жителите на региона х разлика в
просперитета (регионалния БВП на глава от
населението — средния БВП за ЕС)

По-слабо развити региони

брой на жителите на региона х разлика в
просперитета (регионалния БВП на глава от
населението — средния БВП за ЕС)

3,15 %

2,80 %

2,70 %

1,30 %

1,65 %

0,90 %

1300 евро/година х
500 евро/година х
броя безработни лица, надхвърлящ средния брой броя безработни лица, надхвърлящ средния брой
безработни за всички по-слабо развити региони
безработни за всички по-слабо развити региони
500 евро/година х
броя безработни млади хора, надхвърлящ
средния брой на безработни млади хора за
всички по-слабо развити региони
250 евро/година х
броя лица, надхвърлящ средния брой лица с
ниско ниво на образование за всички по-слабо
развити региони
1 евро/година за всеки еквивалент на тон СО2,
който през 2016 г. превишава целите за 2030 г. на
ниво държава членка.
400 евро/година на човек
за средната годишна стойност на държавата
членка на нетната миграция от страни извън ЕС за
периода 2013—2016 г.
Региони в преход

Региони в преход

средна стойност на интензитета на помощта за посилно развитите региони на държавата членка, на
човек/на година. Ако няма по-силно развити
региони, тогава средната стойност на ЕС за посилно развити региони (19,8 евро)
40 % от размера на подкрепата за теоретичен
регион с БВП на глава от населението=75 %
линейна интерполация на относителния размер
на БВП/на глава на региона спрямо средния за ЕС

средна стойност на интензитета на помощта на
всички по-силно развити региони в ЕС (18 евро),
на човек/на година
60 % от размера на подкрепата за теоретичен
регион с БВП на глава от населението=75 %
линейна интерполация на относителния размер
на БВП/на глава на региона спрямо средния за ЕС

1300 евро/година х
500 евро/година х
броя безработни лица, надхвърлящ средния брой броя безработни лица, надхвърлящ средния брой
безработни за всички по-слабо развити региони
безработни за всички по-слабо развити региони
500 евро/година х
броя безработни млади хора, надхвърлящ
средния брой на безработни млади хора за
всички по-слабо развити региони
250 евро/година х
броя лица, надхвърлящ средния брой лица с
ниско ниво на образование за всички по-слабо
развити региони
1 евро/година за всеки еквивалент на тон СО2,
който през 2016 г. превишава целите за 2030 г. на
ниво държава членка.
400 евро/година на човек
за средната годишна стойност на държавата
членка на нетната миграция от страни извън ЕС за
периода 2013—2016 г.
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Критерии

2007—2013
Регламент № 1083/2006, приложение II
Цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“

Първоначален теоретичен финансов пакет
общо
Дял на регионите според критериите
Население
Безработица

население общо (50 %)
брой на безработните лица в региони от ниво 3 по
NUTS с равнище на безработица над средното за
групата (20 %)

Заетост

брой работни места, необходим за достигането
на равнище на заетостта от 70 % (15 %)

Висше образование

брой работещи лица с ниско ниво на образование
(10 %)

Ниска гъстота на населението

ниска гъстота на населението (5 %)

Преджевременно напускане на училище

БВП

Корекция на дяловете по отношение на
регионалния просперитет

Допълнителни премии
Емисии на парникови газове

Миграция

увеличение или намаление на общия дял на
даден регион с
+ 5 % / –5 %, в зависимост от това дали неговият
БВП на глава от населението е под или над
средната стойност на БВП на глава от населението
за групата
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2014—2020 г.

2021—2027 г.

РОР (1303/2013), приложение VII

Предложение на РОР, приложение XXII

По-силно развити региони

По-силно развити региони

брой допустими лица от населението общо х
интензитет на помощта на глава/годишно
19,8 евро

брой допустими лица от населението общо х
интензитет на помощта на глава/годишно 18 евро

население на региона общо (25 %)
брой на безработните лица в регионите от ниво 2
по NUTS с равнище на безработица над средното
за всички по-силно развити региони (20 %)

население на региона общо (20 %)
брой на безработните лица в регионите от ниво 2
по NUTS с равнище на безработица над средното
за всички по-силно развити региони (20 %)

работни места, които трябва да се добавят за
постигане на целта на стратегията на Съюза за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж за
регионално ниво на заетост (за лица на
20—64 години) от 75 % (20 %)
брой лица на възраст 30—34 години със
завършено висше образование, който трябва да
се добави за постигане на целта на стратегията на
Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж от 40 % (12,5 %)

