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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложения I, II, V и VII към предложение COM (2018) 375 на Комисията се изменят, както 

следва: 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

(1) Заглавието се заменя със следното: 

„Измерения и кодове за видовете интервенции за ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния 

фонд и ФСП — член 17, параграф 5“ 

(2) Към заглавието на таблица 1 се добавя следната бележка под линия: 

„
*
 За подпомаганата от ФСП специфична цел „да се даде възможност на 

регионите и хората да се справят със социалните, икономическите и 

екологичните въздействия на прехода към неутрална по отношение на климата 

икономика“ могат да бъдат използвани областите на интервенция в рамките на 

всяка от целите на политиката, при условие, че са съобразени с членове [4] и [5] 

от Регламент (ЕС) [новия Регламент за ФСП] и със съответния териториален 

план за справедлив преход. За тази специфична цел коефициентът за 

изчисляване на подпомагането за целите във връзка с изменението на климата е 

определен на 100 % за всички използвани области на интервенция.“ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

(1) Точка 1 се заменя със следното: 

„1. Избор на целите на политиката и специфичната цел на Фонда за справедлив преход, ако е 

приложимо 

Позоваване: Член 8, буква а),РОР, член 3 от регламентите за ФУМИ, ФВС, ИУГВ  

Таблица 1: Избор на цел на политиката (и специфична цел на Фонда за справедлив преход) с 

обосновка  

Избрана 

цел 

Програма Фонд 

 

 Обосновка за избора на цел на 

политиката (или специфична цел на 

Фонда за справедлив преход)  

    [3 500 за цел] 

“ 
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(2) Точка 5 се заменя със следното: 

„5. Неокончателно предвиждано финансиране по цели на политиката и специфична цел на ФСП  

Позоваване: Член 8, буква в), РОР 

Таблица 4: Неокончателно предвиждано финансиране, отпуснато от ЕФРР, ЕСФ +, ФСП, КФ и 

ЕФМДР по цел на политиката* 

Цел на 

политиката/Специфична 

цел на ФСП 

ЕФРР ЕСФ+ ФСП Кохезионен 

фонд  

ЕФМДР Общо 

Цел на политиката 1       

Цел на политиката 2       

Цел на политиката 3       

Цел на политиката 4       

Цел на политиката 5       

Специфична цел на 

ФСП** 

      

Техническа помощ       

Разпределение за периода 

2026—2027 г. 

      

Общо        

* Цели на политиката и специфичната цел на ФСП в съответствие с член 4, параграф 1 от РОР. За ЕФРР, ЕСФ +, КФ и ФСП за 

периода 2021—2025 г.; за ЕФМДР за периода 2021—2027 г. 

**Включете в този ред предвиденото допълнително подпомагане от ЕФРР и ЕСФ +, което ще бъде прехвърлено към ФСП.“ 
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(3) В точка 6 таблица 6 се заменя със следното:  

„Таблица 6. Списък на програмите с неокончателно предвиждано финансиране* 

* Цели на политиката и специфичната цел на ФСП в съответствие с член 4, параграф 1 от РОР. За ЕФРР, ЕСФ +, КФ и ФСП за 

периода 2021—2025 г.; за ЕФМДР за периода 2021—2027 г. 

**В съответствие с член 106, параграф 2 относно определянето на процентите на съфинансиране. 

Наименование [255] Фонд Категория 

региони 

Финансов 

принос на 

ЕС 

Национален 

принос** 

Общо  

Програма 1 ЕФРР По-силно 

развити региони 

   

Преход    

По-слабо 

развити региони 

   

Най-отдалечени 

региони и 

северни слабо 

населени 

региони 

   

Програма 1 КФ     

Програма 1 ЕСФ+ По-силно 

развити региони 

   

Преход    

По-слабо 

развити региони 

   

Най-отдалечени 

региони и 

северни слабо 

населени 

региони 

   

Програма 1 ФСП — 

разпределение*** 

По-силно 

развити региони 

   

Преход    

По-слабо 

развити региони 

   

Програма 1 ФСП - 

допълнително 

подпомагане от 

ЕСФ +, което да 

бъде прехвърлено 

към ФСП 

По-силно 

развити региони 

   

Преход    

По-слабо 

развити региони 

   

Програма 1 ФСП - 

допълнително 

подпомагане от 

ЕФРР, което да 

бъде прехвърлено 

към ФСП 

По-силно 

развити региони 

   

Преход    

По-слабо 

развити региони 

   

Общо  ЕФРР, КФ, ЕСФ 

+, ФСП 

    

