
 
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 

 

 

 Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика 2007-2013 г.”  
Основна цел на оперативната програма е развитието на динамична 
икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. С оглед 

постигането на тази цел програмата насърчава иновациите, повишаването на 
ефективността на предприятията, подобряването на бизнес средата и на достъпа до 

финансиране.  Общият размер на финансовите средства, с които  разполага програмата 
за периода до 2013 г., е 1,2 млрд. евро.  

Приоритети: 
Приоритет 1: Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности  

Приоритет 2: Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на 
благоприятна бизнес среда 
Приоритет3: Финансови ресурси за развитие на предприятията (подобряване на 
достъпа за финансиране) 
Приоритет 4: Укрепване на международните пазарни позиции на българската 
икономика 
Приоритет 5: Техническа помощ 

Основни бенефициенти: български предприятия, клъстери от предприятия, 
изследователски организации, университети 

За информация: www.opcompetitiveness.bg.  

 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”  
Програмата цели да се подобри качеството на живот на хората в 
България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на 
високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп 

до качествено образование и учене през целия живот и засилване на 
социалното включване. 
Специфични цели на ОП „Развитие на човешките ресурси”  

� Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила; 
� Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно 

образование; 
� Повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната 

икономика. 
Приоритетни оси 

1. Насърчаване създаването на нови работни места и развитие на пазара на труда, 
насърчаващ включването 

2. Повишаване на производителността и адаптивността на заетите 
3. Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с 
потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика основана на знанието 

4. Подобряване на достъпа до образование и обучение 
5. Социално включване и насърчаване на социалната икономика 
6. Повишаване на ефикасността на институциите на пазара на труда, социалните и 

здравните услуги 

7. Транснационално и междурегионално сътрудничество 

8. Техническа помощ 

Бенефициенти: АЗ, образователни и обучаващи институции и организации, 

работодатели, браншови организации, социално-икономически партньори, НПО, 



 
центрове за информиране и професионално обучение, институции за професионално 

ориентиране. 
За информация: www.ef.mlsp.government.bg.  

 

Оперативна програма „Регионално развитие”  
Програмата е насочена към подобряване на качеството на живот и 

работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови 

възможности за повишена регионална конкурентоспособност и 

устойчиво развитие. 
Специфични  цели на програмата 

� Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, 
свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни 

територии, като по този начин се увеличават възможности за просперитет и 

развитие. 
� Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за 

изостаналите райони. 

� Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на 
устойчиви, разнообразни, специфични за региона туристически продукти с по-

висока добавена стойност. 
� Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални 

възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие 
Приоритетни оси: 

1. Устойчиво и интегрирано градско  развитие  
2. Регионална и местна достъпност 
3. Устойчиво развитие на туризма 
4. Местно развитие и  сътрудничество  

5. Техническа помощ 

Бенефициенти 
Публични власти или сдружения с нестопанска цел, общини 

За информация: www.bgregio.eu 

 

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” 
ОП “Околна среда 2007-2013 г.” е един от инструментите за 
реализация на националната политика за развитие на страната и в 
частност на националната политика за околна среда. Програмата е 

насочена към подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и 

развитие на екологичната инфраструктура.  
Изпълнението на главната цел на ОП “Околна среда 2007–2013 г.” ще допринесе за 
подобряване качеството на живот на населението и повишаване на възможностите за 
инвестиции в страната.  
Специфични стратегически цели и приоритети 

� Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси;  

� Подобряване на управлението на отпадъците и на защитата на почвите;  
� Опазване на биоразнообразието и защита на природата. 



 
Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. 
ж., попадащи в градски агломерационни ареали 

Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 
отпадъци 

Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие 
Приоритетна ос 4: Техническа помощ 

Бенефициенти: 
Общински администрации, ВиК дружества, Басейновитe дирекции. 

За информация: www.moew.government.bg.  

 

Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013г.   
Основна цел на Оперативна програма “Транспорт” е развитие на устойчив 
транспорт.  
Специфични цели: 

Интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на ЕС.  

Постигане на баланс между отделните видовете транспорт.  
Бенефициенти: 

� Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”; 

� НК “Железопътна инфраструктура”; 

� ИА “Морска администрация”; 

� ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав”; 

� “Метрополитен” ЕАД. 

За информация: www.mt.government.bg  

 

 

Оперативна програма “Административен капацитет”  
Стратегическа цел: 

� Създаване на ефективна и компетентна администрация, 
способна да разработва и прилага националните и европейските политики като 

отговаря на очакванията на гражданите и бизнеса за по-добро обслужване и 

етика. 
� Оказване на подкрепа за ефективна съдебна власт. 

