
Проект на Програма 
за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП между 

Република България и  
Република Северна Македония  

2021-2027 г. 



Стъпки в процеса на програмиране 
2021-2027 

Регионални 
консултации 2019 

Териториален Анализ 
(ТА) 

• Проучване на нужди  

Съвместна работна група 
(СРГ) + Интегрирана 

териториална стратегия 
(ИТС) 

• Нужди → стратегия 

Консултации (ИТС) + 
Доклад за ЕО, кампания 

за проектни идеи 

• Широко съгласуване на подхода    
за териториално развитие 

Консултации (Програма) 

Писма за подкрепа 

Изпращане в ЕК   



Подходи и принципи в процеса на 
програмиране 2021-2027 

Принцип на партньорство; 

Териториален подход; 

Стратегически (предефинирани) проекти; 

Директна подкрепа за бизнеса; 

 



Структура и съдържание 

• Териториални предизвикателства и потенциал за развитие на 
региона 

• Цели и приоритети на програмата 

• Индикативни дейности  

• Комуникационни мерки 

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

• Подбор на количествено определени показатели въз основа на 
методология 

• Споразумения за управление 

РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

• Финансово разпределение по години 

• Финансово разпределение по приоритети и фондове 

ФИНАНСОВА РАМКА 



 Териториални предизвикателства (1) 

Отрицателно 
демографско 

изменение 

Слабо 
населен 
регион 

Отрицателен 

прираст 

Застаряващо 
население 

Отрицателна 
нетна 

миграция 
Неравенство 

в доходите, 
образованието 

и заетостта 

Ограничен 
достъп до 
услуги от 

общ интерес 

Висок риск 
от бедност и 

социално 
неравенство 

Ниска 
заетост, 

ограничен 
пазар на труда 

и недостиг 
на умения 



 Териториални предизвикателства (2) 

Несъответствия в 
конкурентоспосо

бността  

и бизнес средата  

Нискотехноло
гична 

регионална 
икономика 

Неразвити 
трансгранични 

вериги на 
стойност  

Отличителна 
двойна 

структура на 
корпоративна

та среда 

Туристическа 
инфраструктура 

Липса на 
конкурентни 
туристически 

продукти 

Ограничен 
достъп до 

туристически 
атракции 

Слабо 
развита 

туристическа 
мрежа  



 Териториални предизвикателства (3) 

Цифров 
преход 

Ниска 
готовност за 

цифровизация 

Ниска 
иновационна 

активност 

Ограничена 
дигитална 

продукция и 
съдържание  

Зелен 
преход 

Най-висока 
енергийна 

интензивност 

Висок риск от 
природни 
бедствия и 
загуба на 

биологично 
разнообразие 

Изоставане в 
кръговата 

икономика 



 Териториални предизвикателства (4) 

Свързаност и 
мобилност 

Инфрастру
ктура 

Географски 
релеф 3 КПП 



Стратегическа рамка и бюджет 

Общ бюджет:  
€ 31 152 400 
 
П1 - € 5 245 253  
П2 - € 10 330 946 
П3 - € 15 576 200  
 

[CATEGORY 
NAME] 

[PERCENTAGE] 

[CATEGORY 
NAME] 

[PERCENTAGE] 

[CATEGORY 
NAME] 

[PERCENTAGE] 



 Тематична концентрация (1) 

Цел на политиката 2: 

По-зелена, 
нисковъглеродна 

Европа 

Приоритет 1: 

По-зелен граничен 
регион 

Специфична цел 
1.1 

Подобряване на защитата и 
опазването на природата, 

биологичното разнообразие и 
зелената инфраструктура, 
включително в градските 
райони, и намаляване на 

всички форми на замърсяване 

Бюджет: € 5 245 253  



Приоритет 1:  
По-зелен граничeн  регион  

Развитие на градски и крайградски зелени площи 
Развитие на естествени градски зелени площи (зелени балкони, зелени стени, зелени 

покриви, атриумни пространства, зелени настилки, зелени огради, шумоизолации и др.) 

Развитие на зелени площи за управление на водите 

Подкрепа за съвместни решения за изграждане на зелена 

инфраструктура   

Допустими инвестиции: 

Потенциални бенефициенти – общински администрации 



Приоритет 1:  
По-зелен граничeн  регион  

Индикатори: 

Индикатор Мерна 

единица 

Междинна цел 

2024 
  

Крайна цел 

2029 
  Код Наименование 

RCO116 Съвместно разработени решения решение 3 8 

RCR104 Решения, възприети или разширени/скалирани от организациите решение n.a. 12 

RCO84 Пилотни действия, разработени съвместно и реализирани в проекти 
Пилотни 

действия 
3 8 

RCR104 Решения, възприети или разширени/скалирани от организациите решение n.a. 12 



 Тематична концентрация (2) 

Цел на политиката 3: 

По-добре свързана 
Европа  

Приоритет 2: 

По-свързан 
граничен регион 

Специфична цел 
2.1 

Развитие на климатично 
устойчива, интелигентна и 

интермодална мобилност на 
национално, регионално и 
местно ниво, включително 

подобрен достъп до TEN-T и 
трансгранична мобилност  

Бюджет: € 10 330 946 



Приоритет 2:  
По-свързан граничeн регион 

Стратегически проект: Изграждане на нов ГКПП „Клепало”  
(между общини Струмяни и Берово): 

 

 Обновяване на съществуващите и изграждане на нови съоръжения на ГКПП 
 

 Закупуване на специализирано техническо оборудване от ново поколение, 
базирано на най-новите ИКТ решения 

 

 Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови пътища 
 

 Екологични и други оценки, свързани с устройственото планиране и 
инвестиционно проектиране. 



