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Програмната стратегия:

 Справяне с негативните демографски

тенденции и намаляване на регионалните

различия по отношение на населението;

 Увеличаване на икономическия растеж на 

българските региони; 

 Насърчаване на балансирано териториално

развитие чрез полицентрична мрежа от

градове, подкрепена от интегрирани

инвестиции.



Подходите за изпълнение:

Интегрирано градско развитие;

Интегрирано териториално развитие;

Териториални планове по ФСП.



Подход за изпълнение



Подход за изпълнение



Допустимите бенефициенти

Партньорства от:

 Държавни органи, областни администрации и

общински власти;

 Представители на гражданското общество -

неправителствени организации, организации на

работодатели, синдикати, фондации;

 Бизнес - представители на големи предприятия,

представители на малки и средни предприятия и др.;

 Научна общност - представители на университети,

Българска академия на науката, Селскостопанска

академия и др.;

 Сдружения на собствениците в многофамилните

жилищни сгради.



Приоритетите

ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 2021-2027 

Приоритет 1

Интегрирано градско развитие

Приоритет 2

Интегрирано териториално 
развитие на регионите

Приоритет 3

Справедлив енергиен преход



Приоритет 1. Интегрирано градско 

развитие

Териториален обхват:

10-те големи градски общини: Видин, Плевен, Русе, Велико

Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София,

Благоевград.



Изисквания към мерките за подкрепа:

1.Да бъдат предварително идентифицирани в Плановете за интегрирано 

развитие на общините;  

2.Мерките, свързани със секторите пътна инфраструктура, образование, 

здравеопазване, социална политика и култура, трябва да се основават на 

предварително картиране на нуждите на национално ниво от държавните 

институции и агенции, отговорни за разработването им.

Приоритет 1. Интегрирано градско развитие



Индикативни мерки за подкрепа:
 Инфраструктурни мерки за насърчаване на

икономическата активност;

 Енергийна ефективност и устойчиво обновяване на

жилищни и обществени сгради;

 Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;

 Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;

 Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;

 Образователна инфраструктура;

 Здравна и социална инфраструктура;

 Жилищно настаняване;

 Култура, спорт и туризъм;

 Други действия, допустими по ЕФРР и идентифицирани въз основа на подхода

„отдолу-нагоре“.

Над 1/3 от бюджета на приоритета (151.8 млн. евро) -за инвестиции за

социално включване, жилищно осигуряване, образование, дългосрочна грижа и

здравеопазване.

Приоритет 1. Интегрирано градско развитие



Използване на териториални инструменти:

10-те градски общини, подпомогнати по Приоритет 1, формират 4 градски клъстера в

районите от ниво 2, а именно:

1. Северозападен район - Видин и Плевен;

2. Северен централен и Североизточен район - Русе, Велико Търново, Варна;

3. Югоизточен и Южен централни район - Бургас, Стара Загора и Пловдив;

4. Югозападен район – Столична община и Благоевград.

Специален фокус на подкрепата ще представляват най-нуждаещите се райони/

територии в градските общини, определени в техните ПИРО: 10% от бюджета по

приоритета за интервенции в такива територии.

Приоритет 1. Интегрирано градско 

развитие



Възможностите за кандидатстване:

 ПРОЕКТИ ТИП 1 с обхват територията на една градска община:

• Самостоятелен проект на един потенциален бенефициент (градска община или

заинтересована страна);

• Партньорство между различни потенциални бенефициенти (градската община със

заинтересована/и страна/и или между заинтересовани страни).

 ПРОЕКТИ ТИП 2 с обхват територията на един градски клъстер: Партньорство на различни

потенциални бенефициенти от територията на градските общини, включени в клъстера

(градски общини и/или заинтересовани страни).

 ПРОЕКТИ ТИП 3 с обхват територията на цялата страна: Партньорство между

потенциални бенефициенти по Приоритет 1 (градски общини или заинтересовани страни) и

потенциални бенефициенти по Приоритет 2 (градски общини или заинтересовани страни) за

изпълнението на концепции за ИТИ.

За изпълнението на проекти тип 1 и тип 2 (на територията на една градска община

или на територията на градския клъстер), потенциалните бенефициенти ще могат да

разходват до 70% от средствата на градския клъстер.