При изпълнението на ОПАК се поставят следните специфични цели: 

� Ефективно функциониране на администрацията и повишено доверие на 
гражданите и бизнеса в нея;  

� Подобряване управлението на човешките ресурси в държавната администрация, 
съдебната система и структурите на гражданското общество;  

� Модерно административно обслужване. 
Приоритетни оси: 
Приоритетна ос I: Добро управление 
Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси в държавната 
администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество 

Приоритетна ос III: Качествени административни услуги и развитие на 
електронното управление 
Приоритетна ос IV: Техническа помощ 

Бенефициенти 

МДААР, ИПАЕИ, централни, областни и общински администрации, съдебна 
администрация  
За информация: www.opac.government.bg 



 
 

Оперативна програма „Техническа помощ” 
Програмата оказва пряка подкрепа за процеса на координация и системата за финансов 
контрол и одит. Замисълът е тя да осигурява помощ на местните органи на властта и на 
другите структури,  обучение и други подходящи мерки за укрепване на капацитета.  
Специфични цели: 

1. Укрепване на необходимия капацитет и функциониране на структурите на 
централната и местни администрации, участващи в усвояването на СКФ;  

2. Подобряване на информираността и осведомеността на обществото за ефективното и 

ефикасно използване на СКФ в България;  
Бенефициенти:  
Централното координационно звено; Сертифициращият орган; Одитиращият орган; 

Комитетът за наблюдение на НСРР; Комитетът за наблюдение на ОПТП; 

Управляващият орган на ОПТП; Централният информационен офис.  
За информация: www.minfin.government.bg 

 

 

Програма за развитие на селските райони 
Програмата за развитие на селските райони насърчава цялостното 

социално-икономическо развитие на селските райони съобразно 

специфичните условия, дадености и характеристики на всеки район. 

Програмата финансира както земеделския отрасъл, така и дейности, 

свързани с производството на енергия от възобновяеми източници, селския туризъм, 

занаятите, осигуряването на социални услуги за населението, подобряване на селската 
инфраструктура, опазването на околната среда.  
Приоритетни оси: 

ОС 1 Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори; 

ОС 2 Подобряване на околната среда и природата; 
ОС 3 Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската 

икономика; 
ОС 4 Лидер. 

Бенефициенти: Земеделски производители, микропредприятия, общини, и др. 

За информация: www.mzgar.government.bg 

 

 

Оперативната програма за рибарство и аквакултури  

Програмата насърчава дългосрочното развитие на рибарската дейност и устойчивата 
експлоатация на рибните ресурси, опазването на околната среда, цели да повиши 

конкурентоспособността на предприятията в рибарския сектор, да развие пазара на 
рибни продукти и подобри качеството на живот в областите с активна рибарска 
дейност. 
Приоритетни оси: 
Ос 1. Приспособяване капацитета на българския риболовен флот 
Ос 2. Развитие на аквакултурите, преработвателната промишленост и маркетинга  
Ос 3. Насърчаване на дейности от общ интерес  
Ос 4. Устойчиво развитие на рибарските области 

Ос 5. Техническа помощ   

За информация: www.nafa-bg.org. 

 

 



 
ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ 

 

Рамкова програма за Конкурентоспособност и иновации  
Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ) има 
за цел да повиши конкурентоспособността на европейския бизнес и в 
частност на малките и средни предприятия. Програмата подпомага 
иновационните дейности (включително и еко-иновациите), 
осигурявайки по-добър достъп до финансови ресурси и инвестиции в 

регионите на ЕС. Тя подпомага навлизането и използването на информационно- 

комуникационните услуги (ИКТ) и развитието на информационно общество. 

Същевременно програмата насърчава енергийната ефективност и използването на 
възобновяеми енергийни източници. Програмата обхваща периода 2007 – 2013 година.  
За информация: http://ec.europa.eu/cip/index en.htm.  

 

Рамковата ПКИ е разделена на три оперативни под-програми: 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ (ППИ) 

ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И 

КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОГРАМА "ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ ЗА ЕВРОПА" (ИЕЕ) 

 

 

PROGRESS – Програма за заетостта и социалната солидарност 
Общата цел на тази нова програма е да подкрепи финансово мерките за 
постигане на целите на Европейския съюз по отношение на заетостта и 

социалната политика. Програмата стартира през 2007 г. и ще продължи до 

2013 г. Програма Progress подкрепя политиката на страните членки, 

насърчаваща откриването на повече и по-добри работни места и равните възможности 

за всички. За постигането на тази цел програмата ще се осъществява в партньорство не 
само с правителствата, но и с местните власти, работодатели, профсъюзи и 

неправителствени организации.  

