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Приоритетни оси:

ПО 1:  Конкурентен и иновативен трансграничен регион

ПО 2: Устойчив и приспособим към климата 

трансграничен регион 

ПО 3: Трансграничен регион с подобрена 

взаимосвързаност 

ПО 4: Трансграничен регион с висока степен на 

социално приобщаване

ПО 5: Техническа помощ
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ПО 1, Инвестиционни приоритети

� ИП (3a) - Поощряване на предприемачеството, 
по- специално чрез улесняване на 
икономическото оползотворяване на нови 
идеи и стимулиране създаването на нови 
предприятия, включително чрез бизнес 
инкубатори 

� ИП (3d) Подкрепа за капацитета на МСП за 
растеж на регионални, националните и 
международни пазари и участие в процеса на 
иновации
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ПО 1, Инвестиционен приоритет (3a) 
Специфична цел: Създаване на възможности за подкрепа 
на устойчиво предприемачество с трансгранично измерение

Индикативни дейности:

� Подобряване/ модернизация на съоръжения като бизнес инкубатори, 
техно паркове и т.н. и съоръжения в подкрепа на бизнеса като пазари, 
изложбени зали, търговски обекти, складове, пласменти, лаборатории 
или други технологични инсталации и т.н. 

� Развитие на услуги в подкрепа на бизнеса, в т.ч. ИКТ системи (напр. 
уеб- платформи), бизнес консултации в подкрепа на трансгранична 
икономическа дейност. 

� Развитие на услуги, насърчаващи производителността като 
специфични за бизнеса обучения и дейности, улесняващи внедряване 
на нови техники и технологии в производствения процес (в т.ч. 
прехвърляне на права върху интелектуалната собственост, трансфер 
на технологии, въвеждане на организационни иновации)
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ПО 1, Инвестиционен приоритет (3a) 
Приоритетни сектори: 

� Земеделие и хранително –вкусова промишленост

� Управление на отпадъците за рециклиране или 
производство на енергия

� Възобновяема енергия и енергийна ефективност

� Устойчив туризъм

Основни целеви групи:

• Бизнеса, хора с намерение да развиват предприемачески 
дейности в региона

Бенефициенти:

� Национални, регионални и местни институции и техните 
структури, отговорни за подкрепа на бизнеса;

� Бизнес камари, НПО, нестопански организации, 
трансгранични мрежи и други бизнес асоциации, със 
седалище в трансграничния район; 

� Университети и изследователски институти в региона; 
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ПО1, ИП 3d - Капацитет за МСП и иновации
Специфична цел:  Разширяване на трансгранични икономически 
дейности, иновации и икономически обмен

Индикативни дейности:
� Създаване на клъстери или други видове "мрежи" (например 

"ценностни вериги") за постигане на икономии на разходите, общи 
научни изследвания и разработване на продукти, общи дийствия за 
насърчаване на износа и т.н. 

� Схеми за сътрудничество между бизнеса и чуждестранните 
предприятия (например музеи) в областта на туризма / културата -
като бази за настаняване и конгресни центрове, производствени 
предприятия, транспортни съоръжения, културни съоръжения, и т.н. -
с цел да се въведат интегрирани туристически дестинации в 
трансграничния регион, търговски марки на дадени области и т.н.; 

� Развитие и изпитване на системи за контрол на брандиране на 
"зелени" и "традиционни" продукти, отчитайки и насърчавайки
културното и природно наследство в трансграничния регион; 
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ПО1, ИП 3d - Капацитет за МСП и иновации
Специфична цел:  Разширяване на трансгранични икономически 
дейности, иновации и икономически обмен

Индикативни дейности:
� Съвместна научноизследователска и развойна дейност в полза на 

местната производствена система с трансгранично измерение, като 
например трансграничното сътрудничество между фирми или бизнес / 
научни институти схеми / лабораторни схеми, научноизследователски 
и развойни дейности за повече от една заинтересована страна, 
например за клъстери и т.н. 

� Подкрепа за развитие на правото на интелектуална собственост 
(например патенти за нови продукти или на нови технологии, 
разработени чрез съвместни изследвания чрез трансгранично 
сътрудничество).

� Съвместни или общи услуги в подкрепа на износа (например участие 
в изложби и бизнес- промоционални събития и др.). 

� Трансгранични бизнес-планове с пилотни приложения за отделни 
предприятия и / или сектори / подсектори.
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ПО 1, ИП 3d 
Приоритетни сектори: 
� Земеделие и хранително –вкусова промишленост

� Управление на отпадъци за рециклиране или производство на енергия

� Възобновяема енергия и енергийна ефективност

� Устойчив туризъм

Основни целеви групи:

• Местни МСП и предприемачи, хора с намерение да развиват 
предприемачески дейности в региона

Бенефициенти:

• Национални, регионални и местни институции и техните структури, 
отговорни за подкрепа на бизнеса:

• Бизнес камари, НПО, нестопански организации, трансгранични мрежи и 
други бизнес асоциации, със седалище в трансграничния район; 

• Университети и изследователски институти в трансграничния район; 

• Камари, колективни организации и сдружения, представляващи бизнеса 
и други участващи в туристическия бранш, както и национални, 
регионални и местни власти и техните служби, които отговарят за 
културното наследство и защитени природни територии.
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ПО 2, Устойчив и приспособим към 

