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Възможности за участие на 
партньори от Северозападен район в 
програми Интеррег 2021-2027  

• Трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България

• Транснационално сътрудничество 

Дунавски регион; 
Евро-Средиземноморски басейн (Euro-
MED); 

• Междурегионално сътрудничество

Интеррег Европа 2021-2027;  УРБАКТ IV



Инвестиции в СЗ район –
2014 – 2020

Програма Бюджет на бг
партньори в евро

Интеррег V-A Румъния - България 32 888 390

Балкани – Средиземно море 
272 751

Дунав 1 141 328

Интеррег Европа
5 929 352

:

Урбакт
63 112

Общо                                                                        40 294 933



Програма ИНТЕРРЕГ VI-A  
Румъния-България 2021 – 2027

Програмата обхваща областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико 
Търново, Русе, Силистра, Добрич 
Бюджет: 207,5 млн. евро
https://interregviarobg.eu/en; 
https://www.mrrb.bg/bg/infrastruktura-i-programi/programi-za-teritorialno-
sutrudnichestvo-2021-2027/interreg-vi-a-rumuniya-bulgariya-2021-2027/

Програмен приоритет Бюджет
(млн.евро)

1. „Добре свързан регион“ 25

2. „По-зелен регион“
86

3. „Образован регион“ 15

4. „Интегриран регион“
65

:



Програма ИНТЕРРЕГ VI-A
Румъния-България 2021 – 2027



Програма ИНТЕРРЕГ VI-A
Румъния-България 2021 – 2027



Бенефициенти: регионални и местни власти, НПО, научни 
и образователни институти 

Програма ИНТЕРРЕГ VI-A
Румъния-България 2021 – 2027



Приоритет 4 „Интегриран регион“

Насърчаване на интегрираното регионално развитие, чрез подпомагане на
мерки за опазване на културно и природно наследство, устойчив туризъм и
директна подкрепа на местния бизнес

 Стратегически съвет - двустранна работна група
- Одобрение на териториална стратегия;
- Избор на приоритети – лист от дейности, част от Териториалната 

стратегия

 Местно представителство – представители на национални органи, 
регионални и  местни власти, неправителствен сектор и бизнес

Програма ИНТЕРРЕГ VI-A
Румъния-България 2021 – 2027



Велосипеден маршрут EuroVelo 6
Свързващ елемент, носещ единна цел: развитие на граничната зона, около
който се групират инвестиционни мерки в различни допълващи се сектори -
(туризъм, опазване на природното и културно наследство, подкрепа на
местния бизнес и услугите и др.)

на Стратегията за интегрирано развитие

ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 
2021-2027



ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 
2021-2027

Примерни дейности:

 Развитие на велосипедна инфраструктура, сигнализиране, мерки за 
безопасност и др.;

 Осигуряване на връзки към съществуващи центрове на железопътен, воден и 
сухопътен транспорт;

 Осигуряване на места за отдих, нощуване, бързо хранене, зареждане на ел. 
велосипеди и др.

 Инвестиции в туристически атракции, природни и културни обекти и 
забележителности по протежение на вело-маршрута; 

 Осигуряване на визуализация и промотиране на Евровело 6;

 Подкрепа на местния бизнес - икономическа конкурентоспособност 



Програма Дунав е насочена към развитие на сътрудничеството и добросъседството между държавите
попадащи в обхвата на дунавската стратегия. България участва с цялата си територия.
Общ бюджет – 215 млн. евро Очаква се одобрение от ЕК до края на годината

Приоритети:
 Подкрепа на конкурентоспособност и иновации
 Преход към възобновяеми енергийни източници и защита на природата
 Достъп до заетост и образование
 Развиване на капацитета и подобряване на сътрудничеството
Допустими бенефициенти – национални, регионални и местни власти, неправителствени организации, 
образователни и научни институти, и др. Приключи набирането на проектни предложения по Първата покана

https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027
https://www.mrrb.bg/bg/infrastruktura-i-programi/programi-za-teritorialno-
sutrudnichestvo-2021-2027/interreg-vi-b-dunavski-region-2021-2027/

Програма Дунав 2021-2027



Евро-Средиземноморски 

басейн (EURO-MED)

Програмата подкрепя дейности насочени към новите технологии, прехода към
кръгова икономика, опазване на природата, насъраване на устойчив туризъм и
подкрепата на сътрудничеството.
Общ бюджет – 294 млн. евро Одобрена от Европейската комисия на 31.5.2022
Приоритети:
 Иновации и въвеждане на напреднали технологии
 Насърчаване на прехода към кръгова икономика
 Подкрепа на по-добро управление на сътрудничеството
Допустими бенефициенти – национални, регионални и местни власти,
неправителствени организации, образователни и научни институти, и др.

https://interreg-euro-med.eu
https://www.mrrb.bg/bg/infrastruktura-i-programi/programi-za-teritorialno-
sutrudnichestvo-2021-2027/interreg-vi-b-evro-sredizemnomorski-basejn-euro-med-2021-
2027/



Програмата е насочена към подкрепа на междурегионално сътрудничество и обмена на
добри практики в областта на регионалната политика
Общ бюджет – 474 млн. евро Одобрена от Европейската комисия на 5.7.2022 г.
Приоритет:
 Повишаване на институционалния капацитет на публичните власти и на

заинтересованите страни с цел по-ефективни политики за регионално развитие
Тип дейности:
 Проекти за междурегионално сътрудничество
 Платформи за обучение на политики
Допустими бенефициенти – национални, регионални и местни власти, публични и частни
неправителствени организации и др.
Оценяват се проектните предложения по Първа покана
https://www.interregeurope.eu/
https://www.mrrb.bg/bg/infrastruktura-i-programi/programi-za-teritorialno-sutrudnichestvo-
2021-2027/interreg-vi-s-evropa-2021-2027/

ИНТЕРРЕГ – ЕВРОПА 

2021-2027



Общ бюджет – 106 млн. евро Одобрена от Европейската комисия на 19.9.2022

Цел: Засилване на институционалния капацитет на местните власти и
заинтересованите страни за прилагане на териториални стратегии за устойчиво
градско развитие

Приоритет: Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие чрез
сътрудничество

Допустими бенефициенти – местни власти, общински администрации,
сдружения и местни агенции и др.
https://urbact.eu/
https://www.mrrb.bg/bg/infrastruktura-i-programi/programi-za-teritorialno-
sutrudnichestvo-2021-2027/interreg-vi-s-urbakt-iv-2021-2027/

УРБАКТ IV



Благодаря за вниманието!