Програма 2 ЕФМДР     

Програма 3 ФУМИ     

Програма 4 ФВС     

Програма 5 ИУГВ     

Общо  Всички фондове     
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***Неокончателното предвиждано финансиране по линия на ФСП, като отделно се посочват първоначално разпределените 

средства по линия на ФСП и допълнителното подпомагане от ЕСФ + и ЕФРР за съответната категория региони, ако вече са 

известни.“ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

(1) Заглавието и първата таблица се заменят със следното: 

„Образец за програмите, подпомагани от ЕФРР (цел „Инвестиции за растеж 

и работни места“), ЕСФ +, ФСП, Кохезионния фонд и ЕФМДР — член 16, 

параграф 3 

CCI  

Наименование на BG [255 знака*] 

Наименование на националния 

език  

[255] 

Версия  

Първа година [4] 

Последна година [4] 

Допустими от  

Допустими до  

Номер на решението на 

Комисията 
 

Дата на решението на 

Комисията 
 

Номер на решението за 

изменение на държавата членка 
 

Дата на влизане в сила на 

решението за изменение на 

държавата членка 

 

Несъществено прехвърляне (чл. 

19.5) 

Да/Не 

Региони по NUTS, обхванати от 

програмата (не се прилага за 

ЕФМДР) 

 

Съответен фонд  ЕФРР 

 Кохезионен фонд 

 ЕСФ+ 

 ФСП 

 ЕФМДР 
*Числата в квадратните скоби се отнасят до броя на знаците.“ 
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(2) В точка 2 таблица 1 Т се заменя със следното:  

„ 
Идент

ифика

ционен 

код 

Наименование[300] Техниче

ска 

помощ 

Основа за 

изчисление 

Фонд Категория на 

подпомагания 

регион 

Избрана 

специфична 

цел  

1 Приоритет 1 Не  ЕФРР По-силно развити 

региони 

СЦ 1 

 

Преход 

По-слабо развити 

региони 

СЦ 2 

Най-отдалечени 

региони и северни 

слабо населени 

региони 

По-силно развити 

региони 

СЦ 3 

2 Приоритет 2 Не  ЕСФ+ 

 

По-силно развити 

региони 

СЦ 4 

 

Преход 

По-слабо развити 

региони 

СЦ 5 

Най-отдалечени 

региони и северни 

слабо населени 

региони 

3 Приоритет 3 Не  КФ Не е приложимо СЦ 6 

4 Приоритет 4 Не  ФСП* 

 

По-силно развити 

региони 

СЦ ФСП 

Преход 

По-слабо развити 

региони 

5 Приоритет „Техническа 

помощ“ 

Да    Не е 

приложимо 

 

.. Специален приоритет на 

младежката заетост 

Не  ЕСФ+   

..  Специален приоритет 

относно специфичните за 

всяка държава препоръки 

Не  ЕСФ+   

.. Специален приоритет за 

иновативни действия 

Не  ЕСФ+  СЦ 8 

 Специален приоритет 

„Материални лишения“ 

Не  ЕСФ+  СЦ 9 

* Това включва разпределените по линия на ФСП средства и допълнителното подпомагане, прехвърлено 

от ЕФРР и ЕСФ +.“ 
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(3) В точка 3.А таблица 15 се заменя със следното:  

„ 

 Категория 

региони 

Компонент 

1 

Компонент 

2 

Компонент 

3 

Компонент 

4 

Компонент 

5 
Сума 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)) 

ЕФРР По-силно 

развити 

региони 

      

По-слабо 

развити 

региони 

      

Преход       

Най-

отдалечени 

региони и 

северни 

слабо 

населени 

региони 

      

ЕСФ+ По-силно 

развити 

региони 

      

По-слабо 

развити 

региони 

      

Преход       

Най-

отдалечени 

региони и 

северни 

слабо 

населени 

региони 

      

ФСП* По-силно 

развити 

региони 

      

По-слабо 

развити 

региони 

      

Преход       

КФ        

ЕФМДР        

Общо        

* Първоначално разпределени средства по линия на ФСП (без прехвърляните допълнителни средства) в 

рамките на ограниченията, посочени в член 21.“ 
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(4) В точка 3.А се добавя нова таблица 18: 

„Таблица 18: Първоначално разпределени средства по линия на ФСП за 

програмата
1
 

Позоваване: Член 21а  

 Първоначално разпределени средства по линия на ФСП за програмата* 

по категории региони 

По-силно развити 

региони 
Преход 

По-слабо развити 

региони 

Първоначално разпределени средства 

по линия на ФСП за програмата* 
   

* Програма с разпределени по линия на ФСП средства.“ 

1 Когато ФСП е „съответният фонд“ (основни данни за програмата, стр. 1 от образеца на програмата).“ 