работни места, които трябва да се добавят, за да
се достигне средното равнище на заетост (за лица
на 20—64 години) за всички по-силно развити
региони (20 %)

ж) население на регионите от ниво 3 по NUTS с
гъстота на населението под 12,5 жители/km2
(2,5 %)
брой лица (на възраст 18—24 години),
преждевременно напускащи системата на
образование и обучение, който трябва да се
намали за постигане на целта от 10 % на

брой лица на възраст 30—34 години със
завършено висше образование, който трябва да
се добави за достигане на средното равнище на
завършилите висше образование (на възраст
30—34 години) за всички по-силно развити
региони (20 %)
ж) население на регионите от ниво 3 по NUTS с
гъстота на населението под 12,5 жители/km2
(2,5 %)
брой лица (на възраст 18—24 години),
преждевременно напускащи системата на
образование и обучение, който трябва да се
намали за постигане на средното равнище на

разлика между отчетения БВП на региона,
измерен по СПС, и теоретичния БВП на региона,
ако регионът имаше същият БВП на глава от
населението като този на най-проспериращия
регион от ниво 2 по NUTS (7,5 %)

разлика между отчетения БВП на региона,
измерен по СПС, и теоретичния БВП на региона,
ако регионът имаше същият БВП на глава от
населението като този на най-проспериращия
регион от ниво 2 по NUTS (7,5 %)

1 евро/година за всеки еквивалент на тон СО2,
който през 2016 г. превишава целите за 2030 г. на
ниво държава членка.
400 евро/година на човек
за средната годишна стойност на държавата
членка на нетната миграция от страни извън ЕС за
периода 2013—2016 г.
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Приложение II — Рамка за първоначално разпределение на държавите членки на средствата от
фондовете по политиката на сближаване
Кохезионен фонд

Цел „Европейско
териториално
сътрудничество“

По-силно развити
региони

Държава членка с БНД/таван
<90 % от средното за ЕС

Държава членка

Фиксиран интензитет на
помощта на глава от
населението

Фиксиран интензитет на
помощта на глава от
населението

Фиксиран размер на
финансовия пакет по
направления

Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

Основни
фактори

Корективни
коефициенти

По-слабо развити
региони

Региони в преход

Разлика в просперитета на
регионите: разлика в
БВП/таван

Разлика в просперитета на
регионите: линейна
интерполация на БВП/таван

Население на региона

Население на региона

×

×

Коефициент на националния
просперитет Тегловен
коефициент на БНД

+

Безработица

Допълните
лни премии

Младежка безработица

Ниско ниво на образование

Емисии на парникови газове

Миграция

Окончателно разпределени
средства

×

+

×

Население на всички по-силно
развити региони

×

Индивидуален регионален
дял (в %): въз основа на
седем социалноикономически критерия

Безработица

Младежка безработица

Ниско ниво на образование

Емисии на парникови газове

Миграция

+

×

Население на допустимите за
финансиране държави членки

×

Индивидуален национален
дял (в %): въз основа на
населението и площта

×

Коефициент на националния
просперитет Тегловен
коефициент на БНД

×

Сума на
регионалните/националнит
е дялове на населението на
държавата членка (в %):
- Сухоземно трансгранично
сътрудничество
- Морско сътрудничество
- Транснационално
сътрудничество
- Сътрудничество в найотдалечените региони

Емисии на парникови газове

Миграция

Национални тавани и защитни мрежи
Окончателно разпределени
средства

Окончателно разпределени
средства

Източник: ЕСП въз основа на предложението за РОР за периода 2021–2027 г., приложение XXII.

Окончателно разпределени
средства

Окончателно разпределени
средства
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Приложение III — Метод за разпределение на средства за
по-слабо развитите региони през периода 2021–2027 г.
Приложение III (a) – Обща формула за разпределение за по-слабо
развитите региони
Метод за разпределение на средства за по-слабо развити региони
Разпределени средства за регион Х

=

Индивидуална
абсолютна
стойност

Коефициент на
националния
просперитет

Население на региона
(жители)

(ако БНД на глава от
населението е под 82 % от
средното за ЕС)

×

или

Разлика в
просперитета

(БВП на глава от
населението на ЕС27 –
регионален БВП на глава от
населението (по стандарт
на покупателна способност)