Приоритет 1. Интегрирано градско 

развитие



Бюджет: 433 734 302 евро (евродял), принос на ЕФРР.

Всеки градски клъстер, с изключение на ЮЗР, ще има отделен индикативен бюджет. За 

градските общини в Югозападен регион (регион в преход) са предвидени 100 млн. евро 

(средства от ЕФРР). 
Клъстер Дял (в %) от

бюджета на

Приоритета

Северозападен район - Видин и Плевен 21.57

Северен централен и Североизточен район - Русе, Велико

Търново, Варна

27.78

Югоизточен и Южен централен район - Бургас, Стара Загора

и Пловдив

27.60

Югозападен район - София и Благоевград 23.06

Форма на финансиране Бюджет, в евро 

Безвъзмездни средства 421 047 587 

Финансови инструменти 21 686 715 

Приоритет 1. Интегрирано градско развитие



Приоритет 2. Интегрирано териториално 

развитие на регионите

Териториален обхват: 40 градски общини, в които има населени

места над 15 000 жители.

За мерките в областта на социалното включване, жилищното

осигуряване, образованието, дългосрочната грижа и

здравеопазването е заделен ресурс в размер на 415.4 млн. евро.



Приоритет 2. Интегрирано териториално развитие на 

регионите

Изисквания към мерките обект на подкрепа:

 Да бъдат предварително идентифицирани в интегрираните

териториални стратегии за развитие на регионите от ниво NUTS 2;

 Мерките, свързани със секторите пътна инфраструктура, образование,

здравеопазване, социална политика и култура, трябва да се основават

на предварително картиране на нуждите на национално и регионално

ниво, изготвено от държавните институции и агенции, отговорни за

тези политики, и надлежно отразени и включени в интегрираните

териториални стратегии за развитие от регионите от ниво NUTS 2

(подход „отгоре-надолу“).

Специален фокус на подкрепата ще представляват най-нуждаещите се

територии, определени като проблемни / територии със специфични

характеристики в съответните Интегрирани териториални стратегии

за развитие: териториите с демографски риск, както и планинските,

селските и граничните територии. За тях ще бъдат заделени 10% от
бюджета по приоритета.



Индикативни мерки за подкрепа:

 Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност: -

техническа инфраструктура за бизнес и предприемачество (включително сгради);

 Енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни и обществени сгради;

 Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;

 Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;

 Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;

 Образователна инфраструктура за предучилищно, училищно и висше образование,

включително детски градини.

 Здравна и социална инфраструктура и оборудване за предоставяне на интегрирани

здравно-социални и социални услуги в общността за уязвими групи, възрастни хора,

хора с увреждания или деца, вкл. детски ясли;

 Жилищно настаняване;

 Култура, спорт и туризъм;

 Други действия, допустими по ЕФРР и идентифицирани въз основа на подхода „отдолу-

нагоре“, при спазване на ясна процедура за демаркация с други програми.

Задължителна мярка за всички изброени по-горе интервенции ще бъде осигуряване на

достъпна физическа среда за хората с увреждания в съответствие с изискванията на

националното законодателство.

Изискване към всички инвестиции в сгради по ПРР е изпълнението на мерки за енергийна

ефективност с цел постигане най-малко клас на енергопотребление „B“ на сградата.

Приоритет 2. Интегрирано териториално развитие 

на регионите



Бюджет: 1 065 045 698 евро (евродял), финансиране от ЕФРР.

Регионални пакети

Приоритет 2. Интегрирано териториално развитие на 
регионите

Показатели:

Методиката за разпределяне 

на ресурса по приоритета 

включва 4 индикатора: 

 1. Население - тежест 15%; 

 2. Територия - тежест 15% ; 

 3. Брутна добавена 

стойност - тежест 20%.; 

 4. Компонент 

„инфраструктура“ 

(компонент на 

Европейския индекс на 

регионална 

конкурентоспособност). 

Регион от ниво NUTS 2 Дял (в %) от

бюджета на

Приоритета

Северозападен район 20

Северен централен район 18

Североизточен район 18

Югоизточен район 16

Южен централен район 17

Югозападен район 12

Форма на финансиране Бюджет, в евро 

Безвъзмездни средства 1 011 793 413

Финансови инструменти 53 252 285



Приоритет 3. Справедлив енергиен 
преход

Териториален обхват: области Перник, Кюстендил и Стара Загора.
Възможно разширяване с още 8 области: Сливен, Ямбол, Хасково, Бургас, Варна, Ловеч, Габрово,
Търговище.

