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Цел
Основната цел на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
(ФМ на ЕИП) е да насърчи икономическото и социалното развитие на България, като член
на ЕИП в съответствие с националните приоритети и политиките на ЕС.
Страни донори
Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия
Общ размер на финансовата помощ за България (2007 – 2011 г.)
21.5 млн. евро
Приоритети и фокусни области
В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ще се
подкрепят проекти в следните приоритетни области:
Приоритетна област 1: Защита на околната среда, включително градската среда,
посредством намаляване на замърсяването и насърчаване използването на
възобновяема енергия
Общият индикативен бюджет, предназначен за финансиране на проекти по този
приоритет, е 5 145 561 евро. Тук се включват следните фокусни области:
• Поддържане на биологичното разнообразие и природните ресурси;
• Развитие на устойчивото управление на горите;
• Опазване на подпочвените води, управление на отпадни води и намаляване
замърсяването на въздуха, включително системи за мониторинг;
• Развитие на устойчиво отвеждане на отпадните води и насърчаване развитието на
рециклиращи системи;
• Развитие на устойчив добив на енергия, включително използването на възобновяеми
енергийни източници, геотермални енергийни източници, водна енергия и
енергийната ефективност.
Приоритетна област 2: Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване
на образованието и обучението; Укрепване на капацитета на местните власти и
техните администрации в сферата на административните и публични услуги, както
и на демократичните процеси, които ги подкрепят
Общият индикативен бюджет, предназначен за финансиране на проекти по този
приоритет, е 3 430 374 евро. Тук се включват следните фокусни области:
• Повишаване на компетентността и административния капацитет на централните,
регионалните и местните власти/общини, включително използването на
информационни технологии;
• Развитие на кадастъра чрез създаване на информационна система за пространствени
данни;
• Насърчаване на социалния диалог.

2

Финансов механизъм на ЕИП
Приоритетна област 3: Здравеопазване и грижа за децата
Общият индикативен бюджет, предназначен за финансиране на проекти по този
приоритет, е на стойност 4 287 968 евро. Тук се включват следните фокусни области:
• Подкрепа на деца в рискови групи;
• Рехабилитация на сгради, модернизация на оборудването и системите за управление;
• Превантивни мерки за намаляване на наркотичните и алкохолните зависимости и
насърчаване на здравословен начин на живот;
• Предотвратяване и подобряване лечението на заразни болести (ХИВ/СПИН и
туберкулоза).
Приоритетна област 4: Опазване на европейското културно наследство
Общият индикативен бюджет, предназначен за финансиране на проекти по този
приоритет, е на стойност 4 287 968 евро. Тук се включват следните фокусни области по
които може да се кандидатства:
• Запазване и възстановяване на културното и историческо наследство;
• Използване на нови технологии за подобряване управлението на археологичните,
исторически и религиозни колекции.
Специфични форми за безвъзмездна помощ
• Фонд за неправителствени организации - подкрепя проекти на неправителствените
организации и организациите с идеална цел за укрепване на техния капацитет в
избраните приоритетни области - индикативен бюджет: 2 064 000 евро;
• Фонд за подкрепа на сътрудничеството между училищата/предоставяне на стипендии,
за обучение и обмяна на опит за преподаватели и експерти от средните и висши
учебни заведения и университети - индикативен бюджет: 516 000 евро;
• Техническа помощ - индикативен бюджет: 582 740 евро;
Структурата за управление на финансовия механизъм:
• Национално координационно звено – дирекция „Управление на средствата от

ЕС” – одобрява проектите на национално ниво и осъществява цялостна координация
на изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП в България;
• Изпълнителна агенция – дирекция „Централно звено за финансиране и

договаряне” - провежда търгове по одобрените проекти и прави плащания към
крайните бенефициенти;
• Централен съкровищен орган – дирекция „Национален фонд” – получава

средствата по програмата, сертифицира разходите и извършва плащанията към
Изпълнителната агенция.
• Одитен орган - дирекция „Одит на средствата от ЕС” – одит на системите за

контрол и одит на избрани проекти.
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Кога и къде мога да кандидатствам?
На 23 януари 2008 г. стартира процедурата за набиране на проектни предложения по
Финансовия механизъм на ЕИП. Пакетът от документи се подава не по късно от 25 април
2008 г. (15:00 ч.) на адрес:

Дирекция “Управление на средствата от ЕС”
Министерство на финансите
Ул. “Г. С. Раковски”102
1040 София, България

Какво задължително трябва да прочета?
• Текст на обявата
• Формуляр за кандидатстване
• Пакет съпътстващи документи
• Насоки за кандидатстване
• Насоки за проекти, генериращи приходи
• Допълнителни ръководства за разработване на проектни предложения
• Често задавани въпроси
Всички документи, необходими за подготовката на проектното предложение, могат да
бъдат намерени на специализираната Интернет страница www.eeagrants.bg, както и на
страницата на Министерство на финансите - www.minfin.bg
Мога ли да кандидатствам?
С проекти за финансиране по механизма могат да кандидатстват всички публични или
частни организации или неправителствени организации, които са регистрирани като
юридически лица в Република България.
Процедура за одобрение на проектните предложения
• Обявяване на открита процедура за набиране на проектни предложения – 23.01.2008 г.
• Краен срок за набиране на проектните предложения – 25.04.2008 г.
• Оценка на получените проектни предложения и изготвяне на списък от избираеми
приоритетни проекти – индикативен срок: 30.06.2008 г.
• Одобряване на списъка с приоритетни проекти от Комитета за наблюдение –
индикативен срок: 15.07.2008 г.
• Одобряване на проектите от Службата на Финансовия механизъм, след съгласуване с
ЕК – индикативен срок: 31.12.2008 г.
• Сключване на грантово споразумение между Комитета на Финансовия механизъм и
Националното координационно звено – индикативен срок: 15.01.2009 г.
• Сключване на Споразумение за изпълнение между НКЗ и бенефициента –
индикативен срок: 31.01.2009 г.
Как мога да получа и разяснения?
НАЦИОНАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО
Дирекция “Управление на средствата от ЕС”
Министерство на финансите
j.dinkova@minfin.bg
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