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Програмната стратегия

 Развитие на икономическите потенциали;

 Мобилност и привлекателна среда за живот с

възможности за достъп до адекватно жилищно

настаняване;

 Качествени и достъпни здравни, образователни

и социални услуги, забавления, спорт, работа и

отдих;

 Справяне с проблема свързан с демографските

дисбаланси.



Индикативният бюджет

Приоритет Принос на ЕС 

(евро) 

Национален 

принос 

(евро)

Общо (евро) 

П 1 459 280 800 119 285 653 578 566 453

П 2 1 039 589 200 218 931 542 1 258 520 742

П 3 1 178 000 000 406 855 462 1 584 855 462

ТП 60 000 000  10 588 235 70 588 235 

ОБЩО 2 736 870 000 755 660 892 3 492 530 892 



Подходите за изпълнение

Интегрирано градско развитие;

Интегрирано териториално развитие;

Териториални планове по ФСП.



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.

Допустимите бенефициенти



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



Обхват: 10-те големи градски общини:

 Видин;

 Плевен;

 Русе;

 Велико Търново;

 Варна;

 Бургас;

 Стара Загора;

 Пловдив;

 София;

 Благоевград.

Приоритет 1 Интегрирано градско 

развитие



Видин и Плевен

Северозападен регион за 
планиране 

Русе, Велико Търново, Варна

Северен централен и 
Североизточен регион за 

планиране

Бургас, Стара Загора, Пловдив

Югоизточен и Южен 
централен регион за 

планиране

София и Благоевград 

Югозападен регион за 
планиране

Бюджет на градските клъстери

30% от средствата във всеки клъстер -за участие в 

концепции за ИТИ на ниво регион за планиране по ПО2.

Показатели:

 Население -

тежест 15%;

 Територия -

тежест 15%; 

 БДС - тежест 

20%;

 Инфраструктура

- тежест 50%.

Приоритет 1 Интегрирано градско развитие



Изисквания към мерките за подкрепа:

 Предварително идентифицирани в ПИРО;

 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.

Индикативни мерки за подкрепа:
 Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;

 Енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради;

 Устойчива градска мобилност;

 Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;

 Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;

 Образователна инфраструктура;

 Общинско жилищно настаняване;

 Здравна и социална инфраструктура;

 Култура и спорт;

 Туризъм.

Приоритет 1 Интегрирано градско развитие



Приоритет 1 Интегрирано градско развитие

 Самостоятелен проект на един бенефициент 
(градска община или заинтересована страна);

 Партньорство между различни бенефициенти 
(градски общини или заинтересовани страни).

Територия на 

градската 

община

Територия на 

градския 

клъстер

Територия на 

страната
/30% от бюджета на клъстера/

 Партньорство между две градски общини в клъстера; 

 Партньорство на различни заинтересовани страни от 

територията на две различни градски общини, 

включени в клъстера (включително градска община).

Партньорство между бенефициенти по ПО1 (градски 

общини или заинтересовани страни) и бенефициенти по 

ПО2 (градска община или заинтересована страна) за 

изпълнението на концепции за ИТИ. 

Типовете проекти:



КОМИТЕТ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИЗВЕНО ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Служители на съответната общинска

администрация (по преценка на

съответната общинска администрация)

• поне един експерт, който отговаря за

осигуряването на информация и публичност

• поне двама служители, които обезпечават

организацията на работата на Комитета и

изпълняват функциите, свързани с участието

в предварителния подбор на проектите

Представители на различни групи местни

заинтересовани страни, в т.ч.: общинска

администрация, НПО, бизнес, отделите

„Статистически изследвания“ (НСИ),

национално представените организации на

работодателите и на работниците и

служителите, академични среди, регионалните

колегии на камарите на архитектите и на

инженерите в инвестиционното проектиране

Участие на представители на УО на ПРР

в качеството на наблюдатели

Възможност за наемане на външни

експерти при необходимост

60%

40%

Звено за подбор

Комитет за подбор

Метод за формиране на общата 

оценка в териториалния орган

Приоритет 1 Интегрирано градско развитие

Териториалните органи



Процедура на подбор при самостоятелни проекти в една община

Публикуване на покана за подаване на фишове с проектни идеи 

Подаване на проектни фишове към Звеното за подбор

Оценка за административно съответствие и допустимост 

Обсъждане и оценка от Комитета за подбор на проекти 

Публикуване на окончателен списък  

Подаване на пълно проектно предложение в ИСУН 

Оценка от страна на УО на ПРР 

Отхвърляне на проектното 

предложение

Публично обсъждане на подадените проектни идеи

Ф
А

З
А

 2
Ф

А
З

А
 1

Публикуване на насоки за кандидатстване 

Подписване на договор за 

БФП

Приоритет 1 Интегрирано градско развитие



Процедура при партньорски проекти между бенефициенти от различни градски 

общини в градски клъстер

Приоритет 1 Интегрирано градско развитие



Процедура при проекти за участие в концепции за ИТИ

Публикуване на насоки за кандидатстване 

Издаване на писмо за подкрепа от Звеното за подбор в 

съответната община

ФАЗА 1:

Процедура за предварителен подбор на концепции за ИТИ в РСР

ФАЗА 2: 
Подаване на съответните проектни предложения към отделните УО, 

оценка, подписване на ДБФП

Приоритет 1 Интегрирано градско развитие



Бюджет: евродял -459 280 800 €, общ бюджет – 578 566 453 €.