Приоритет 2:  
По-свързан граничeн регион 

Индикатор Мерна 

единица 
  

Междинна цел 

2024 
  

Крайна цел 

2029 
  

Код Наименование 

RCO116 Съвместно разработени решения решение 0 1 

RCR104 Решения, възприети или разширени/скалирани от организациите решение n.a. 1 

Индикатори: 



 Тематична концентрация (3) 

Цел на политиката 5: 

Европа по-близо до 
гражданите 

Приоритет 3: 

Интегрирано 
развитие на 

граничния регион 

Специфична цел 3.1 
Насърчаване на интегрираното 

социално, икономическо и 
екологично развитие, 

културното наследство и 
сигурността в райони, 
различни от градските 

Бюджет: € 15 576 200  



Приоритет 3:  
Интегрирано развитие на трансграничния  регион 

Интегрирана териториална стратегия  
Република България- Република Северна Македония 2021-2027 

Цел 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и подобряване 
на бизнес средата  
 

- Увеличаване на производствения капацитет на МСП (технологична 
модернизация) 
 

- Подобряване на капацитета за знания на МСП да работят в по-зелена, по-дигитална 
и по-конкурентна среда (придобиване на нови знания и умения) 
 

- Подкрепа за съвместно разработване на продукти и достигане до нови пазари 



Приоритет 3:  
Интегрирано развитие на трансграничния  регион 

Цел 2: Развитие на атрактивен всесезонен туристически продукт чрез съвместни 
интелигентни решения с гарантиран достъп и участие на всички 
 
 
- Подкрепа за съвместни системи за алтернативна мобилност; 

- Подкрепа за развитие и предлагане на интегрирани регионални туристически продукти; 

- Подкрепа за съвместни действия за диверсификация на формите на туристическите 

услуги и осъществяване на всесезонен туризъм 

- Създаване на съвместна мрежа от локации за прилагане на концепции от типа „зелено 
училище“, „на село“, „на гости при ...“ 

 



Приоритет 3:  
Интегрирано развитие на трансграничния  регион 

Индикатори: 

Индикатор 
Мерна единица 

Междинна цел 

2024 
Крайна цел 2029 

Код Наименование 

RCO87 Организации, които си сътрудничат през границата организация 14 34 

RCR104 Решения, възприети или разширени от организациите решение n.a. 17 

RCO116 Съвместно разработени решения решение 6 15 

RCR104 Решения, възприети или разширени от организациите решение n.a. 11 



Комуникационни дейности 

Цели:  

програмата да е разпознаваема и достъпна 

бенефициерите да са улеснени при изпълнението на проектите  

да се гарантира широко признаване на подкрепата на ЕС за 

развитието на региона. 



Комуникационни дейности 

Канали за комуникация:  

 Цифрови - уебсайт; социални медии  

 Онлайн събития (работни срещи, конференции, 

семинари, обучения); 

 Традиционни - прессъобщения  публикации, 

интервюта, видеоматериали 

 Събития/обучения 

• Срещи, конференции, семинари и обучения 

• Честване на Европейския ден на сътрудничеството 



Комуникационни дейности 

Индикатори: 

Вид дейност Показател за изпълнението 
Цел 

2027 
Показател за резултатите 

Цел 

2027 

Събития 

Брой прояви за потенциални 

кандидати/бенефициери/заинтересовани 

страни/широка общественост 

 

28 Обща полза от проявата за 

участниците (проучване) 

  

75 % оценка 

CSAT 

Брой участници в събитията 1300 

Публикации Брой публикации (включително социални медии) 350 

Обща полза от 

публикациите за читателите 

(проучване) 

75 % оценка 

CSAT 

Уебсайт на програмата Брой посещения 70000 

Обща полза от 

сайта/страницата за 

читателите (проучване) 

 

75 % оценка 

CSAT 

Социални медии  Брой последователи/абонати 700 

Брой акции, харесвания, 

мнения, коментари и 

хаштаг споменавания 

 

1000 



Процедура за създаване на  
Съвместен секретариат 

Съвместният секретариат е обща структура, която подпомага Управляващия орган , 
Националния орган и Съвместния комитет за наблюдение при изпълнение на 
техните функции, предоставя информация за програмата на потенциалните 
бенефициенти и подкрепя бенефициентите в изпълнение на проектите; 

• Главен офис в гр. Кюстендил (България) и клон в гр.Струмица (Северна 
Македония);  

• Разходите, свързани СС ще бъдат финансирани от бюджета за Техническа 
помощ на програмата 2021-2027; 

- 



Благодаря за вниманието! 
 

Дирекция „Управление на териториалното 
сътрудничество“ - Управляващ орган 

 
Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 
 

http://www.ipa-cbc-007.eu/bg  