 

(5) В точка 3.А след таблица 18 се добавя нова клетка, в която да се поставя отметка: 

„Задължително прехвърляне на средства от ЕФРР и ЕСФ + като 

допълнително подпомагане към Фонда за справедлив преход
2
 

Прехвърляне 

към ФСП 
Отнася се до вътрешни прехвърляния в рамките на програмата с 

разпределени по линия на ФСП средства (таблица 18А) 
Отнася се до прехвърляния от други програми към програмата с 

разпределени по линия на ФСП средства (таблица 18Б) 

 Не е приложимо (т.е. няма подпомагане от ФСП за програмата) 

2 В случай че програма, подпомагана по линия на ФСП, получи допълнително подпомагане (вж. 

член 21а) в рамките на програмата и от други програми, трябва да се попълнят и двете таблици 

18А и 18Б.“ 
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(6) В точка 3.А се добавя нова таблица 18А: 

„Таблица 18A: Прехвърляне на средства от ЕФРР и ЕСФ + към Фонда за справедлив 

преход (ФСП) в рамките на програмата 

 

 Разпределени средства по линия на ФСП в рамките на 

програмата* по категории региони 

По-силно 

развити 

региони 

Преход По-слабо 

развити 

региони 

Прехвърляне в рамките на програмата * 

(допълнително подпомагане) по категории 

региони 

   

ЕФРР По-силно развити региони    

Преход    

По-слабо развити региони    

Най-отдалечени региони и 

северни слабо населени 

региони 

   

ЕСФ+ По-силно развити региони    

Преход    

По-слабо развити региони    

Най-отдалечени региони и 

северни слабо населени 

региони 

   

Общо  По-силно развити региони    

 Преход    

 По-слабо развити региони    

 Най-отдалечени региони и 

северни слабо населени 

региони 

   

* Програма с разпределени по линия на ФСП средства.“ 
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(7) В точка 3.А се добавя нова таблица 18Б: 

„Таблица 18Б: Прехвърляне на средства от ЕФРР и ЕСФ + от други 

програми към Фонда за справедлив преход (ФСП) в рамките на тази 

програма 

 

 Допълнително подпомагане за ФСП в рамките на 

тази програма (номер по CCI) * по категории 

региони 

По-силно 

развити 

региони 

Преход По-слабо 

развити 

региони 

Прехвърляне(ия) от друга(и) програма(и)** 

по категории региони 

   

Програма 1 (номер по CCI)    

ЕФРР По-силно развити 

региони 

   

 Преход    

 По-слабо развити 

региони 

   

 Най-отдалечени региони 

и северни слабо 

населени региони 

   

ЕСФ+ По-силно развити региони    

 Преход    

 По-слабо развити региони    

 Най-отдалечени региони и 

северни слабо населени 

региони 

   

Програма 2 (номер по CCI)    

Програма 3 (номер по CCI)    

Общо ЕФРР По-силно развити 

региони 

   

 Преход    

 По-слабо развити 

региони 

   

 Най-отдалечени региони 

и северни слабо 

населени региони 
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Общо ЕСФ+ По-силно развити региони    

 Преход    

 По-слабо развити региони    

 Най-отдалечени региони     

Общо    

* програма с разпределени средства по линия на ФСП, която получава допълнително подпомагане от ЕФРР и ЕСФ +. 

** програма, предоставяща допълнително подпомагане от ЕФРР и ЕСФ + (източник).“ 

 

Обосновка за задължителното прехвърляне от ЕФРР и ЕСФ + въз основа на планираните 

видове интервенции — член 17, параграф 3, буква г), подточка viii) 

Текстово поле [3 000]  

 

(8) В точка 3.1 таблица 10 се заменя със следното: 

„ 
Таблица 10: Финансови бюджетни кредити по година 

Фонд Категория 

региони 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Общо  

ЕФРР* По-слабо 

развити 

региони 

        

По-силно 

развити 

региони 

        

Преход         

Най-

отдалечени 

региони и 

северни 

слабо 

населени 

региони 

        

Общо          

ЕСФ+* По-слабо 

развити 

региони 

        

По-силно 

развити 

региони 

        

Преход         

Най-

отдалечени 

региони и 

северни 

слабо 

населени 

региони 

        

Общо           

ФСП** По-слабо 

развити 

региони 

        

По-силно 

развити 

региони 

        

Преход         

Общо           

Кохезионен 

фонд 

Не е 

приложимо 

        

ЕФМДР Не е 

приложимо 
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Общо           

* Суми след задължителното прехвърляне, т.е. ако задължителното прехвърляне от ЕФРР и ЕСФ + е от тази програма, сумите по 

ЕФРР и ЕСФ + не включват прехвърлените суми. 

