
ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
2021 - 2027

23 ноември 2022 г. 

Европейска подкрепа за общините в периода 2021-2027 



Структура и напредък

Приоритет 1

Интегрирано градско 

развитие

10-те големи градски 

общини

Приоритет 2

Интегрирано 

териториално развитие 

на регионите

40 градски общини

Приоритет 3

Справедлив преход

Областите Стара 

Загора, Перник и 

Кюстендил

Приоритет 4

Техническа помощ

 Успешно приключени неформални преговори с ЕК по приоритетите с финансиране 

от ЕФРР. Подадена програма на 16.11.2022 г.

 Одобрени от Министерски съвет ИТСР за регионите от ниво 2

 Процес по финализиране на приоритетите с финансиране от ФСП



Правила за структуриране на териториалните органи 
по Приоритет 1

Звено за подбор Комитет за подбор
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› Минимум 3 служители от общината с подходяща 

квалификация и опит

› Ръководител, определен от кмета (зам. кмет или друг 

с правомощия за вземане на решения)

› Колективен орган, състоящ се от председател 

(ръководител на звеното) и секретар (експерт от 

звеното) без право на глас и членове с право на глас 

(служители на общината, НПО, бизнес, академична 

среда, работодателски организации и т.н.)

› Публикува покана и регистрира проектни идеи

› Организира и провежда публични обсъждания

› Извършва проверка за административно съответствие и 

допустимост и проверка за качество на подадените 

проектни идеи

› Групира класираните проектни идеи с потенциал за 

съвместно изпълнение под формата на интегриран 

проект

› Секретариат на Комитета за подбор 

› Разглежда, обсъжда и гласува за одобрение на 

класираните проектни идеи, преминали проверката 

за административно съответствие и допустимост и 

проверката на качеството, извършени от страна на 

Звеното за подбор на проектни идеи



Проект за изменение на Правилника за прилагане 
на ЗРР – публикуван за обществени консултации

/изпълнение на подхода ИТИ/

Изготвяне на 
Единни 

указания за 
кандидатстване 
с концепции за 

ИТИ

Детайлна 
процедура за 

подбор на 
концепции за 
ИТИ от РСР

Срокове и 
стъпки за 

подбор

Видове 
списъци в 
програмна 

концепцията

Одобрение от 
РСР



ПОДКРЕПА ЗА 
УСТОЙЧИВО 
ЕНЕРГИЙНО 

ОБНОВЯВАНЕ НА 
ЖИЛИЩНИЯ И 
НЕЖИЛИЩНИЯ 

СГРА ДЕН ФОНД
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Национален план за възстановяване и устойчивост на Република 
България



Компонент 1 
„ПУБЛИЧНИ СГРАДИ“

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 Всички общини на 

територията на Република 

България

 Областни администрации

 Министерства или друг

публичен орган, собственик

на съответната публична

сграда (централни и

териториални

администрации).

 Бюджет – 408 млн. лева

Компонент 2  

„СГРАДИ В СФЕРАТА НА

ПРОИЗВОДСТВОТО,ТЪРГОВИЯТА

И УСЛУГИТЕ“

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 Предприятия, вкл. общински

предприятия

 Бюджет – 235,2 млн. лева

Add a Footer 6



Жилищни сгради 
Ключови
приоритети и елементи

 Подобряване енергийните

характеристики на националния

сграден фонд от жилищни сгради, чрез

прилагане на интегрирани

енергоефективни мерки

 Стимулиране на минимум 30%

спестяване на първична енергия за

обновените жилищни сгради

 Постигане на клас „В“ на

енергопотребление

 Механизмът за възстановяване и

устойчивост /финансиране от ЕС/: 1 176

960 000,00 лв. и финансиране от

държавния бюджет: 235 392 000 лв. за

ДДС

• Процедура: ЕТАП I: 100% БФП

• Процедура: ЕТАП II: 80% БФП

• Реформа 1: Създаване на звена на

принципа „Обслужване на едно гише“

• Реформа 2: Улесняване и повишаване

ефективността на инвестиции в

енергийна ефективност на

многофамилни жилищни сгради

(Изменение на Закона за управление

на етажната собственост)

Add a Footer 7



ВИЗИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОЕЦЕДУРА „ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – ЕТАП I“

ИНТЕНЗИТЕТ на БФП – 100% от допустимите разходи

Крайни получатели – сдружения на собствениците, управляващи многофамилни

жилищни сгради по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)

Задължителни партньори – общинските администрации, упълномощени от СС да

извършват всички действия свързани с кандидатстването и изпълнението на проекта

от тяхно име

Допустими сгради – многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април

1999 г., в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от

един собственик

Блок-секция - строителна единица със самостоятелно функционално предназначение,

която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи

(стени, покрив, вкл. деформационна фуга м/у свързано застроени блок – секции) и има

самостоятелно обособен генератор на топлина (абонатна станция, отоплителен котел

или друг генератор) /студ или няма генератор на топлина/студ.
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EUROPEAN UNION REPUBLIC OF BULGARIA

Министерство на регионалното развитие

и благоустройството

Европейско 

териториално 
сътрудничество

2021-2027



Програми ИНТЕРРЕГ
2021-2027

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

• Програма ИНТЕРРЕГ VI-A  
България Сърбия 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



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



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

:



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


