
EUROPEAN UNION REPUBLIC OF BULGARIA 

Министерство на регионалното развитие 
 и благоустройството 

Програми за    
трансгранично 

сътрудничество 
2021-2027 



Общ подход в процеса на 
програмиране 2021-2027 

– засилена 
роля на местните общности при избора на проекти 

Пряк икономически и социален ефект за териториите 
 

фокус върху микро, малки и 
средни предприятия 

 
 



Програма за ТГС  

 Интеррег-ИПП 

Република 
България-
Република 

Северна 
Македония 

2021-2027 

Бюджет – 31 152  млн. евро 

П1: По-зелен трансграничeн  регион (15%)  

СЦ 1.1 „Засилване опазването на природата, 
биоразнообразието и зелената 
инфраструктура, включително в градски 
региони, и намаляване на всички форми на 
замърсяване“ 5 245 253€ 

П2 По-свързан трансграничен  регион(30%) 
СЦ 2.1 „Подобряване на регионалната 
свързаност и насърчване на икомоническия 
растеж в трансграничния регион“ 10 330 946€; 

П3: Интегрирано развитие на 
трансграничния  регион (45%)  
СЦ 3.1 „Насърчаване на интегрираното и 
приобщаващо социално, икономическо и 
екологично местно развитие, културата, 
природното наследство, устойчивия 
туризъм и сигурността в райони, различни 
от градските“ – 15 576 200 € 

Тематична концентрация 



 

 

Бюджет: 5 245 253 евро  
Специфична цел:  „Засилване опазването на природата, биоразнообразието и 
зелената инфраструктура, включително в градски региони, и намаляване на 
всички форми на замърсяване“  
Неизчерпателен списък от действия, представен в групи инвестиции: 
- Инвестиции в озеленяване (зелени балкони, зелени стени, зелени покриви, атриумни 
пространства, зелени настилки, зелени огради, шумоизолации и др.); 
- Инвестиции в развитие на градски и крайградски зелени площи, включително подобряване 
на връзките между зелените пространства (алея на дървета и улично дърво/плет, зелена 
улица, зелена детска площадка/училищна площадка, зелени и цветни площади, зелен на 
брега на реката); 
- Инвестиции в развитие на естествени градски зелени площи (градски парк, исторически 
парк/градина, квартално зелено пространство, институционално зелено пространство, зелено 
спортно съоръжение, гора, храсталаци, изоставена зона); 
- Инвестиции в развитието на зелени площи за управление на водите (възстановяване на 
реки и озеленяване на природата, дъждовни градини или устойчиви градски дренажни 
системи (SUDS), натурализирани езера за дъждовни води, зони за биозадържане); 
- Подкрепа за съвместни стратегии и планове за действие за разработване на нови 
инструменти, както и трансфер на решения между съответните заинтересовани страни; 
 

П1 По-зелен трансграничeн  регион  



 

 

Бюджет: 10 330 946 евро 
Специфична цел: „Подобряване на регионалната свързаност и насърчване 
на икомоническия растеж в трансграничния регион“  
                                                          Стратегически проект  
Изграждане на нов ГКПП Клепало между Република България и Република Северна 
Македония 
Специфични цели на проекта: 
1. Улесняване на нарастващият трафик на хора и стоки между двете страни; 
2. Укрепване на комуникационните връзки между двете страни; 
3. Подобряване и разширяване на достъпа до основната TEN-T мрежа. 
Индикативни действия: 
- 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 свързващи двете 
страни /Струмяни - Берово/; 
-Екологични и други оценки, свързани с устройственото планиране и инвестиционно 
проектиране. 

П2 По-свързан трансграничeн  регион  



Интегрирана териториална стратегия 
България- Република Северна Македония 

2021-2027 

 

 

СЦ „Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и 
екологично местно развитие, културата, природното наследство, устойчивия 

туризъм и сигурността в райони, различни от градските“  
   Бюджет: 15 576 200 евро 
 

Интегрирана териториална стратегия  
Република България- Република Северна Македония 

 2021-2027 
 

Специфична цел 1.1: Повишаване на конкурентоспособността на местната 
                                        икономика и подобряване на бизнес средата  
 
Специфична цел 1.2:  Културно-историческото наследство на Република България и 
                                         Република Северна Македоние – предпоставка за развитие 
                                         на атрактивен всесезонен туристически продукт чрез 
                                         съвместни интелигентни решения с гарантиран достъп и 
                                         участие на всички 
 

 
 

П3: Интегрирано развие на трансграничния  регион  



Интегрирана териториална стратегия 
България- Република Северна Македония 

2021-2027 

 

 

 

Специфична цел 1.1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и 
подобряване на бизнес средата  
 
Мярка 1.1.1. Увеличаване на производствения капацитет на МСП, за да станат по-екологични, 
по-дигитални и по-конкурентоспособни (технологична модернизация);  
 
Мярка 1.1.2. Подобряване на капацитета за знания на МСП да работят в по-зелена, по-
дигитална и по-конкурентна среда (придобиване на нови знания и умения, включително 
достъп до външни финанси 
 
Мярка 1.1.3. Изграждане на ефективен процес на разработване на продукти (обхваща всички 
стъпки, необходими за преминаване на продукта от концепцията до наличността на пазара) и 
достигане до нови пазари (маркетинг, предприемачество, интернационализация); 
 

Интегрирана териториална стратегия 
Република България- Република Северна  

Македония 2021-2027 



Интегрирана териториална стратегия 
Република България- Република Северна 

Македония 2021-2027 

 

 

Специфична цел 1.2: Културно-историческото наследство на Република България и Република 
Северна Македоние – предпоставка за развитие на атрактивен всесезонен туристически 
продукт чрез съвместни интелигентни решения с гарантиран достъп и участие на всички 
 

Мярка 1.2.1. Подобряване на мобилността и свързаността на транспортната и инженерната инфраструктура 
чрез развитие на системи за алтернативно придвижване, включително мрежа от велоалеи, „черни“ горски 
и полски пътища, хеликоптерни площадки и др.; 
 
Мярка 1.2.2. Разработване и предлагане на интегрирани регионални туристически продукти за различни 
активности и локации с включване на културно-историческото наследство и природните дадености; 
съвместни действия за диверсификация на формите на туристическите услуги и осъществяване на всесезонен 
туризъм в района на ТГС; 
 

Мярка 1.2.3. Разработване на интегрирани целеви финансови пакети за насърчаване на дейността и 
разкриване на нови МСП в областта на туризма с акцент върху семейните предприятия и предлагането на 
местни продукти - винен и гастро-туризъм, селски еко-туризъм, вело-туризъм, лов и риболов, „оф-роуд“ - 
туризъм и др.; 
 

Мярка 1.2.4 Създаване на съвместна мрежа от локации за прилагане на концепции от типа „зелено 
училище“, „ на село“, „на гости при ...“, „приготвено от....“ и т.н.; 
 

Мярка 1.2.5 Разработване и прилагане на съвместни мерки за ограничаване на уязвимостта на услугите в 
туристическия сектор вследствие на пандемични и епидемични ситуации; насърчаване на развитието на 
здравния и възстановителен туризъм – услуги и продукти, свързани със закаляването, активния отдих, 
спортуването на открито, укрепване на имунитете и подобряване на здравния статус чрез балнео и СПА 
процедури, климатолечение, калолечение; съчетаване на кратки почивки от разрличен вид с индивидуални 
пътуваниия. 

П2 По-свързан трансграничния  регион(30%) П2 По-свързан трансграничния  регион(30%) П2 По-свързан трансграничния  регион(30%) 



Благодаря за вниманието! 