Бенефициенти: 
Държави членки; местни и регионални власти; агенции и служби по заетостта; 
национални статистически служби; специализирани органи, предвидени в 
европейското законодателство; университети, висши училища и изследователски 

институти; социални партньори; експерти по оценяването; медии; неправителствени 

организации, най-вече такива, организирани на ниво ЕС. 

За информация: http://ec.europa.eu/employment social/progress/index en.htm. 

 

 

Програма за транснационално сътрудничество в 

Югоизточна Европа  
Целта на програмата е да насърчава балансираното 

териториално развитие и териториалната интеграция в 
рамките на избираемите зони за сътрудничество.  

Програмата ще подкрепя транснационални партньорства в области от стратегическа 
важност за подобряване на процеса на териториална, икономическа и социална 
интеграция и ще съдейства за сближаването, стабилността и конкурентоспособността.  
Програмата финансира международни проекти за сътрудничество, които насърчават 
икономическото, екологичното и социалното развитие чрез намиране на общи решения, 



 
конкретни резултати, позволяващи осъществяването на бъдещи инициативи и 

инвестиции. 

Бенефициенти: публично-правни организации 

За информация: www.southeast-europe.net. 

 

ПРОГРАМА ИТЕРРЕГ ІVС 

Целта на програмата е чрез междурегионалното сътрудничество да се 
повиши ефективността на политиките за регионално развитие и да се допринесе за 
икономическата модернизация и повишена конкурентоспособност на Европа чрез: 

� Улесняване на обмяната на опит и знания между представители на местните и 

регионални власти в Европа;  
� Свързване на по-малко опитни в изработването на политики в дадена сфера 

региони с региони, разполагащи с по-голям опит;  
� Осигуряване на трансфера на добри практики в основните програми, 

финансирани от Структурните фондове.  
Бенефициенти: 

публични организации 

За информация: http://www.interreg4c.net/ 

 

 

 

INTERACT II 2007-2013  
Съкращението INTERACT означава Засилване на 
междурегионалното сътрудничество и трансфер. Целта на 

INTERACT II е да се повишат ефективността и ефикасността на изпълнението на 
програмите за териториално сътрудничество, тъй като доброто управление се 
идентифицира като ключово предизвикателство пред Европейското териториално 

сътрудничество.  

Бенефициенти 
Институциите и органите в Европа, определени за управление на програмите за 
Европейско териториално сътрудничество.  

За информация: http://www.interact-eu.net/ 

 

 

 

URBACT 

Програмата URBACT цели усъвършенстване на обмена на опит между 

европейските градове и участниците в програмите по URBAN, като в 
същото време допринася за подобряването на дейностите, 
осъществявани на местно и регионално ниво с цел намирането на най-

ефективните решения на общите проблеми. 

Цели: 
� Осъществяване на международен обмен между градове от URBAN I и такива от 

URBAN II, градове, получили финансиране от пилотни проекти по URBAN и 

всички градове от новите страни-членки  с население над 20 000 души;  

� Извличане на поуки от анализа на техния опит и осъществяването на политики на 
местно ниво и предлагане на иновативни подходи за трудните за разрешаване 
проблеми;  

� Разпространяване сред актьорите от всички европейски градове на опита в тези 

сфери, направените поуки и направените в последствие предложения за подходи.  



 
Бенефициенти: 
� Градове (общини и организирани агломерати) от 27-те страни членки на ЕС; 

� Региони и страни членки, доколкото се засягат градски проблеми; 

� Университети и изследователски центрове, доколкото се засягат градски проблеми.  

За информация: http://urbact.eu/ 

 

 

LIFE+  
LIFE+ е финансов инструмент на ЕС за подпомагане на проекти за опазване на 
околната среда в рамките на ЕС. Програмата обхваща три компонента: 

� LIFE+ Природа и биологично разнообразие; 
� LIFE+ Политики и управление в областта на околната среда; 
� LIFE+ Информация и комуникации. 

Бенефициенти - публични и частни организации, органи и институции. 

