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Резюме  

на  

Интегрирана териториална стратегия за развитие  

на  

Югоизточен регион за планиране 2021-2027 

 

Настоящото резюме е изготвено от екипа на НСОРБ, на база приетата на 27.09.2022 г. от 

Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион ИТСР за периода 2021-2027. 

 

Визия:  

Югоизточен регион - привлекателно място за живот и бизнес, със съхранено 

природно и културно наследство, ефективно използващ своя потенциал за 

постигане на устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие. 

 
 

Стратегически приоритети: 
 

 Стратегически приоритет 1: Подкрепа за устойчива и интелигентна 

икономика; 

 Стратегически приоритет 2: Подобряване на образователното 

равнище на населението и качеството на живот; 

 Стратегически приоритет 3: Териториално сближаване и 

интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони. 
 

 

Описание на стратегическите приоритети, специфичните им цели и 

конкретни проекти по тях: 
 

Стратегически приоритет 1: Подкрепа за устойчива и интелигентна икономика: 

 

Специфична цел: 1.1. Засилване на капацитета за научни изследвания и 

иновации и на въвеждането на модерни технологии: 

Описание на мерките за подкрепа: 

Изграждане, поддържане и достъпът до съвременни научни инфраструктури, 

внедряване на нови технологии и прилагането на иновации, с цел повишаване на 

конкурентоспособността на ЮИР за  привличане на желани инвестиции, водещи до 

създаване на привлекателни работни места, задържане на човешкия капитал и 

генериране на регионален и национален растеж. По отношение на инвестициите в 

предприятия, приоритетите за финансиране по политиката на сближаване ще бъдат 

насочени към научноизследователски и иновационни дейности. 

Цел  1.1.1. Концентриране на научна инфраструктура и изследователски капацитет в 

значими за регионалната икономика направления и трансфер на иновации: 

Описание: Конкретни проекти: 

-Стимулиране развитието на научно-

изследователска инфраструктура и 

сътрудничеството между научните 

организации, публичния и частния 

- Създаване на Регионален 

иновационен център /генетика и 

биотехнологии/; 
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сектор от региона и извън него, в т.ч. 

чрез реализиране на следните 

проекти: 

-Реализиране на съвременни модели 

на университети, като въвеждане на 

модел за предприемачески „Hub“ 

(хъб); 

-Подкрепа за инвестиции в 

научноизследователски и 

иновационни дейности и насърчаване 

на трансфера на модерни технологии; 

-Създаване на иновативни 

стартиращи предприятия, 

приоритетно с основна дейност във 

високотехнологичните или средно-

високо технологичните сектори на 

преработващата промишленост и 

интензивните на знание услуги.  

- Създаване на „Високотехнологичен 

академичен център Бургас“ за 

високи технологии, биофизика, 

биомеханика с оглед трансфер на 

конкретни иновативни приложения 

и технологии; 

- Създаване на мрежи (клъстери) от 

регионални институции, научни 

организации и високотехнологични 

предприятия за изпълнение на 

целеви регионални задачи и 

програми. 

 

Цел  1.1.2. Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП и 

подобряване на условията за бизнес: 

Описание: Конкретни проекти: 

Ще се стимулира процеса за създаване 

на нови работни места и 

икономически дейности с висока 

добавена стойност, като е предвидена 

подкрепа за: 

-предприятията за внедряване на 

технологични продукти и услуги с 

висока добавена стойност с принос 

към икономическия растеж. 

Подкрепата за МСП ще бъде съгласно 

потребностите и потенциала на 

предприятията на ниво NUTS 3 

(област), идентифицирани в 

Националната стратегия за МСП 

2021–2027; 

-участие с проекти за развитието на 

Индустрия 4.0; 

-провеждане на местни кампании за 

привличане на инвеститори.  

