
ПЦ 5
Европа по-близо
до гражданите*

която има за цел, посредством съвкупност от 
съвместни проекти, изпълнени от двете страни на 
границата, да стимулира развитието на територията.

ИНТЕГРИРАНА 
ТЕРИТОРИАЛНА 
СТРАТЕГИЯ

НУЖДИ И ПОТЕНЦИАЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА
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БАЛАНСИРАНО 
ТЕРИТОРИАЛНО 

РАЗВИТИЕ
Конкурентоспособ-
ност на местната 
икономика с акцент 
върху МСП

Атрактивен всесе-
зонен туристически 

продукт чрез съв-
местни интели-

гентни решения

Социално 
сближаване

СПИСЪК С ОПЕРАЦИИ, КОИТО ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ В ОБХВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Потенциал за трансграничен характер на 
проектната идея.

Връзка с нуждите и потенциала за развитие на 
територията.

Адекватност към финансовите възможности на 
програмата.

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЯ

Културно-историческото 
наследство на Република 

България и Република 
Северна Македония - 

предпоставка за развитие 
на атрактивен всесезонен 

туристически продукт чрез 
съвместни интелигентни 

решения с гарантиран 
достъп и участие на всички.

Повишаване на 
конкурентоспособността 
на местната икономика и 
подобряване на бизнес 

средата.

СЦ 1.1. СЦ 1.2.

Социално развитие и 
сближаване чрез устойчив 

икономически растеж, 
базиран на „икономика 
на знанието“ и насочен 
към преодоляване на 

съществените различия 
между населените места от 
различни йерархични нива 

в зоната на ТГС.

СЦ

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

• преодоляване на различията между населените места и 
обезлюдяването;

• извеждане на МСП с акцент върху семейния бизнес чрез 
подкрепа за повишаване компетентността на персонала;

• повишаване на ресурсната и енергийна ефективност на 
МСП с методите на кръговата икономика;

• непрекъснато обновяване на МСП, свързано с нови 
знания и умения, внедряване на цифрови технологии;

• мерки за решаване на проблема с недостига 
на квалифициран персонал и повишаване  на 
квалификацията на изпълнителските и ръководните 
кадри;

• повишаване на фирмената култура на сътрудничество 
между МСП;

• насърчаване на икономически неактивните лица за 
търсене на работа и обучение и за стимулиране на 
бизнеса при откриване на нови работни места;

• относително добро покритие в териториален аспект 
на образователната инфраструктура, наличие на 
университетски центрове;

• наличие на богато културно-историческо и природно 
наследство.

Развитие на атрактивен всесезонен туристически 
продукт чрез съвместни интелигентни решения:

• развитие на система за алтернативно придвижване;
• съвместни действия по намаляване на вътрешно-

републиканските и трансграничните замърсявания 
на околната среда и адаптиране към климатичните 
промени;

• координирани съвместни действия в случаи на 
природни бедствия и аварии;

• подобряване на информираността на местните за 
въздействието на човешката дейност и създаване на 
мотивация за опазване на културно-историческото и 
природно наследство;

• развитие и поддържане на инфраструктурата на 
културно-историческите обекти и природните 
забележителности;

• коригиране на силно изразения сезонен характер на 
туристическите услуги в района на ТГС;

• целеви мерки за развитие на екологичния туризъм;
• финансова подкрепа за културни дейности и обмен;
• възможност за повишаване на 

конкурентоспособността чрез насърчаване на 
развитието на устойчив четирисезонен туризъм.

Анализът на територията е селективен и е съсредоточен върху определянето на нуждите и потенциала на зоната, 
подходящи за адресиране чрез трансгранични инвестиции, условно разделени в две направления:

* Една от целите на политиката на сближаване на 
програмния период 2021 – 2027 г.

Republic of Bulgaria - 
Republic of North Macedonia

Положителен кумулативен ефект върху
идентифицираните в стратегията нужди и

потенциал за развитие на територията като
резултат от реализиране на интегрирания пакет от

териториално и тематично фокусирани проекти.

http://www.ipa-cbc-007.eu/integrated-territorial-stategy/approved-territorial-analysis-future-cbc-ipa-programme-between
http://www.ipa-cbc-007.eu/integrated-territorial-stategy/results-public-consultations-first-draft-integrated-territorial