2,8 %

×

1,3 %

Премии

(ако е приложимо)
Безработица
(15 години и +)
Младежка безработица
(15—25 години)

(ако БНД на глава от
населението е между 82 % и
99 % от средното за ЕС)

Ниско ниво на образование
(25—64 години)

или

Емисии на парникови
газове

0,9 %

(ако БНД на глава от
населението е над 99 % от
средното за ЕС)

Миграция

Източник: ЕСП въз основа на предложението на Комисията за РОР, приложение XXII, параграф 1,
букви а) – ж).
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Приложение ІІІ (б) – Коефициенти за определяне на равнището на
подпомагане за всеки по-слабо развит регион спрямо националния
просперитет

БНД на глава от населението

Приложим
коефициент

Предложен
коефициент

Приложим за послабо развитите
региони през
периода 2021–2027 г.

2014–2020 г.

2021–
2027 г.

По-малко от 82 % от средния
за ЕС

3,15 %

2,8 %

BG, EE, LV, LT, HU, PL,
PT, RO, SK, SI, HR, EL

От 82 % до 99 % от средния за
ЕС

2,7 %

1,3 %

CZ, ES, IT

Повече от 99 % от средния за
ЕС

1,65 %

0,9 %

FR

Източник: ЕСП въз основа на предложението на Комисията за РОР, приложение XXII, параграф 1,
буква б), Регламент за РОР № 1303/2013 (приложение VII) и предложенията за МФР и политиката
на сближаване за периода 2021–2027 г. – предварителна оценка, EPRC, юни 2018 г.
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Приложение ІІІ (в) – Списък на премиите, приложими за по-слабо развити
региони и региони в преход
Безработица
(15 и повече
години)

+ 500 евро/годишно за всяко безработно лице, превишаващо евентуалния
брой на безработните, който ще се получи при използване на средното
ниво на безработица на всички по-слабо развити региони.

Младежка
безработица
(възрастова група
15—24 години)

+ 500 евро/годишно за всеки безработен млад човек, превишаващ
евентуалния брой на безработните, който ще се получи при използване на
средното ниво на младежка безработица на всички по-слабо развити
региони.

Ниско ниво на
образование
(възрастова група
25–64 години)

+ 250 евро/годишно за всяко лице, което трябва да бъде извадено, за да
се изчисли средният брой на хората с ниско образование (по-ниско от
основно образование, основно образование и прогимназиален етап) на
всички по-слабо развити региони.

Емисии на
парникови газове

+ 1 евро/годишно за всеки тон еквивалент на CO2, надвишаващ
националните целеви стойности за емисии на парникови газове за 2030 г.
извън схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕТС) от
2016 г., разпределени между регионите въз основа на техния дял
в рамките на националното население. Държавите членки, които се
ползват в най-голяма степен от въвеждането на този критерий, са
Германия, Италия, Франция и Швеция.

Миграция

+ 400 евро/годишно за лице, която се прилага, ако е положителна, към
средната годишна нетна миграция към държавата членка с произход извън
ЕС през периода 2013 2016 г. и се разпределя между регионите въз основа
на техния дял в рамките на националното население. Държавите членки,
които се ползват в най-голяма степен от въвеждането на този критерий, са
Германия, Франция, Италия и Полша.
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Приложение IV — Метод на разпределение за регионите
в преход за периода 2021–2027 г.
ЕСП.

Метод на разпределение на средства за региони в преход (ЕФРР,
ЕСФ+)
Разпределени средства на глава от
населението за всеки регион

Премии

(ако е приложимо)
Безработица
(15 години и +)

7

Максимален интензитет на
помощта
Интензитет на помощта /
година / глава от
населението (в евро)

6

Младежка безработица
(15—25 години)

5

4

Ниско ниво на образование
(25—64 години)

3

2

Минимален интензитет на
помощта

Емисии на парникови
газове

1

Миграция

0

75 %

85 %

90 %

95 %

100 %

БВП на глава от населението,
съпоставен със средното за ЕС
Максимален интензитет на
помощта
Минимален интензитет на
помощта

= 60 % от получената сума, ако става въпрос за по-слабо развит регион с БВП/глава от
населението от 75 % от средното за ЕС27 (метод за по-слабо развитите региони)
=

18 евро годишно на глава от населението x населението на региона (метод за по-силно развити региони)