През периода 2021–2027 г. се очаква да бъдат 

обособени редица нови производствени 

терени, част от които вече са с определени 

локализации и предстои обособяването им в 

парцели за бизнес и индустрия, изграждане на 

обслужващите улици и техническата 

инфраструктура, в т.ч.:  

 

- Шест нови индустриални зони в 

Бургас – „Меден рудник“, Долно 

Езерово, Равнец, Девети километър, 

Черно море и разширение на 

промишлена зона Север;  

- Втора фаза на „Индустриален и 

логистичен парк Бургас“;  

- Индустриална зона „Загоре“ АД;  

- Индустриална зона „Сливен и 

Ямбол“;  

- Изграждане на нова Индустриална 

зона – Казанлък.  

Цел  1.1.3. Осъществяване на плавен и ефективен индустриален преход, свързан 

с екологична устойчивост и ресурсна ефективност: 

Описание на мерките за подкрепа: 

Предвиждат се мерки свързани с подкрепа за: 

-привличане на нова индустрия, която да предотврати зависимостта на определени 

градове или части от територията на региона от един сектор; 

-инвестиции в цифровизация; 

-внедряване на технологии за достъпна чиста енергия; 

-въвеждане на нисковъглеродни и безотпадни технологии, редуциране на количествата 

отпадъци, генерирани в процеса на производство, и развитие на индустриална 

симбиоза; 
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-укрепване на кръговата икономика 

-ще бъде изготвен Териториален план за справедлив преход на територията на област 

Стара Загора, който ще очертае стратегическата рамка за управление на инвестициите 

по линия на Европейския фонд за справедлив преход с оглед преодоляване на 

социално-икономическите ефекти от декарбонизиране на икономиката в областта. 

Специфична цел: 1.2. Развитие на синя икономика, туризъм и селско стопанство 

с повишена добавена стойност: 

Описание: Конкретни проекти: 

Важен фокус на подкрепата ще бъде 

влагането на ресурси за чистотата на 

морската вода, за намаляване на 

въглеродните емисии от корабите, за 

опазване на водните биологични 

ресурси. 

Ще се насърчава създаването на 

предпоставки за растеж на 

устойчивата синя икономика и 

стимулиране развитието на 

общностите, занимаващи се с 

рибарство и аквакултури в 

крайбрежните райони. 

Предвижда се основните 

интервенции/мерки на ОСП 2021-

2027 г. да се концентрират в следните 

направления: Натура 2000 и други 

специфични ограничения; природни 

или други специфични ограничения за 

региона; задължения в областта на 

околната среда; инвестиции; 

сътрудничество; управление на риска; 

млади земеделски стопани; обмен на 

знания и информация. 

- Включване на пристанище Бургас в 

списъка на пристанищата за посещение от 

круизни и други туристически кораби; 

-Разширяване на съществуващ пристан и 

изграждането на нов пристан за малки 

плавателни съдове на остров Света 

Анастасия; 

-Развитие на водните спортове и 

свързаните с тях услуги: яхтинг, спортен 

риболов, подводно плуване, морска 

археология; 

-Подкрепа на туристическата 

инфраструктура, включително изграждане 

на веломаршрутна мрежа в района, 

свързана с посетителския туризъм в 

природна и урбанизирана среда, 

реставрация и консервация на недвижими 

културни ценности от архитектурното 

наследство, модерен маркетинг и реклама. 

 

 
 

Стратегически приоритет 2: Подобряване на образователното равнище на 

населението и качеството на живот: 
 

 

Специфична цел: 2.1. Инвестиции в човешки ресурси: 

Цел  2.1.1. Стимулиране на инвестиции в образованието: 

Описание на мерките за подкрепа: 

Ще се стимулира въвеждане на модерни форми на обучение, в т.ч. създаване на 

дигитални учебни ресурси.  Ще получат подкрепа иновативни учебни програми, 

иновативни класни стаи и иновативни училища. Ще се разширят формите на 

професионалното и дуалното обучение.  Образователната инфраструктура също ще 

бъде подобрена.  

Използването на подхода на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) ще бъде 

прилаган според конкретните териториални дисбаланси и потребности, в т.ч. и по 

отношение на следните дейности:  

-създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на демографски, 

социални и културни бариери;  
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-комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на 

вторичната сегрегация и против дискриминацията.  