Бюджет: 1 243 208 977 евро (евродял), финансиране от ФСП.

Реализация: Приоритетът ще се изпълнява по линия на Фонда за справедлив
преход (ФСП) и при условие, че разработените за целите на неговата реализация
териториални планове за справедлив преход на засегнатите райони, бъдат
одобрени като част от Програмата за развитие на регионите 2021-2027.



Приоритет 3. Справедлив енергиен преход

Индикативни мерки за подкрепа:

 Продуктивни инвестиции в МСП;

 Инвестиции в създаването на нови фирми;

 Научноизследователски и иновационни дейности;

 Внедряване на технологии, както и системи и инфраструктури за достъпна

чиста енергия;

 Инвестиции във възобновяема енергия и в енергийна ефективност;

 Инвестиции в интелигентна и устойчива местна мобилност;

 Рехабилитация и модернизация на топлофикационни мрежи;

 Инвестиции в цифровизация, цифрови иновации и цифрова свързаност;

 Инвестиции в регенериране и обеззаразяване на изоставени терени,

възстановяване на земи и зелена инфраструктура;

 Повишаване на квалификацията и преквалификация на работници и търсещи

работа;

 Подобряване на кръговата икономика;

 Помощ при търсене на работа на търсещите работа;

 Активно включване на търсещите работа;

 Техническа помощ;

 Други дейности в областта на образованието и социалното приобщаване.



Мерки за подкрепа:

 Информация и комуникация;

 Подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол;

 Разработване и актуализиране на стратегически документи,

свързани с изпълнението на ПРР 2021-2027 г и с подготовка на

следваща програма след 2027 г.;

 Логистично осигуряване на координацията, управлението и

изпълнението на ПРР 2021-2027 г.;

 Обезпечаване функционирането на Комитета за наблюдение по

ПРР 2021-2027 г.;

 Оценка и проучвания, събиране на данни.

Бюджет: 51 800 374 евро (евродял), финансиране от ФСП.

Приоритет за техническа помощ
по чл. 36 на РОР



Целеви мерки за изграждане на административен капацитет чрез финансиране, което не е

свързано с разходи, с цел укрепване капацитета и ефективността на публичните власти и

органи, в следните направления:

 Разработване и публикуване на наръчници за изпълнение на подхода ИТИ;

 Осигуряване на подкрепа, вкл. наемане на външни експерти, за процедурите по предварителен

подбор и оценка на концепции за ИТИ и проектни предложения;

 Мерки за повишаване на административния капацитет на всички заинтересовани страни в

процеса на изпълнение на ПРР;

 Създаване на Консултативен център в подкрепа на подготовката на интегрирани

проекти/концепции за ИТИ;

 Организация и провеждане на публична кампания за популяризиране възможностите за

финансиране по ПРР;

 Разработване на методика и критерии за оценка на публичната подкрепа на отделните

интегрирани проекти и провеждане на обучения;

 Разработване на указания за общините за събиране, отчитане и анализ на данни за изпълнението

на проекти;

 Техническо обезпечаване за нуждите на УО на ПРР 2021-2027 г. и Регионалните съвети за развитие

(РСР);

 Подкрепа за териториалните органи в изпълнение на функциите им по ПРР, вкл. за изпълнение на

подхода ИТИ.

Бюджет - 22 290 000 евро (евродял), финансиране от ЕФРР.

Приоритет за техническа помощ

по чл. 37 от РОР



Индикативен бюджет

Приоритет Приоритет Приоритет 

Приоритет Принос на ЕС 

(евро) 

Национален 

принос 

(евро)

Общо (евро) 

П 1 433 734 302 101 751 432 535 485 734

П 2 1 065 045 698 216 739 157 1 281 784 855

П 3 1 243 208 977 411 486 501 1 654 659 478

ТП 74 090 374  13 074 771 87 165 145 

ОБЩО 2 816 079 351 7 43 051 861 3 559 131 212 



https://www.namrb.org/programen-
period-2021-2027


