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Европейско териториално 
сътрудничество

• насърчаване на предприемачеството, по-конкретно развитие на МСП, 
туризъм, култура и трансгранична търговия;

• насърчаване и подобряване на съвместното опазване и управление на 
природните и културни ресурси, както и предотвратяване на природни и 
технологични рискове;

• подкрепа за връзките между градските и селските райони;
• намаляване на изолацията чрез подобрен достъп до транспортни, 

информационни и комуникационни мрежи и услуги, и трансгранични 
системи и съоръжения за вода, отпадъци и енергия;

• развитие на сътрудничество, капацитет и съвместно използване на 
инфраструктури, по-конкретно в сектори като здравеопазване, култура, 
туризъм и образование;

• стимулиране развитието на трансгранични пазари на труда, местни 
инициативи за заетост, равенство на половете и равни възможности, 
обучение и социално включване;

• развитие на институционален и административен капацитет на регионално 
и местно ниво и предоставяне на техническа помощ за подготовка на нови 
проекти.
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Политики на сближаване 2007-2013 г.

• Програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните 
граници на Европейския съюз: България - Гърция

• Програмата за транснационално сътрудничество в Зона 
"Югоизточна Европа" (South East European Space)

• Програмата за Черноморския басейн, финансирана както от 
ЕФРР, така и от Европейския инструмент за добросъседство и 
партньорство (ЕИДП)

• Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG 
IVC;

• Програма INTERACT II за оперативно съдействие;
• Оперативна програма ESPON 2013 (Европейска мрежа за 
наблюдение на териториалното планиране);

• Оперативна програма URBACT II.
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Програма България-Гърция

Оперативна програма по цел европейско

териториално сътрудничество, съфинансирана от

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)
На 28 март 2008 г. Европейската комисия одобри

програма за трансгранично сътрудничество между

Гърция и България за периода 2007—2013 г. Програмата
включва подкрепа от Общността за следните региони в

Гърция: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Солун и Серес, и
следните региони в България: Благоевград, Смолян,
Кърджали и Хасково. Гръцкият регион Кавала може да
вземе участие в проекти в качеството си на прилежащ

район, т.е. като получава най-много 20 % от заделеното

за програмата финансиране.
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Географско положение
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Цел и предназначение на програмата

Програмата има за цел да насърчава

трансграничното сътрудничество, като

обединява усилията на различни действащи

лица в трансграничния район за подем в

развитието на региона и за превръщането му

в център на устойчивото развитие и

разрастването на Европейското икономическо

пространство, по-специално към земите в

съседство с Балканите, Черноморския регион
и Източното Средиземноморие.

2014
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Приоритети

• Приоритет 1: Качество на живота 
[приблизително 46% от общата сума за 
финансиране]

• Приоритет 2: Достъпност [приблизително 
24% oт общата сума за финансиране]

• Приоритет 3: Конкурентоспособност и 
човешки ресурси [приблизително 24% oт 
общата сума за финансиране]

• Приоритет 4: Техническа помощ 
[приблизително 6% от общата сума за 
финансиране]

2014
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Оперативна програма INTERREG IVC 

Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG
IVC 2007-2013 беше официално одобрена от Европейската
комисия на 11 септември 2007 г. в Брюксел.
Проектът IV C е основната движеща сила на изграждането на
мрежи по инициативата „Региони за икономическа промяна”.
Програмата е базирана на опита от общностната инициатива

INTERREG IIIC (2002- 2006), която беше създадена с цел да
се подсили икономическата и социална кохезия в Европа.
Повече от 260 проекта, включващи над 2600 регионални и
местни власти от всички държави-членки на ЕС и много други
държави, бяха одобрени по програма INTERREG IIIC.

2014
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Целта на програмата

• Улесняване на обмяната на опит и знания 
между представители на местните и 
регионални власти из Европа; 

• Свързване на по-неопитни в изработването на 
политики в дадена сфера региони с такива с 
по-голям опит; 

• Осигуряване на трансфера на добри практики 
в основните програми,  финансирани от 
Структурните фондове.

2014
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Тематичните приоритети INTERREG 
IVC

• Приоритет 1: Иновации и икономика, базирана 
на знанието 

• Приоритет 2: Околна среда и предотвратяване 
на риска 
Тези приоритети отразяват обновения фокус 
на ЕС върху Лисабонската и Гьотеборгската 
стратегии за насърчаване на заетостта и 
растежа в Европа.

2014
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INTERACT II 2007-2013

INTERACT II 2007-2013 е част от Цел 3 на

Структурните фондове – Европейско

териториално сътрудничество. Мисията на

програмата е да се повишат ефективността и

ефикасността на изпълнението на програмите

за териториално сътрудничество, тъй като

доброто управление се идентифицира като

ключово предизвикателство пред

Европейското териториално сътрудничество.
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Цели на програмата

• създаването и споделянето на знания сред 
целевите групи; 

• допринасяне за усъвършенстването на 
процедурите и инструментите за постигане на 
високо качество при изпълнение на 
програмите; 

• разпространяване на идентифицираните 
добри управленски подходи сред 
заинтересованите целеви групи.