Цел 2.1.2. Подобряване на връзката на образованието и квалификацията с пазара 

на труда: 

Описание на мерките за подкрепа: 

-разработване на отворени системи за обучение, регулиращи професионалната 

подготовка според нуждите на регионалния пазар на труда, съвместно със социално-

икономическите партньори; 

-предоставяне на възможност за професионално обучение и придобиване на 

професионални знания, умения и компетентности от учениците; 

-подкрепа на професионално образование и обучение; 

-развитие на дуалната система на обучение; 

-ограмотяване на възрастни; 

-валидиране на знания, умения и компетентности; 

-повишаване на квалификацията и преквалификация на работниците; 

-съдействие при търсене на работа на търсещите работа; 

-осигуряване на активното участие на търсещите работа. 

Цел 2.1.3. Висше образование: 

Конкретни проекти: 

-подобряване на инфраструктурата на висшето образование; 

-въвеждане на дуално обучение във висшето образование; 

-подкрепа за развитието на Факултета по медицина за осигуряване на модерно 

обучение на световно ниво с цел привличане и на чуждестранни студенти; 

-обновяване на учебно-тренировъчната база на Колежа по туризъм в Бургас; 

-откриване на нови филиали на висши учебни заведения в региона съгласно 

Националната карта на висшето образование, която ще определя профилната и 

териториалната структура на висшето образование по професионални направления и 

специалности от регулираните професии; 

-изграждане на материална база, оборудване на кабинети, практики и лаборатории в 

системата на висшето образование по специалности относно производство, 

преработване и разширяване на приложението в бизнеса на етерично-маслени култури, 

в т.ч. маслодайната роза; 

-разработване на нови магистърски програми в синхрон с направление Индустрия 4.0 

и новите тенденции на пазара на труда, във взаимодействие с бизнеса. 

Специфична цел: 2.2. Подобряване на здравната, социалната, културната и 

спортната инфраструктура и достъпа до услуги 

Цел  2.2.1. Равен достъп до качествени здравни услуги: 

Описание: Конкретни проекти: 

-териториално фокусиране на 

интервенциите, което да подобри 

достъпа на населението до първична, 

специализирана и болнична помощ; 

-създаване на мобилни екипи към 

областните лечебни заведения; 

-осигуряване на  възможност за 

подпомагане на общинските болници 

и тяхното трансформиране в 

медицински центрове на принципа 

„отдолу–нагоре“ при подаване на 

проекти в съответствие с 

определените за региона приоритети; 

-Изграждане на Университетска детска 

болница със спешен център и 

високотехнологично оборудване, която ще 

обедини всички педиатрични 

специалности на едно място и ще позволи 

комплексно лечение на децата не само от 

община Бургас, а и от цяла Източна 

България. 
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-финансиране на нови условия за 

предлагане на услуги от 

общопрактикуващи лекари в 

труднодостъпни райони; 

Цел  2.2.2. Социални услуги и социално включване: 

Описание на мерките за подкрепа: 

Ще се подкрепят инвестиции в подобряване на условията и услугите в 

специализираните институции за предоставяне на социални услуги на възрастни хора, 

както и на деца. Всички домове за стари хора следва да се реформират в съответствие 

със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в 

надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните 

услуги. Деинституционализацията на грижата за деца и възрастни хора, както и 

предоставянето на услуги в домашна среда, в специализирана среда, услуги, които се 

предоставят мобилно, включително изграждане на необходимата инфраструктура и 

доставка на оборудване, ще продължат да бъде обект на целенасочени усилия. 

Интервенциите на Кохезионната политика на ЕС ще бъдат насочени и към 

подпомагане на активното социално включване и интегриране на групите със 

специални нужди и ромското население, включително чрез проекти за изграждане на 

социални жилища. 