** Посочете общия размер на средствата по линия на ФСП, както следва съгласно таблица 18 (т.е. разпределените средства по 

линия на ФСП и допълнителното подпомагане, прехвърлено от ЕФРР и ЕСФ +).“ 
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(9) Точка 3.2 се заменя със следното:  

„3.2. Общо финансови бюджетни кредити по фондове и национално съфинансиране *
 

Позоваване: Член 17 параграф 3, буква е), точка ii), член 17, параграф 6 

За целта „Инвестиции за растеж и работни места“: 

Таблица 11: Общо финансови бюджетни кредити по фондове и национално съфинансиране 

Цел на 

политиката/цел 

на ФСП или 

техническа 

помощ 

Приоритет Основа за изчисляване на 

подпомагането от ЕС 

(общо или публично) 

Фонд Категория 

региони** 

Финансов 

принос на 

ЕС 

Национале

н принос 

Ориентировъчно 

разпределение на 

националното 

участие 

Общо Процент на съфинансиране 

публич

но  

частно  

    (a) (b)=(c)+(d) (c) (d) (e)=(a)+ 

(b)*** 

(f)=(a)/(e)*** 

 Приоритет 1 публично/общо ЕФРР По-слабо 

развити региони 

      

По-силно 

развити региони 

      

Преход       

Специално 

разпределени 

средства за най-

отдалечените 

региони или 

северните слабо 

населени 

региони 

      

 Приоритет 2  ЕСФ+ По-слабо 

развити региони 

      

По-силно 

развити региони 

      

Преход       

Най-отдалечени 

региони и 

северни слабо 

населени 

региони  

      

 Приоритет 3  ФСП**** По-слабо 

развити региони 

      

По-силно 

развити региони 

      

Преход       

 Приоритет 4  КФ        

Техническа Техническа  ЕФРР или        
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помощ помощ — член 

29 от РОР 

ЕСФ+ или 

КФ или ФСП 

 Техническа 

помощ — член 

30 от РОР 

 ЕФРР или 

ЕСФ+ или 

КФ или ФСП 

       

Общо ЕФРР 

 

  По-силно 

развити региони 

      

  Преход       

  По-слабо 

развити региони 

      

  Специално 

разпределени 

средства за най-

отдалечените 

региони или 

северните слабо 

населени 

региони 

      

Общо ЕСФ+ 

 

  По-силно 

развити региони 

      

  Преход       

  По-слабо 

развити региони 

      

  Най-отдалечени 

региони и 

северни слабо 

населени 

региони 

      

Общо ФСП 

 

  По-силно 

развити региони 

      

  Преход       

  По-слабо 

развити региони 

      

Общо КФ  Не е 

приложимо 

       

Всичко          

* Преди междинния преглед през 2025 г. за ЕФРР, ЕСФ+, КФ и ФСП финансовите бюджетни кредити само за периода 2021—2025 г. 

** За ЕФРР: по-слабо развитите региони, регионите в преход, по-силно развитите региони и, когато е приложимо, специални разпределени средства за най-отдалечените и северните слабо населени 

региони. За ЕСФ+: по-слабо развитите региони, регионите в преход, по-силно развитите региони и, когато е приложимо, допълнителните разпределени средства за най-отдалечените и северните слабо 

населени региони. За КФ — не е приложимо Що се отнася до техническата помощ, прилагането на категориите региони зависи от избора на фонд. 

*** Където е приложимо за всички категории региони. 

**** Посочете общия размер на средствата по линия на ФСП, както следва съгласно таблица 18 (т.е. разпределените средства по линия на ФСП и допълнителното подпомагане, прехвърлено от ЕФРР и 

ЕСФ +).“ 
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(10) В точка 8 таблица 14 се заменя със следното: 

„ 

Индикация за употреба на членове 88 

и 89 от РОР* 

 

Приоритет 

№ 

Фонд Специфична цел (заетост и 

растеж) или област на 

подпомагане (ЕФМДР) 

Използване на възстановяване на допустимите 

разходи въз основа на единични разходи, 

еднократни суми и единни ставки, по 

приоритет в съответствие с член 88, РОР 

Приоритет 

1 

ЕФРР СЦ 1 

СЦ 2 

Приоритет 

2 

ЕСФ+ СЦ 3 

СЦ 4 

Приоритет 

3 

КФ СЦ 5 

СЦ 6 

Приоритет 

4 

ФСП СЦ ФСП 

 

