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Подход в програмирането 
ИПП трансгранични програми - 2021-2027 

 Засилено прилагане на териториалния подход – активна роля на 

местните общности при избора на проекти;

 Предварително дефиниране на стратегически проекти;

 Пряк икономически и социален ефект за териториите;

 Директна подкрепа за бизнеса - фокус върху микро, малки и средни 

предприятия;

 Опростяване на разходите - разширено прилагане



Териториален обхват:

Области:

Видин

Монтана

Враца

София

Перник

Кюстендил

Окръзи:

Борски

Зайчарски

Пиротски

Нишки

Топлички

Ябланички

Пчински

Програма ИНТЕРРЕГ VI-A  
България Сърбия 2021 – 2027



Общ бюджет: 38 116 400 евро

17%

22%

61%

П 1 „Конкурентоспособен граничен регион“ 

6,47 млн. евро

П 3 „По-устойчив граничен регион“ 

8,38 млн. евро

П 2 „Интегрирано развитие на граничния 

регион“ - 23,25 млн. евро

Програма ИНТЕРРЕГ VI-A  
България Сърбия 2021 – 2027



П 3 „По-устойчив граничен 

регион“

П 2 „Интегрирано развитие 

на граничния регион“

П 1 „Конкурентоспособен 

граничен регион“

Приоритети:

Инвестиции в проект от стратегическо значение за 

подготовка на населението за реагиране при бедствия и 

повишаване на капацитета на специалистите за 

реагиране при извънредни ситуации в трансграничния 

регион.

Инвестиции в съвместно разработване и внедряване на 

технологични решения, технологични и организационни 

инвестиции за намаляване на разходите за 

производство/услуга, подобряване на качеството на 

продуктите/услугите, достъп до нови пазари или 

сегменти и др.

Действия, насочени към разширяване на достъпността и 

подобряване на качеството на услугите от общ интерес, 

рамкова подкрепа за местния бизнес, разширяване и по-

добро представяне, рационализиране на използването 

на туристическите ресурси в граничния регион.

Програма ИНТЕРРЕГ VI-A  
България Сърбия 2021 – 2027



Териториални стратегии

Работна група 

 Представители на регионални и 

местните органи и местни 

заинтересовани лица

 Финален проект на Интегрираната 

териториална стратегия, одобрение от 

СКН

Стратегически съвет

 От представителите на работната група,

с разширен състав, с представен

достатъчен местен експертен опит, без

двойно членство в КН/УО/СС



Функции на Съвета

 Приема финалната версия на 

Териториалната стратегия;

 Съгласува съдържанието на пакета за 

кандидатстване; 

 Участва в избора на проектни 

предложения за финансиране въз 

основа на съвместно разработени с УО 

критерии за подбор;

 Наблюдава изпълнение на стратегията, 

като информира УО за напредъка в 

рамките на определен период от 

време.

Териториални стратегии



Опростени разходи

 Чл.67 от Регламент 1303/2013 - опции за изчисляване на

допустимите разходи за базата на реални разходи, но

също и на единични ставки и еднократни суми;

 Период 2021-2027 г. - 2 методологии за изпълнение на

опростените разходи, разработени от УО - еднократни

суми за разходи за подготовка на проекта и единични

разходи за събития;

 Допълнително ще се използват 3 готови метода за

опростени разходи – за административни разходи, разходи

за персонал и разходи за пътуване и настаняване;

 Опростяване на процеса на управление на проектите -

достъп на повече бенефициенти до ЕС средства;

 Намаляване на административната тежест - не се изискват

придружаващи финансови документи;

 Допринасят за по-доброто усвояване на ЕС средства - по-

нисък процент на грешки
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