Цел  2.2.3. Подобряване на културната и спортната инфраструктура: 

Описание: Конкретни проекти: 

Ще се подкрепят мерки, свързани с 

осигуряване на достъп до културно и 

природно наследство в региона чрез 

изграждане, реконструкция и 

модернизация на културната 

инфраструктура в региона. 
Инвестиции ще бъдат насочени към 

реконструирането на материално-

техническата база на училищата по 

изкуства и култура и доставката на 

оборудване за обучението. 

-Изграждане на арт улици; 

-Етнографски музей в гр. Бургас; 

-Програма за по-интензивно приобщаване 

на децата и младежите към създаване на 

културен продукт; 

-Изграждане на нов градски футболен 

стадион в Бургас между Пътен възел Юг и 

к-с „Меден рудник“; 

-Реконструкция и изграждане на нови 

спортни комплекси и зали и други подобни 

в отделните части на ЮИР; 

-Драматичен театър „Стефан Киров“ -

Сливен –ремонт; 

-Регионален исторически музей – Сливен-

ремонт; 

-Художествена галерия - Сливен – 

реновиране на сграда; 

-Регионален исторически музей – Ямбол- 

ремонт и разширение; 

-Ремонт и оборудване на експозиционна 

зала в АР “Тракийски и античен град 

Кабиле”; 

-Реставрация и консервация и експониране 

на новооткрити недвижими 

археологически ценности в АР „Тракийски 

и античен град Кабиле“ ; 

-Ремонт и оборудване на археологическата 

база в АР “Тракийски и античен град 

Кабиле“; 
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-Реставрация, консервация и 

социализация на Средновековен манастир 

с. Воден, общ. Болярово; 

-Реставрация, консервация и 

социализация на Средновековна крепост с. 

Воден, общ. Болярово; 

-Реставрация, консервация и 

социализация на Средновековна крепост 

Ямбол; 

-Регионален исторически музей - Бургас – 

ремонт; 

-Националната гимназия по пластични 

изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“ -

Казанлък –ремонт; 

-Казанлъшка гробница –обновяване и 

оборудване; 

-Национален парк музей „Шипка 

Бузлуджа“, Казанлък-цялостна 

реставрация и консервация; 

-Царски некропол на тракийския град 

Севтополис –социализация; 

 -Острови „Св. Иван“ и „Св. Петър“ - 

консервация, реставрация и социализация 

на архитектурно-историческия резерват ; 

-Бивша сграда на „Морската търговска 

гимназия“ в гр. Созопол /остров „Св. Св. 

Кирик и Юлита“/ -основен ремонт; 

-Античен и средновековен град Деултум- 

консервация, реставрация и социализация 

на архитектурно-исторически резерват; 

-Надгробна „Източна могила“, с. Караново 

- консервационно-реставрационни 

дейности ; 

-Старинна част на гр. Котел, общ. Котел, 

обл. Сливен – консервация и реставрация; 

-с. Жеравна, общ. Котел, обл. Сливен - 

консервация, реставрация и социализация 

на архитектурно-исторически резерват; 

-ЦПА – Созопол- ремонт на база за 

подводни археологически проучвания; 

-Старинен град Несебър – консервация и 

реставрация; 

-Неолитни жилища със запазени интериор 

и покъщнина – Ст. Загора – консервация и 

реставрация; 

-Регионален исторически музей – Стара 

Загора –ремонт; 

-Регионална библиотека „Сава 

Доброплодни“ - Сливен –ремонт; 

-Ремонти на Народни читалища в Бургас, 

Сливен, Стара Загора и Ямбол.  
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Специфична цел: 2.3. Изграждане и/или рехабилитация на техническата 

инфраструктура 

Описание на мерките за подкрепа: 

-изграждане и/или рехабилитация на техническата инфраструктура в локациите, които 

все още не успяват да предложат на населението качествени условия за живот; 

- повишаване на ефективността на ползване на водите  чрез реконструкция и 

модернизация на амортизираната водопроводна мрежа; 

-изпълнение на залегналите в Стратегията за ВиК инфраструктурата мерки за 

изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водоснабдителни мрежи, като 

в резултат от осъществяването им ще се подобри качеството на средата за живот в 

региона; 

-изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура въз основа на регионални 

прединвестиционни проучвания в съответствие с нормативната база, приоритетно в 

агломерации с над 10 000 екв. ж. и, където е възможно, и в агломерации с над 2 000 

екв. ж. 