Източник: ЕСП въз основа на предложението на Комисията за РОР, приложение XXII, параграф 2,
букви а) – ж).
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Приложение V — Метод на разпределение за по-силно
развитите региони за периода 2021–2027 г.
Приложение V (а) – Обща формула за разпределение за по-силно
развитите региони (ЕФРР/ЕСФ+)
ECA bas

Метод на разпределение на средства за по-силно развити региони
(ЕФРР, ЕСФ+)
Общ размер на финансовия пакет

(= интензитет на помощта от 18 евро/година/глава от населението x общ брой на
допустимото население)

Общо население на региона
(20 %)
Регион 1
(x %)

Регион 2
Регион 3
(x %)
(x %)

Регион
N

Разлика в заетостта
(20—64 годишни) (20 %)
Регион 1
(x %)

Регион 2
Регион 3
(x %)
(x %)

Разпредел
ени
средства за
регион Х

=

Регион
N

Критер
ии
1
(x %)

Разлика в
безработицата
(15 %)

Регион 1
(x %)

Регион 2
(x %)

Критер
ии
2
(x %)

Емисии на парникови
газове
1 евро/година за
всеки тон СО2, който
през 2016 г. превишава
целите за 2030 г.

Преждевременно
напускащи
(18—24 годишни)
(15 %)

Регион 1
(x %)

Регион N
(x %)

Разлика във висшето
образование
(30—34 годишни) (20 %)
Регион 1
(x %)

Премии

Регион 2
Регион 3
(x %)
(x %)

Критер
ии
3
(x %)

Регион
N

Критери
и
4
(x %)

Регион 2
(x %)

Регион N
(x %)

Разлика в
просперитета
(БВП) (7,5 %)

Регион 1
(x %)

Миграция
+400 евро/година/глава от
населението, приложимо за
средната нетна миграция на
държавата членка от страни
извън ЕС (2013—2016 г.)

Регион
2

Региони с ниска гъстота
на населението (2,5 %)
Регион 1 (x %) Регион 2

Критери
и
5
(%)

Премии

6

(ако е приложимо)
7

Източник: ЕСП въз основа на предложението на Комисията за РОР, приложение XXII,
параграфи 4–6.
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Приложение V (б) – Регионални критерии, които се вземат предвид при
разпределението на средствата за по-развитите региони
Критерии и цели за периода 2021–2027 г.
[цели за периода 2014–2020 г., ако са различни]

Коефициент (в %)
2014–2020 г. 2021–
2027 г.

1. Общо население на региона

25 %

20 %

2. Брой на безработните в регионите от ниво 2 по NUTS
с равнище на безработица над средното за всички по-силно
развити региони

20 %

15 %

3. Допълнителен брой лица, които трябва да бъдат наети на
работа, за да се достигне средното равнище на заетост (на
възраст 20–64 години) в по-силно развитите региони [75 %,
целта на „Европа 2020“]

20 %

4. Брой лица на възраст 30–34 години със завършено висше
образование, който трябва да се добави за получаване на
средното равнище на завършилите висше образование на
всички по-силно развити региони [40 % от целта на
„Европа 2020“]

12,5 %

20 %

5. Брой лица (на възраст 18–24 години), преждевременно
напускащи системата на образование и обучение, който
трябва да се приспадне за постигане на средното равнище за
всички по-силно развити региони [10 % от целта на
„Европа 2020“]

12,5 %

15 %

6. Разлика между БВП на региона и теоретичния БВП на
региона на глава от населението, ако регионът имаше същия
БВП на глава от населението като най-проспериращите
региони от ниво 2 по NUTS.

7,5 %

7. Население на регионите от ниво 3 по NUTS с гъстота на
населението под 12,5 жители/km2

2,5 %

Източник: Пак там, приложение XXII, параграф 4, букви а) – ж) и Регламент за РОР № 1303/2013,
приложение VII, параграф 4, букви а) – ж).
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Приложение VI — Метод на разпределение за целта
„Европейско териториално сътрудничество“ (ЕТС) за
периода 2021–2027 г.
Приложение VІ (а) – Обща формула за разпределение за ЕТС
Метод на разпределение за целта „Европейско териториално
сътрудничество (ЕТС)“
Общ размер на финансовия пакет
Критерий A (36 %)

Критерий Б (24 %)

Общото население на всички съседни региони
по сухопътните граница от ниво 3 по NUTS и
на други региони от ниво 3 по NUTS, в които
най-малко половината от населението живее
в рамките на 25 км от сухопътната граница