За информация: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 

 

 

 

Седма рамкова програма 
Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, 
технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013) е 
основният инструмент на европейско ниво за финансиране на 
изследователска дейност. Програмата е насочена към изграждане на 
интегрирано Европейско изследователско пространство за постигане 

на дълготраен и устойчив икономически растеж. Наред с новите тематични приоритети 

в изследователската област програмата осигурява децентрализиран подход за 
финансиране на изследвания и повече финансови ресурси за подпомагане на 
мобилността на изследователите. Общата стойност на бюджета на Седма рамкова 
програма възлиза на 54,582 млрд. евро 

Допустими кандидати: университети и научни центрове; предприятия: МСП и големи 

индустриални предприятия; организации с нестопанска дейност; изследователи и 

учени; докторанти.  

За информация: http://www.cordis.lu/fp7/ 

 
 

Интегрираната програма за учене през целия живот 
Общата цел на Програмата „Учене през целия живот” е да допринесе чрез 
насърчаването на процеса на учене през целия живот за развитието на Европейската 
Общност като общество, основано на знанието, с устойчиво икономическо развитие, с 
повече и по-добри работни места и по-голяма социална кохезия, като, в същото време, 
осигурява по-добра защита на околната среда за бъдещите поколения. Програмата цели 

и обмен на знания, сътрудничество и движение между системите на образование и 

обучение в рамките на Общността.  
За информация: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index en.html 

 

ПРОГРАМАТА ОБХВАЩА СЛЕДНИТЕ ПОДПРОГРАМИ: 

 

„КОМЕНСКИ”  
Секторна програма „Коменски” е насочена към първата фаза на образованието – от 
предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, 



 
учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на 
образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, 

развиващи дейност в сферата на средното образование.  
 „ЕРАЗЪМ”  
Секторна програма „Еразъм” е насочена към повишаване качеството на висшето 
образование. Програмата насърчава мобилността на студентите и преподавателския 
състав и сътрудничеството между висши учебни заведения и други основни участници 

в икономиката, основана на знанието. Програмата спомага изграждането на 
Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и 

разпространяването на знания и технологии във висшето образование. 
„Леонардо да Винчи”  
Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката на ЕС за 
професионално образование и обучение, като се съобразява със съдържанието и 

организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е 
посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава 
качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и 

да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа. 
“ГРЮНДВИГ”  
Секторна програма “Грюндвиг” е насочена към преодоляване на предизвикателствата, 
свързани с необходимостта от придобиване на нови знания и осигуряване на 
възможности за възрастните да подобрят знанията и компетенциите си. Програмата 
предлага възможности за участие в европейски образователни проекти чрез 
индивидуална и групова мобилност. 
 

 

ПРОГРАМА „МЛАДЕЖ В ДЕЙСТВИЕ” 

Програма „МЛАДЕЖ В ДЕЙСТВИЕ” е наследник на програма 
„Младеж”. Това е програмата за млади хора на възраст между 15 и 

28 години (в отделни случаи – между 13 и 30 години). Нейна 
главна цел е да се развие сътрудничеството между младежите в 

Европейския съюз и насърчи мобилността в рамките на и извън границите на ЕС, 

ученето в неформална обстановка и междукултурния диалог, както и интеграцията на 
всички млади хора, независимо от техните образователни, културни или социални 

характеристики. Общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. е 885 милиона 
евро. 

Допустими кандидатстващи организации: 

НПО, местни или регионални обществена структури, неформални групи младежи, 

структури, активна на европейско ниво в сферата на младежта (ЕНПО), които имат 
клонове в най-малко 8 програмни страни, стопанска организации, организиращи 

събития в сферата на младежта, спорта или културата. 
За информация: http://ec.europa.eu/youth/index en.htm 

 

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ МУНДУС 
Програма Еразъм Мундус е програма за сътрудничество и мобилност в областта на 
висшето образование. Тя цели да повиши качеството на европейското висше 
образование и да насърчи разбирането между различните култури чрез сътрудничество 

с трети страни. Програмата се изпълнява за периода от 2004 до 2008 г. и има за цел да 
засили европейското сътрудничество и международните връзки във висшето 

образование чрез подкрепата на висококачествени магистърски програми, чрез 
предоставянето на възможност на студенти и учени да следват следдипломни 



 
квалификации в европейски университети, както и чрез насърчаване мобилността на 
европейски студенти и учени да се обучават в трети страни. Бюждетът на програмата е 
230 милиона евро, 90 % от които са предвидени за стипендии. 