Специфична цел: 2.4. Чиста околна среда: 

Описание на мерките за подкрепа: 

-дейности по управление на отпадъчните води и повишаването на свързаността на 

населението с пречиствателни станции за отпадъчни води, при подобряване на 

технологиите на пречистване и постигане на съответствие с изискванията на 

националното и европейското законодателство; 

- оптимизиране събирането и третирането на отпадъци и внедряване на съвременни 

технологии за разделно събиране, предварително третиране, компостиране на 

биоразградимите отпадъци с цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци 

и стимулиране на повторната употреба; 

- рекултивация на депата за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните 

изисквания; 

- действия, насочени към изпълнение на пакета „Кръгова икономика“ с цел 

превръщане на отпадъците в ресурси; 

- намаляване замърсяването на въздуха, като въвеждане на зони с ниски емисии, 

подмяна на част от инсталациите на твърдо битово гориво с алтернативни, 

надграждане на системата за мониторинг на въздуха; 

- разработване на съвместни политики, протоколи, процедури, проекти и подходи за 

предотвратяване на риска и бързо реагиране на потенциални извънредни ситуации 

особено свързани с риска от наводнения в урбанизирани и неурбанизирани територии; 

-планиране и реализиране на съвместни действия за опазване на природата и 

биологичното разнообразие при съобразяване с постановките на Регламент за 

възстановяване на природата и Национална стратегия за опазване на биологичното 

разнообразие (документите са в проект). 
 

 

 

Стратегически приоритет 3: Териториално сближаване и интегрирано развитие на 

градските, селските и крайбрежните райони: 

 

Специфична цел: 3.1. По-добре свързан регион чрез подобряване на 

мобилността и регионалната свързаност на ИКТ 

Цел  3.1.1. Подобрена транспортна свързаност и достъпност: 

Конкретни проекти: 

- Изграждане на автомагистрала „Черно море“; 

- Изграждане на скоростен път „Русе–В. Търново–Ст. Загора–АМ „Марица“; 
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- Изграждане на скоростен обходен път на градовете Бургас и Казанлък; 

- Изграждане на тунел под връх Шипка; 

- Реализиране на проект „Регионална мрежа Бургас“ за изграждане на четирилентови 

пътища между общинските центрове и областния град Бургас по направленията 

Бургас–ГКПП „Малко Търново“, Бургас–Средец, Бургас–Айтос, Бургас–Созопол–

Приморско, Бургас–Поморие–Несебър, както и възможности да се проектират 

велоалеи и отбивки към различните малки населени места; 

- Изграждане на четирилентов път Сливен–Ямбол; 

- Ремонт/рехабилитация на отсечката от I-7 Ямбол–Лесово; 

- Изграждане на направлението „Харманли–Тополовград–Средец–Бургас“ (път ІІ-76) 

като част от т.нар. Второстепенна Крайгранична южна ос „Петрич– Бургас“ (Южна 

хоризонтала; 

- Реконструкция и изграждане на общинската пътна мрежа, осигуряваща и 

подобряваща достъпа до местата за предоставяне на публични услуги, до недвижими 

културни ценности и събития, до места за рекреация и туризъм, туристически обекти, 

до производствени и бизнес зони. 

По отношение на жп транспорта се предвижда:  

-„Рехабилитация на железопътния участък Пловдив–Бургас фаза 2“. Проектът 

включва и внедряване на ETCS по протежение на цялата железопътна линия от 

Пловдив до Бургас с обща дължина от 293 km;  

-Модернизация на железопътната линия Карнобат–Синдел;  

-Модернизация на жп линията „Русе–Г. Оряховица–Димитровград“, което да приведе 

експлоатационните качества на жп инфраструктурата по тези направления в 

съответствие с изискванията за съставни елементи на основната TEN-T мрежа на ЕС.  

