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hangsúlyt kap az oktatás és a kutatás-fejlesztés. Az új beru-
házási prioritások között szerepel ezenfelül az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése, a környezetvédelmi kocká-
zatok kezelése, valamint a levegőminőség javítása. Mindezek 
az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó 
politikai célkitűzések hatékonyabb megvalósítását szolgálják. 
Az irányítási módszerek tekintetében a további egyszerűsítésre, 
a támogatások hozzáférhetőségének javítására, valamint 
a nagyobb átláthatóságra és elszámoltathatóságra törekszünk. 
Vagyis az a célunk, hogy minél inkább eredményorientálttá 
váljunk, szélesebb körben alkalmazzuk az integrált megközelí-
tést, és hatékonyabban biztosítsuk a közpénzek megtérülését.

A városok fontossága az Európa 2020 stratégia megvalósítása 
terén, valamint a kohéziós politika városi dimenziója tovább 
növeli a helyi hatóságok szerepét az ESB-alapok kezelésében. 
Több feladatot vállalnak, és a fenntartható városfejlesztés 
terén közreműködő szervként fognak eljárni. 

▶Milyen mértékben fogja felhasználni Bulgária a pénzügyi 
eszközöket?

A 2007–2013-as időszakban Bulgáriában nagyon pozitív 
tapasztalataink voltak a pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan. 
2014 végén a JEREMIE több mint 600 millió EUR-t folyósí-
tott több mint 6 300 kkv-nak és 320 induló vállalkozásnak. 
A JESSICA részeként a városi rehabilitációt és a városokban 
végrehajtott fejlesztési intézkedéseket támogatták összesen 
több mint 40 millió EUR értékben.

A 2014–2020-as időszakban az eddig szerzett tapasztala-
taink alapján tovább bővítjük a pénzügyi eszközök hatókörét. 
Környezetvédelmi támogatásokkal szélesítjük a pénzügyi 
eszközök tematikáját, továbbá diverzifikáljuk az eszközö-
ket. Különös hangsúlyt fektetünk az innovatív vállalkozások 
és induló vállalkozások támogatására – széles termék-
palettában gondolkodva –, hogy segítsük a gazdaságilag 
életképes ötletek piacra kerülését és magasabb szintre eme-
lését. A pénzügyi eszközökhöz rendelt finanszírozások teljes 
összege körülbelül 650 millió EUR, összesen hat operatív pro-
gramból. Az alapokat egy államilag „alapok alapján” keresztül 
kezeljük majd, hogy méretgazdaságossági előnyöket érjünk el 
a kezelési költségek terén, valamint elősegítsük az eljárások 
szabványosítását, növeljük a felhasználás hatékonyságát, és 
jobb szinergiát tegyünk lehetővé a pályázati támogatásokkal. 
Bulgária emellett további 102 millió EUR-t különített el a kkv-
kat támogató kezdeményezés finanszírozására.

▶Ön szerint milyen eredményeket fognak elérni a hété-
ves időszak végére?

Gazdasági modellünk szerint 2020 végére 9,3 %-kal maga-
sabb valós GNP-növekedés várható az alapforgatókönyvhöz 
képest. Ez egyrészről a 2007–2013-as beruházások hosszú 
távú hatásainak, másrészről a 2014–2020-as időszakban 
végrehajtott programoknak köszönhető.

Az eredmények szempontjából 2023-ra ez – többek között 
– 30 %-os növekedést jelent a vállalatok innovációs és 
kutatás-fejlesztési tevékenységében; 10 %-os növekedést 
a vállalkozási tevékenységekben; a 18 és 24 év közötti isko-
laelhagyás mértékének 11 %-ra csökkentését; a felsőfokú 
képzettséggel rendelkezők arányának legalább 36 %-ra növe-
lését a 30–34 éves korosztályban; legalább 3 %-os részvétel 
elérését az élethosszig tartó tanulásban a 25 és 64 év közöt-
tiek körében; továbbá a közigazgatási szolgáltatásokra fordí-
tott idő 50 %-os csökkentését a 2013-as állapothoz képest.
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A Panorama a bolgár miniszterelnök-
helyettessel, Tomiszlav Doncsev-
vel beszélgetett a kohéziós politika 
szerepéről az ország lehetőségeinek 
kibontakoztatásában, valamint Bul-
gária jövőbeli terveiről a finanszíro-
zás felhasználása terén.