За информация: http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index en.html 

 

Програма Темпус 

Общата цел на програмата ще бъде да допринесе за улесняване на сътрудничеството в 
областта на висшето образование сред държавите-членки на Европейски съюз и 

съседските страни-партньори. Програма Темпус насърчава многостранното 

сътрудничество сред висши образователни институции, органи и организации в 
държавите-членки на ЕС и в страните-партньори от Западните Балкани, Източна 
Европа, Централна Азия и региона на Средиземноморието с оглед постигането на 
взаимно разбиране и културно общуване. 
За информация: http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index en.html 

 

 

 

ПРОГРАМА ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ ЗА ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГИЯ 

1. Трансевропейски мрежи за енергия (TEN-Energy) 
Европейският съюз финансира проекти за изграждане на 
инфраструктура за транспорт на газ и електричество от 
общоевропейски интерес. Трансевропейските мрежи за 
енергия са интегрална част от общите цели на ЕС в 
областта на енергийната политика, увеличаване на 
сигурността на доставките, разнообразяване на 
енергийните източници и опазване на околната среда. 

Ежегодно се отпуска бюджет в размер на около 25 милиона евро за финансиране на 
приложни изследвания. Повечето от проектите прекосяват държавните граници или 

имат значение за няколко държави членки. 

Бенефициенти: компании за пренос на електричество и природен газ, инвеститори в 
оборудване и съоръжения, държавни органи. 

За информация: http://ec.europa.eu/ten/energy/index en.htm  

 

 

 

2. Трансевропейски мрежи за транспорт (TEN-Transport) 
Икономическата конкурентоспособност и балансираното и устойчиво 

развитие на ЕС изискват националните мрежи и достъпът до тях да 
бъдат свързани в обща система. Изграждането на трансевропейска 
транспортна мрежа е основен елемент в този процес. 
Tрансевропейската транспортна мрежа (TEN-T включва  всички 

видове транспорт и превозва около половината от всички товари и 

пътници. 

Бенефициенти: корпорации, администрации, агенции, камари, инвестиционни 

фондове. 
За информация: http://ec.europa.eu/ten/transport/index en.htm 

 

Програма Марко Поло  
Марко Поло е програмата на ЕС за финансиране на проекти, свързани с прехвърлянето 

на товари от шосейния към морския, железопътния и вътрешно водния транспорт. 



 
Основната цел, заложена в програмата, е намаляване на задръстванията и подобряване 
на екологичността и ефективността на транспортната система. 
За информация: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm 

 

ПРОГРАМА E-CONTENTPLUS 
Програма eContentplus цели да направи цифровото съдържание по-достъпно, 

използваемо и по-лесно за експлоатация и е насочена към преодоляване на 
организационните пречки и подкрепа на водещи технически решения за подобряване на 
достъпността и използваемостта на дигиталните материали в многоезикова среда. 
Бюджетът на програмата за периода 2005-2008 е 149 милиона евро. 

За информация: http://ec.europa.eu/econtentplus 

 

 

ПРОГРАМА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ (2008 – 2013) 
Програмата цели да подобри здравната сигурност на 
гражданите; насърчи здравеопазването, включително 

намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването; 

както и създаването и разпространяването на здравна информация и знания.  

За информация: http://ec.europa.eu/health/ph_programme/pgm2008_2013_en.htm 

 

ПРОГРАМА МЕДИЯ 2007 
Медия е програмата на ЕС за подпомагане на европейската аудио-

визуална индустрия. Медия съфинансира обучителни инициативи за 
професионалисти в областта на аудио-визуалната индустрия, 
разработване на продукционни проекти (игрални филми, телевизионна 
драма, документални филми, анимации и нова медия), както и 

разпространение и популяризиране на европейски аудио-визуални 

творби. Програмата е насочена и към разрешаване на проблемите на 
професионалистите в областта на аудио-визуалната индустрия в новите страни-членки 

на ЕС и включва иновативни целенасочени действия в областта на цифровизацията и 

мерки за улесняване на достъпа до кредитиране на малкия и среден бизнес. 
За информация: http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/index_en.htm 

 

Програма “Европа за гражданите” 2007-2013 г. 
Програмата осигурява инструменти за насърчаване на активно 

европейско гражданство и за включването на гражданите и 

организациите на гражданското общество в процеса на европейската 
интеграция. Програмата е отговор на необходимостта да бъде 

засилено гражданското участие в изграждането на Европа и подпомогнато 

сътрудничеството между гражданите и техните организации от различни страни с цел 

съвместни действия и развитие на идеите в европейска среда, която преминава отвъд 

националните хоризонти и приема националните специфики. Бюджетът на програмата 
е 215 милиона евро за периода 2007-2013 г. 
За информация: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html 

  