Цел 3.1.2. Подобрени цифрова свързаност и достъпност и ИКТ: 

Описание на мерките за подкрепа: 

-постигане на покритие с широколентов интернет във всички части на региона, 

включително периферните и селските райони; 

-инвестиции за въвеждане на 5G мобилни мрежи; 

-изграждане на други видове ИКТ инфраструктура; 

-развитие на електронно здравеопазване и образование; 

-изграждане на Европейски цифров иновационен център (хъб) по Програма „Цифрова 

Европа“ (2021–2027), който ще стимулира широкото приемане на модерни цифрови 

технологии от промишлеността, от публичните организации и академичните среди;  

-реализиране на проекти по следващия трети етап на WiFi4EU – насърчаване на 

интернет свързаността в местните общности за изграждане на безплатен 

високоскоростен безжичен Интернет достъп на обществени места;  

-въвеждане на Информационни технологии и Е-управление в общините, което 

предвижда: все по-тясно интегриране с изградените държавни хоризонтални системи 

за е-управление; използване на споделени ресурси при скъсяване на времето за 

обработка на преписки; увеличаване броя на предлаганите електронни услуги на най-

високо ниво на взаимодействие; промотиране на електронните разплащания като 

средство за улеснение на гражданите; внедряване на разнообразни приложения в 

сферата на географските информационни системи (ГИС), развитие на общинските 

интернет страници от ново поколение;  
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-въвеждане на мерки в подкрепа на „умни градове“, „интелигентни градове“, „градове 

на знанието“, както и „умни села“.  

Специфична цел: 3.2. Укрепване на полицентричната мрежа от селища  

Описание на мерките за подкрепа: 

Важен извод на Актуализираната национална концепция за пространствено развитие 

(АНКПР) е, че продължават процесите на пространствена поляризация и движение към 

моноцентрични модели на развитие на всички нива – общинско, областно, регионално, 

национално. Като важно териториално формирование следва да се отбележи 

специфичното в своите проблеми териториално енергийно ядро Раднево–Гълъбово на 

територията на региона. АНКПР определя като „силно стагниращи“ и за „стимулирано 

развитие“ групата от 4 общини „Странджа–Сакар“ – Малко Търново (област Бургас), 

Болярово и Елхово (област Ямбол), Тополовград (област Хасково).  
В Югоизточен регион големите градове опорни центрове от 2-ро ниво – с национално 

значение – градовете Бургас и Стара Загора са място на концентрация на създаване на 

работни места и висококачествени човешки ресурси. Те създават и усвояват иновации, 

обслужват и приобщават околната територия, като предлагат диверсифицирана 

заетост и качествени услуги. Мерките, които следва да подкрепят развитието на тези 

градове, включват изграждане на високоефективна научно-изследователска 

инфраструктура, висше образование, инвестиции в иновации и високи технологии, 

стимулиране на предприемачеството в производства с висока добавена стойност и ИТ, 

Индустрия 4.0, изграждане на модерна цифрова инфраструктура, защита на околната 

среда и културното наследство, развитие на културните институции, физическо 

обновление и сигурност на обществените пространства. Посредством подходящи 

интегрирани проекти тези центрове ще станат по-привлекателни за инвестиции и ще 

участват по-активно в конкурентната среда и в културния и икономическия обмен 

между градовете в границите на Европейския съюз и в глобален мащаб. Специфично 

за град Бургас е постигането на високоефективно и устойчиво развитие на секторите и 

дейностите на синята икономика.  

В градовете от трето ниво – центровете с регионално значение в територията на 

областите, каквито са Сливен, Ямбол, а също и градовете Казанлък и Димитровград, 

действията ще се насочат към развитие и поддържане на сектори, генериращи висок 

растеж, подобряване на качеството и поддържане на пространствената цялост на 

системите за социални, здравни, образователни и културни услуги, доизграждане на 

транспортната, инженерно- техническата и цифровата инфраструктура за подобряване 

на мобилността, комуникативността и достъпа до услуги. Развитието на тези градове 

и разширяването на техните агломерационни зони ще увеличи ролята им на 

стимулатори на вътрешнорегионалното развитие. За тези градове ще се прилагат мерки 

за енергийна ефективност в жилищни и обществени сгради, както и устойчива градска 

мобилност. В тях ще се стимулира изграждане на зелена градска инфраструктура, като 

обществени зони за отдих и зелени площи, включително и физически елементи на 

градската среда, като зоопаркове и други аспекти (обекти и услуги) на грижата за 

животните), сигурност в обществени пространства и общинско жилищно настаняване. 

