
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Програмиране на трансграничните програми 
за периода след 2020 г.



Процесът на програмиране след 2020 г.

2021-2027 законодателна рамка

Май

2018

Европейска 

комисия

Представяне на 

предложенията за 

Регламентите на 

Кохезионната политика за 

2021-2027 г.

Европейски 

парламент

Становище

Януари

2019

ТриалозиСъвет      

становище

Сега

Очаквано одобрение

Веднага след 

постигането на 

споразумение на ниво 

европейски органи, 

документите ще влязат в 

сила.

Краят 

на 2020
Май

2019



Регламент по цел „Европейско 
териториално сътрудничество“ 2021-2027 
201(Interreg)

Финансови ресурси

ЕТС: 
8 430 

млн. евро

2014-2020

2021-2027

ТГС: 
4 400

млн. евро

ЕТС: 
8 948 

млн. евро

ТГС: 
6 626

млн. евро



Процесът на програмиране накратко - 1

Интегрирано регионално развитие

1 • По-интелигентна Европа

2 • По-зелена, ниско въглеродна Европа

3 • По-добре свързана Европа 

4 • По-социалнаЕвропа

5 • Европа по-близо до гражданите

6 • По-добро управлениена Интеррег

7 • Безопасна и по-сигурна Европа



Процесът на програмиране накратко - 2

Какво е новото?

 Правило N+2! Бързи проекти и тяхното изпълнение

 Облекчаване на контрола – отпада функцията по

сертифициране, отпадат одити на операциите на ниво

програма

 Разширено прилагане на плоски ставки и опростени

разходи



Процесът на програмиране накратко - 3

Какво е новото? 

 Стратегически проекти: Предварително дефиниране на

един или няколко стратегически проекта, обхващащи

съответната територия и тематична цел, за да се гарантира

прилагането на политика, основана на принципа „региони-

потребности-резултати/ въздействие“.

 Фонд за малки проекти (ФМП): проект „Чадър“, който

действа като посредник, т.е. избират се допълнителни малки

проекти на крайни бенефициенти на ФМП.



Процесът на програмиране накратко - 4

Специфики на Фонда за малки проекти 

 Покана за малки проекти

 Комитет за подбор на проектите от региона

 Водещ / единствен бенефициент действа като УО 

 За проекти под 100 000 евро безвъзмездната 

помощ е под формата на еднократна сума или 

включва фиксирани разходи



Участие на заинтересованите страни

Подаване на програмата към ЕК (януари 2021 г.)

НПП (последна четвърт на 2020 г.)

Одобрение (септември 2020 г.)

Възможности за финансиране, логика на интервенциите, 
финансови разпоредби (средата на 2020 г.)

Програмна стратегия (края на 2019 г.)

Консултации със заинтересованите страни

Създаване на СРГ (сега!)



ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА
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