Използване на финансиране, което не е 

свързано с разходи съгласно член 89 от РОР 

Приоритет 

1 

ЕФРР СЦ 7 

СЦ 8 

Приоритет 

2 

ЕСФ+ СЦ 9 

СЦ 10 

Приоритет 

3 

КФ СЦ 11 

СЦ 12 

Приоритет 

4 

ФСП СЦ ФСП 

 

* Цялата информация ще бъде предоставена в съответствие с образците, приложени към РОР.“ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

(1) Таблица 1 се заменя със следното:  

„ 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

Финансов бюджетен кредит на приоритета въз основа на програмата  Кумулативни данни за финансовия напредък по програмата  

Приорит

ет  

Специфич

на цел 

Фонд Категория 

региони 

Основа за 

изчисляване на 

приноса от 

Съюза* 

(Общ принос 

или публичен 

принос) 

Общ финансов 

бюджетен кредит 

(в евро) 

Процент 

на 

съфинанси

ране 

(%) 

Общ размер 

на 

допустимите 

разходи за 

операциите, 

избрани за 

подпомагане 

(в евро) 

 

 

Вноска от 

фондовете за 

операции, 

избрани за 

подпомагане 

(евро) 

Дял от общия 

размер на 

отпуснатите 

средства, 

покрит с 

избраните 

операции (в 

процентно 

изражение) 

 

[колона 

7/колона 

5x100] 

 

Общ размер на 

допустимите 

разходи, 

направени от 

бенефициерите и 

изплатени в хода 

на изпълнението 

на операциите 

Дял от общия 

размер на 

отпуснатите 

средства, покрит 

с допустимите 

разходи, 

направени от 

бенефициерите 

и изплатени при 

операциите за 

изпълнение (в 

%) 

 

[колона 

10/колона 

5x100] 

Брой на 

избраните 

операции 

   Изчисляване  Изчисляване  

<type='S

’ 

input='G'

> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S

’ 

input='G

'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='N’ 

input='G'> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='Cu' 

input='M'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input='M'> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 

             

Приорит

ет 1 

СЦ 1 ЕФРР           

Приорит

ет 2 

СЦ 2 ЕСФ+           

Приорит

ет 3 

СЦ 3 Кохезио

нен 

фонд 

Не е 

приложимо 

         

Приорит

ет 4 

СЦ ФСП ФСП*           

Общо   ЕФРР По-слабо 

развити 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 
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региони 

Общо  ЕФРР Преход  <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Общо  ЕФРР По-силно 

развити 

региони 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Общо  ЕФРР Специално 

разпределе

ни средства 

за най-

отдалечени

те региони 

или 

северните 

слабо 

населени 

региони 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Общо  ЕСФ+ По-слабо 

развити 

региони 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Общо  ЕСФ+ Преход  <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Общо  ЕСФ+ По-силно 

развити 

региони 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Общо  ЕСФ+ Специално 

разпределе

ни средства 

за най-

отдалечени

те региони 

или 

северните 

слабо 

населени 

региони 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Общо  Кохезио

нен 

фонд 

Не е 

приложимо 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Общо  ФСП* По-слабо 

развити 

региони 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 
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Общо  ФСП* Преход  <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Общо  ФСП* По-силно 

развити 

региони 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

* Суми, включващи допълнително подпомагане, прехвърлено от ЕФРР и ЕСФ +.“ 

 

 

 

(2) Таблица 7 се заменя със следното:  

„ 
Фонд Категория региони Принос на Съюза 

[текуща календарна година] [следваща календарна 

година] 

януари — 

октомври 

ноември — декември януари — декември 

ЕФРР По-слабо развити 

региони  

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Преход <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 По-силно развити 

региони  

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Най-отдалечени 

региони и северни 

слабо населени 

региони* 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

ЕТС  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

ЕСФ+ По-слабо развити 

региони  

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Преход  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 По-силно развити 

региони  

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 
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 Най-отдалечени 

региони и северни 

слабо населени 

региони* 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

ФСП** По-слабо развити 

региони  

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Преход  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 По-силно развити 

региони  

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

ФВС     

ИУГВ     
  * Следва да бъдат посочени само специално разпределените средства за най-отдалечените региони/северните слабо населени региони. 

** Суми, включващи допълнителното финансиране, прехвърлено от ЕФРР и ЕСФ +, както е уместно.“ 