Разпространението на процесите на развитие ще бъде подобрено и от подкрепата, 

насочена към селските райони и градовете от 4-то ниво, организиращи територията на 

селските райони. Такива проекти ще включват разширяване и модернизиране на 

инфраструктурата, особено на транспорта, мерки за съживяване и развитие на 

обществените услуги и други функции в предоставянето на обществени услуги, които 

са необходими за стимулиране на процесите на развитие на местно ниво. 

Разширяването на достъпа до високоскоростен интернет в селските райони ще е важна 

предпоставка за развитието на проекти за умно и устойчиво земеделие, ще стимулира 

местната икономика и ще подобри качеството на живота посредством предоставянето 

на достъп до ново поколение публични и частни цифрови услуги. От стратегическа 
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важност за развитието не само на черноморското крайбрежие, но и на дълбокия 

хинтерланд, е проектирането и изграждането на АМ „Черно море“. Предложението е 

тази магистрала да продължи като скоростен път на север от Варна до Шабла с връзка 

към Констанца и Тулча. Така ще се реализира стратегическата цел за подобрена 

„свързаност“ и ще се създадат условия за валоризиране на специфичните потенциали 

на региона (туризъм, земеделие, индустрия, пулсиращи трудови пазари, пулсираща 

търговия, специфичния атрактивен ресурс на „Via Pontica“ – освен орнитоложки 

коридор и трасе на древен римски път). 

 

 

Специфична цел: 3.3. Развитие на трансграничното и транснационалното 

сътрудничество 

Описание на мерките за подкрепа: 

-насърчаване на икономическото развитие и конкурентоспособността на МСП чрез 

включването им като краен получател на помощта по програмите за ТГС; 

- инвестиране в продукти и услуги, свързани с историческото, природното и 

културното наследство, със силен акцент върху създаването на заетост за малките и 

семейните предприятия; 

- развитие на алтернативни форми на туризъм с по-висока добавена стойност за 

социалното-икономическото и териториалното развитие на региона. Съвместните 

инициативи в тази връзка могат да бъдат реализирани и чрез инструменти за 

интегрирано териториално развитие, основани на съвместни стратегии за 

териториално развитие; 

-инвестиране в съвместни дейности, насочени към адаптация и смекчаване на 

изменението на климата, със силен акцент върху устойчиви и екологични мерки; 

- подпомагане на съвместни трансгранични действия за подобряване на процента на 

рециклиране и насърчаване на прехода към кръгова икономика, включително 

изграждане на капацитет на заинтересованите страни, кампании за повишаване на 

осведомеността за насърчаване на устойчиви практики и поведение; 

- разработване на електронно управление на регионално и местно равнище (ключово 

действие, произтичащо от Съобщението за граничните препятствия); 

- разработване на съвместни политики, протоколи, процедури и подходи за 

предотвратяване на риска и бързо реагиране на потенциални извънредни ситуации; 

- подкрепа на политиките на ЕС за повишаване сигурността на външните граници; 

- използване на опростени финансови инструменти с възможен компонент на 

безвъзмездната финансова помощ; 

- осигуряване на здравно обслужване и социална грижа, отговарящи на нуждите на 

населението; 

- обмен на добри практики и изпълнение на съвместни мерки, насочени към 

политиките за устойчив „син растеж“, за интегрирано управление на крайбрежните 

зони, морско наблюдение, намаляване на рисковете и повишаване на ефективността в 

опазването и използването на ресурсите в съответствие със съвременните изисквания 

на Интегрираната морска политика на ЕС. 
 

 

 