Приоритет 1 Интегрирано градско развитие

Клъстер Дял (в %) от бюджета

на Приоритета

Северозападен район - Видин и Плевен 21.82

Северен централен и Североизточен район - Русе, Велико

Търново, Варна

23.53

Югоизточен и Южен централен район - Бургас, Стара Загора и

Пловдив

21.63

Югозападен район - София и Благоевград 33.02

Форма на финансиране Бюджет, в евро 

Безвъзмездни средства 436 316 760

Финансови инструменти 22 964 040 



Приоритет 2 Интегрирано териториално 

развитие на регионите

Обхват: 40 градски общини, в които има населени

места над 15 000 жители.

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.



Подкрепа чрез ИТИ концепции с комбинирано финансиране от

различни програми, Стратегическият план за развитие на

земеделието и селските райони и от други източници на

финансиране, включително рециклирани средства от прилагането на

финансовите инструменти от предишните програмни периоди.

Индикативни мерки за подкрепа:
 Здравна и социална инфраструктура, вкл. детски ясли;

 Образователна инфраструктура (вкл. детски градини) и професионално

обучение;

 Културна инфраструктура;

 Спортна инфраструктура;

 Жилищна инфраструктура и реновиране на бедни квартали;

 Енергийна ефективност и кръгова икономика;

 Инвестиции за устойчива градска мобилност;

 Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;

 Качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктура;

 Мерки за насърчаване на икономическата активност;

 Туризъм;

 Културно-историческо наследство;

 Други дейности, допустими по ЕФРР и идентифицирани от проектните

партньори въз основа на подход „отдолу -нагоре“, при спазване на определена

процедура за демаркация с други програми.

Приоритет 2 Интегрирано териториално развитие на 

регионите



Сформиране на партньорство, подписване на партньорско споразумение и 
подаване на концепция за ИТИ в ИСУН

Публични обсъждания на представените концепции за ИТИ

Предварителна оценка на концепциите за ИТИ от експертното звено на 
РСР

Одобрение на концепциите за ИТИ в РСР, в т.ч. извършване на индивидуална 
оценка, 

гласуване от членовете на РСР и класиране на концепциите 

Фаза 1

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИТИ

Подписване на общо рамково споразумение между партньорството и 
съответните УО

Подаване на детайлизираните проектни предложения и оценка от съответните УО 

(всеки УО оценява съответния проект от концепцията за ИТИ, попадащ в обхвата на 
неговата П)

Подписване на договори за БФП

(всеки УО подписва отделен договор за БФП за съответния проект, попадащ 
в обхвата на неговата П)

Изпълнение на проектите, които са част от концепцията за 
ИТИ

Фаза 2
Цялостна 

координация 
на процеса по 

време на 
фазата на 

изпълнение от 
УО на ПРР

Одобрение на Интегрирани териториални стратегии за развитие на 

регионите за планиране от ниво 2

Цялостна 
координация на 
изпълнението на 
споразумението 
за партньорство 

по време на 
фазата на 

изпълнение от 
водещия 
партньор

Приоритет 2 Интегрирано териториално 

развитие на регионите



Бюджет: евродял – 1 039 589 200 €, общ бюджет- 1 258 520 742 €

Регионални пакети

Приоритет 2 Интегрирано териториално 
развитие на регионите

Показатели:

 Население -

тежест 15%;

 Територия -

тежест 15%;

 БДС - тежест 

20%;

 Специфичен 

показател за 

всяка П - тежест 

50%.

Регион от ниво NUTS 2 Дял (в %) от бюджета на

Приоритета

Северозападен район 20.16

Северен централен район 18.51

Североизточен район 15.63

Югоизточен район 16.2

Южен централен район 16.05

Югозападен район 13.46

Форма на финансиране Бюджет, в евро 

Безвъзмездни средства 987 609 740

Финансови инструменти 51 979 460



Приоритет 3 Справедлив енергиен преход

Обхват: области Перник, Кюстендил и Стара Загора.
Възможно разширяване с още 8 области: Сливен, Ямбол, Хасково,

Бургас, Варна, Ловеч, Габрово, Търговище.

Бюджет: евродял -1 178 000 000 €, общ бюджет- 1

584 855 462 €

Реализация: Териториални планове за справедлив

преход. Мониторинг на изпълнението: работна

група, включваща представители на РСР.



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, включително технологии за съхранение на

енергия, и в намаляване на емисиите на парникови газове;

 Инвестиции във възобновяема енергия;

 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;

 Повишаване на квалификацията и преквалификация на работници и

търсещи работа;

 Подобряване на кръговата икономика, чрез предотвратяване на

отпадъци, намаляване, ефективно използване на ресурсите, повторно

използване, ремонт и рециклиране;

 Помощ при търсене на работа и 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;

 Оценка и проучвания, събиране на данни;

 Укрепване на капацитета на УО, бенефициите и 

партньорите.

Бюджет: евродял -60 000 000 € , общ бюджет- 70 588

235 €

Приоритет за техническа помощ