2014
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Приоритети

Програма INTERACT II има два приоритета: 
• Приоритет 1: Подобряване на услугите и 
тяхното предоставяне

• Приоритет 2: Техническа помощ. 
Тези приоритети включват набор от конкретни

интервенции, сред които източници на

информационни ресурси, помощ за

сътрудничеството, разпространяване и

публичност и управление на качеството.
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Програма Югоизточна Европа 
2007-2013

2014
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Цели и задачи на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е да 
се засили „процеса на териториална, 
икономическа и социална интеграция и да се 
допринесе за сближаването, стабилността и 
конкурентоспособността“ посредством 
развитието на транснационални партньорства. 
Тя е насочена към четири тематични 
приоритета: „Иновации“, „Околна среда“, 
„Достъпност“ и „Устойчиво развитие на 
градовете“
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Приоритети

• Приоритет 1: Улесняването на иновациите 
и предприемачеството

• Приоритет 2: Опазването и подобряването 
на околната среда

• Приоритет 3: По-голямата достъпност
• Приоритет 4: Разработване на 
транснационално сътрудничество за зони 
на устойчив растеж

• Приоритет 5: Техническото подпомагане в 
подкрепа на осъществяването и на 
изграждането на капацитет
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Европейската мрежа за наблюдение на 
териториалното планиране (ESPON) 

2007-2013 г.
Целта на програмата е да предостави на

хората, създаващи политики на европейско

национално и регионално ниво със

систематични и нови знания за териториални

тенденции и въздействие на политиките, които
засягат регионите и териториите в Европа –
знания, които могат пряко да улеснят

изработването и осъществяването на

политики.
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Приоритети

• Приложни изследвания на териториалното 
развитие, конкурентноспособността и 
кохезията

• Целеви анализ, базиран на потребителското 
търсене

• Научна платформа и инструменти
• Капитализация, собственост и участие
• Техническа помощ, аналитична подкрепа и 
комуникации. 
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URBACT 

Програмата URBACT цели усъвършенстване

на обмяната на опит между европейските

градове и участниците в програмите по

URBAN, като същевременно допринесе за

повишаване качеството на извършваните на

местно и регионално ниво действия за

откриване на най-ефикасни решения на

общите проблеми. Тя засяга главно градовете
и районите, които се характеризират с високи
нива на безработица, престъпност и бедност
и с незадоволителния обем на наличните

публични услуги.
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Цели на програмата

• Осъществяване на транснационални обмени между 
градове от URBAN I и такива от URBAN II, градове, 
получили финансиране от пилотни проекти по URBAN и 
всички градове от новите страни-членки 
(присъединилите се през 2004 г.) с население над 20 
000 души; 

• Извличане на поуки от анализа на техния опит и 
осъществяването на политики на местно ниво и 
предлагане на иновативни подходи за тези сложни 
въпроси; 

• Разпространяване сред актьорите от всички европейски 
градове на опита в тези сфери, направените поуки и 
направените в последствие предложения за подходи. 

2014
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Политики на сближаване 2007-2013 г.

Европейският инструмент за добросъседство и

партньорство (ЕИДП) е финансовият инструмент, чрез
който ЕС предоставя помощ на Източна Европа, Южен
Кавказ и Южното Средиземноморие от 1-ви януари
2007 г. Финансирането ще се извършва чрез

национални програми за всички партниращи държави, 3
регионални програми, 15 програми за транс-гранично
сътрудничество и 5 тематични програми. Освен това е
създадена и междурегионална програма, която да

подпомага ЕИДП в южните и източните региони. Такава
програма е необходима, тъй като някои дейности за
подпомагане могат да бъдат управлявани по-ефективно
и гъвкаво на междурегионално ниво.
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Многостранна оперативна програма за 
Черноморския басейн - резюме

Многостранната оперативна програма за ТГС в

Черноморския басейн е една от оперативните програми

на ЕС, финансирана от Европейския инструмент за
добросъседство и партньорство (ЕИДП). Тя ще се

изпълнява през програмния период 2007-2013 г.
Основната цел на програмата е да допринесе за по-
силното и устойчиво икономическо и социално развитие

на Черноморския регион.
В оперативната програма участват 10 държави:
Армения, Азербайджан, България, Грузия, Република
Молдова, руската федерация, Турция, Украйна,
Румъния и Гърция. Държавите-участнички съ-
финансират проектите с поне 10% от европейското

финансиране.
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Цели на програмата

• Насърчаване на икономическото и 
социално развитие на 
пограничните райони; 

• Сътрудничество за преодоляване 
на общи предизвикателства; 

• Насърчаване на местно 
сътрудничество от типа хора-за-
хора.
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Приоритети

Приоритет 1: Подкрепа за основани на общи
ресурси трансгранични партньорства за

икономическо и социално развитие;
Приоритет 2: Разпространение на ресурси и
знание за опазване и валоризация на

околната среда;
Приоритет 3: Подкрепа за културни и

образователни мрежи за установяване на

обща културна среда в Черноморския басейн

2014
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