▶Az Európai Bizottság 2014 augusztusában fogadta el 
Bulgáriával közös partnerségi megállapodását. Milyen 
főbb előrelépések történtek azóta?

Az ESB-alapok és Bulgária prioritásait tíz különböző programba 
rendszerezték, amelyek közül kilencet már jóvá is hagytak. Az 
irányítási struktúrák nagyrészt azonosak a 2007–2013-as 
időszak struktúráival, de az irányítási és ellenőrzési rendszerek 
kialakításakor a korábbi tapasztalatokat is felhasználtuk azzal 
a céllal, hogy egyszerűbbé tegyük a folyamatokat, miközben 
nem csökken az ellenőrzés hatékonysága. Nemrégiben kijelöl-
tük az első hatóságokat, köztük a legnagyobb ESZA-program 
hatóságát is, amely a munkaerő-piaci, a társadalmi befogadás-
sal és a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos műveleteket 
támogatja, ami különösen fontos a válságból csak nemrégiben 
kilábalt bolgár gazdaság fejlődésének elősegítéséhez. Emellett 
az ESB-alapok kezelésére vonatkozó új törvény megalkotásával 
a jogi keretrendszert szeretnénk javítani. A törvényt a Parlament 
hamarosan elfogadja.

▶Mennyire voltak fontosak az uniós kohéziós politika részét 
képező alapok Bulgária csatlakozása óta?

Az uniós alapokat is felhasználó beruházások jelentős hatás-
sal voltak országunk társadalmi és gazdasági fejlődésére, 
mivel segítették az előttünk álló kihívások leküzdését. 
A valós GNP értékében a becsült hatás 7,2 %-kal magasabb 
növekedésként jelent meg a „nulla” növekedéshez hason-
lítva. A foglalkoztatottság 4,5 %-kal magasabb, mint az ala-
pok nélkül lett volna, a magánberuházások mértéke pedig 
26,9 %-kal nőtt.

Gyakorlati szempontból szemlélve az alapok szinte minden 
bolgár állampolgár életére hatással vannak, amiről több 
mint ezer felújított középület (oktatási, szociális és kulturális 

▶  Ez a Szófiában létesült mechanikus-biológiai hulladékkezelő 
telep 410 ezer tonna hulladékot képes feldolgozni évente, 
miközben a kapcsolt energiatermeléshez hulladékból  
származó üzemanyagot állít elő.

épületek), valamint 1 116 km közút, 424 km vasút, 262 km 
autópálya és 21 km metróvonal építése vagy felújítása 
tanúskodik. A városi projektek 3,5 millió ember életére 
vannak közvetlen hatással, a vízellátási, csatornázási és 
hulladékgazdálkodási infrastruktúra terén megvalósult kör-
nyezetvédelmi beruházások pedig immár az ország népes-
ségének a felét szolgálják. 

Az ESB-alapok továbbra az állami beruházások fontos forrá-
sai lesznek. A 2014–2020-as időszakban azonban nagyobb 

▶Milyen mértékben vesznek részt a helyi és regionális 
szervek a különböző operatív programokirányításában 
Bulgáriában?

A műveletek közel felét a bolgár települések hajtják végre, gon-
dolva itt egyrészről az infrastruktúra-fejlesztési, másrészről 
a szabályozási és egyéb intézkedésekre. Rendelkeznek mind 
a megfelelő intézményi háttérrel, mind a megfelelő gyakor-
lati tapasztalatokkal ahhoz, hogy tevékenyen részt vegyenek 
a programciklus minden szakaszában. 
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