Население, живеещо в рамките на 25 км от
сухопътната граница

Критерии В (20 %)
Критерий Г (9,8 %)

Население на всички съседни региони по
крайбрежната граница от ниво 3 по NUTS
и на други региони от ниво 3 по NUTS, в
които ≥ ½ население живее в рамките на
25 км от крайбрежната граница

Население, живеещо на
морски граници в рамките на
25 км от крайбрежната
граница

Трансгранично
направление

Разпределени
средства по
държава членка

=

(

Дял на
критерий
A
(x %)

Общ брой на населението на държавите
членки

Критерий Д (6,5 %)

Дял на
критерий Б
(x %)

Критерий Е (3,7 %) Население на най-отдалечените региони

Транснациона
лно
направление*

Дял на
критерий В
(x %)

Морско
направление*

Дял на
критерий Г

Дял на
критерий
Д

Направление
за найотдалечени
те региони

Критери
й
Е

)×

Общ размер
на
финансовия
пакет

Източник: ЕСП, въз основа на предложението на Комисията за РОР, приложение XXII, параграф 8.

Приложение VІ (б) – Критерии за разпределение за ЕТС съгласно
направленията
Направление на
ЕТС

Общо налично
финансиране

Сухоземно
трансгранично
сътрудничество

5 млрд. евро

Морско
сътрудничество*

(60 % x 8,3 млрд.
евро)
1,35 млрд. евро
(16,3 % x
8,3 млрд. евро)

Коефициент на разпределение
60 % Част от общото население на регионите
от ниво 3 по NUTS (вж. критерий А по-горе)
40 % Част от общото население, което живее
на по-малко от 25 km от границата
60 % Част от общото население на регионите
от ниво 3 по NUTS
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40 % Част от общото население, което живее
на по-малко от 25 km от крайбрежната
граница
Транснационално
сътрудничество*

1,65 млрд. евро
(20 % x 8,3 млрд.
евро)

Дял на населението на държавата членка в ЕС

Най-отдалечени
региони

0,3 млрд. евро
(3,7 % x 8,3 млрд.
евро)

Дял на населението на държавата членка
в най-отдалечените региони на ЕС

Източник: ЕСП въз основа на приложение XXII към предложението за РОР и на презентацията
„Методология за определяне на отпуснатите финансови средства по държави членки“, изготвена
от Европейската комисия.
* В предложения регламент за ЕТС (COM(2018) 374 окончателен) транснационалното и морското
сътрудничество са един компонент с бюджет от 3 млрд. евро. Разбивката (1,35 млрд. евро
и 1,65 млрд. евро) се прави единствено за целите на разпределението за държавите членки.
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Приложение VII — Метод на разпределение за
Кохезионния фонд за периода 2021–2027 г.
Метод на разпределение за Кохезионния фонд (КФ) с
преобразуване на скалата
1

Допустими държави членки

(= държави с БНД/глава от населението (по стандарт на покупателна способност) < 90 % от средното за ЕС27)
2

Общ размер на финансовия пакет за КФ

(= интензитет на помощта 62,9 евро/година/глава от населението x общ брой на населението на допустимата
държава членка)
3

Национален дял в пакета за КФ
Население на
държавата
(50 %)

Регион 1
(x %)

Регион 2
(x %)
n

Територия
(50 %)
Регион 1
Регион 2
(x %)
(x %)

Механизъм за разпределение

×

Корекция за национален
просперитет

(= национален БНД/таван спрямо
средния БНД/таван за всички
допустими държави членки)

n

×

Коефициент на
преобразуване на
скалата

(така че сбора на дяловете
на всички държави членки
да е 100 %)

4

Окончателно разпределени средства
Преобразуван дял

×

Общ размер на финансовия пакет за КФ

За всяка от допустимите държави членки обаче делът на КФ следва да не надхвърля 1/3 от общите разпределени средства
(минус средствата, разпределени за цел „ЕТС“)

Източник: ЕСП въз основа на предложението на Комисията за РОР, приложение XXII, параграф 7.
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Приложение VIII — Тавани и защитни мрежи
Приложение VIII (а) – Тавани и защитни мрежи за периода 2021–2027 г.
Тавани и защитни мрежи за 2021—2027 г.
Минимална сума
76 % от средствата,
разпределени за 2014—
2020 г.

Максимална сума

≤

Държава членка

≤

108 % от средствата,
разпределени за 2014—
2020 г.

ако БНД/глава от населението
2,3 % от БВП
(по стандарт на покупателна способност) < 60 % от средното за ЕС
ако БНД/глава от населението
1,85 % от БВП
(по стандарт на покупателна способност) [60; 65 %] от средното за ЕС
ако БНД/глава от населението
1,55 % от БВП
(по стандарт на покупателна способност) ≥ 65 % от средното за ЕС
ако БНД/глава от населението
Разпределени средства за 2014—2020 г.
(по стандарт на покупателна способност) ≥ 120 % от средното за ЕС

няма

≤

≤

Регион

няма

няма

По-слабо развит регион

няма

няма

Регион в преход

няма

60 % от средствата,
разпределени за 2014—
2020 г.

който е попадал в категория „по-слабо
развит регион“ в периода 2014—2020 г.

няма

По-силно развит регион

няма

Източник: ЕСП, въз основа на предложението на Комисията за РОР, приложение XXII,
параграфи 10–13.

Приложение VIII (б) – Развитие на таваните на БВП през последните три
програмни периода
Максимален размер на разпределените средства по държави членки
(като % от националния БВП)
2021—2027 г.

1.55 %

2014—2020 г.

2.30 %

2.35 %

2.59 %

2007—2013

3.24 % *

Най-висок таван

3.79 % *

Най-нисък таван

Източник: ЕСП, въз основа на Регламент (ЕО) № 1083/2006, приложение ІІ, Регламент (ЕС)
№ 1303/2013, приложение VII и предложението за РОР за периода 2021–2027 г., приложение XXII.
За периода 2007—2013 г. тези тавани включват също приносите от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство до трансграничния компонент
на Европейския инструмент за съседство и партньорство и Инструмента за предприсъединителна
помощ.
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Приложение IX — Критерии за корекции на отпуснатите
средства по ЕСФ+
Критерий

Праг

Корекция

Процент на NEET лицата (2015–2017 г.)
на национално равнище

Над 16,4 %

+ 1,5 %

Между 16,4 %
и 11,6 % (от средното
за ЕС)

+ 1,0 %

Между 11,6 %
и 6,9 %

+ 0,5 %

Над 30,3 %

+ 1,5 %

Между 30,3 %
и 23,9 % (от средния за
ЕС)

+ 1,0 %

Между 23,9 %
и 17,6 %

+ 0,5 %

Процент AROPE (2014–2016 г.) на
национално равнище

Източник: ЕСП, въз основа на предложената методология за разпределение за ЕСФ+.
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Приложение X — Класификации на регионите за ЕФРР/ЕСФ+
Приложение X (а) – Класификация на регионите през периода 2021–
2027 г.

БНД/глава от населението (по стандарт на покупателна способност) за регион NUTS2, средно за
2014—2015—2016 г.
Индекс, ЕС27 - 100
<75 % (по-слабо развити региони)

75 % - 100 % (региони в преход)
˃= 100 % (по-силно развити региони)

54

Приложение X (б) – Класификация на регионите през периода 2014–
2020 г.

БНД (по стандарт на покупателна способност) на глава от населението средно
за ЕС27 за периода 2007—2009 г. = 100
Ка тегория
По-слабо развити региони

Региони в преход
По-силно развити региони

Бележка: Майот ще бъде допустим за
подпомагане като по-слабо развит регион
Източник: ГД „Регионална и селищна
политика“

Продуктът „Бърз преглед по конкретен случай“, изготвян от ЕСП
Бързите прегледи по конкретен случай не представляват нова одитна дейност
и не предоставят нови одитни констатации и препоръки. С тях се установяват
и представят фактите по конкретни теми и се изготвят конкретни анализи, за да
се подпомогне разбирането на проблемите.
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Екип на ЕСП
Настоящият бърз преглед беше приет от Одитен състав II, специализиран
в областта на разходите, свързани с инвестициите за сближаване, растеж
и приобщаване. Г-жа Илиана Иванова — ръководител на одитния състав, е
докладващият член на ЕСП. Тя беше подпомогната от Михаил Стефанов –
ръководител на нейния кабинет, и James Verity – аташе в кабинета; Niels-Erik
Brokopp – главен ръководител; Мария Жекова – ръководител на задача, и Tristan
Le Guen – одитор.
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