климата трансграничен регион; ИП: 

� ИП (5b) - Насърчаване на инвестиции за справяне със 
специфични рискове, осигуряване на устойчивост при 
бедствия и разработване на системи за управление на 
бедствия;

� ИП (6c) Съхраняване, опазване, популяризиране и 
развитие на природното и културното наследство; 

� ИП (6d) Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните 
услуги, включително чрез "Натура 2000" и 
екологосъобразните инфраструктури; 

� ИП (6f) Насърчаване на иновативни технологии за 
подобряване защитата на околната среда и ефективното 
използване на ресурсите в сферата на отпадъците, 
водите и по отношение на почвата или за намаляване на 
замърсяването на въздуха.
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ПО 2, ИП 5b- инвестиции за справяне с рискове,устойчивост 
при бедствия и системи за управление на бедствия 

Специфична цел:  Намаляване на последици от бедствия

Индикативни дейности: 

� Стратегии и планове за действие

� Пилотни действия за адаптиране/смекчаване ефекта от специфични 
рискове, например: запазване/възстановяване на торфища, "буферни 
зони", иновативни методи/технологии, и др. 

� Дейности, свързани с управление на рискове и бедствия.

o Инвестиции за превенцията и управлението на риска 
(включително дребномащабна инфраструктура и малки по 
мащаб строителни работи), включително пилотни дейности;

o Подобренията на земята за райони с висока и средна степен на 
риск.
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ПО 2, ИП 5b - продължение

Индикативни дейности: 

Дейности, свързани с изграждане на капацитет: 

�Дейности за изграждане на обща база от знания: наблюдение на данни / 

обработване на данни, механизми за обмен на информация и ранни 

предупреждения, съвместна превенция на риска и планове за действие при 

извънредни ситуации и др;

�ИКТ инструменти като географски информационни системи (ГИС), системи за 

откриване и наблюдение, предупредителни системи, системи за 

картографиране и оценка на риска, и др;

� Хармонизирани планове за действие и стандарти в ТГ регион (включително 

общи определения за извънредни ситуации и етапи на предупреждение) за по-

добро прогнозиране и управление на природни бедствия;

�Обучение / образователна подкрепа за укрепване капацитета на

заинтересованите страни (включително доброволци) за спешно реагиране. 



13

ПО 2, ИП 5b - продължение
Приоритетни сектори: 
� Свързани с времето рискове с ТГ характер ( наводнения, събития с 

екстремни температури, горски пожари); 

� Индустриални рискове или инциденти с ТГ характер. 

Основни целеви групи:
Населението в ТГ регион, пряко или косвено засегнато от климатични 
промени и рискове

Бенефициенти:

• Национални, регионални и местни институции и техните структури, 
отговорни за териториалното планиране, управлението на природните 
бедствия, гражданска защита и други области, свързани с конкретни 
рискове; 

• Екологични НПО, нестопански организации, трансгранични мрежи и 
сдружения на гражданското общество, занимаващи се с природни 
бедствия и гражданска защита, и области, свързани със 
специфичните рискове, адресирани всяко време;

• Университети и изследователски институти, занимаващи се с въпроси 
в сферата на природни бедствия и гражданска защита, както и в други 
области, свързани със специфичните рискове..
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ПО 2, ИП 6c – природно и културно наследство
Специфична цел:  Да валоризира културно и природно наследство в 
трансграничния регион

Индикативни дейности:

� Изграждане на капацитет: 

o трансфер на знание и обмен на добри практики за опазване и 
съхранение на културно и природно наследство 

o съвместно разработване и пилотно тестване на иновативни 
техники за опазване на културното наследство, вкл. обучение. 

� Рехабилитация / опазване на културните ресурси с трансгранично 
значение; (инфраструктурата с достъп за хора с увреждания);

� Малки инфраструктурни интервенции за осигуряване на достъпност 

� ТГ културни инициативи като: 

o съвместни събития / действия за насърчаване на културната 
идентичност и повишаване на информираността за ТГ културно 
наследство;

o младежки трансграничен обмен; 

o ТГ обмен на културни събития (вкл. изкуство и археология).

o Дейности за преоткриване/ съхраняване на традиционни работни 
места
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ПО 2, ИП 6c – природно и културно 

наследство

Основни целеви групи:
Посетители, туристи, бизнеси

Бенефициенти:
• Националните, регионалните и местните институции и техните 

структури, отговорни за опазване на природното и културното 
наследство;

• Национални, регионални и местни институции и техните структури, 
отговорни за планиране на регионалното развитие; 

• Органите за управление на защитени територии; 

• НПО, организации с нестопанска цел и други сдружения на 
гражданското общество, в сферата на опазване на природните и 
културни ресурси; 

• Институции, специализирани в областта на образованието, 
обучението и изграждането на капацитет.
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Приоритетна ос 2, ИП 6d 
Специфична цел:  Подобряване на ефективността на дейностите по 
опазване на биологичното разнообразие 

Индикативни дейности:

• Развитие на ТГ платформи за оперативната съвместимост на 

съществуващите бази данни и интегриране на методите за управлението 
(оценка на риска, методологии за планиране, планове за управление, 
оценки за устойчивост и т.н.); 

• Разработване на съвместни стратегии и процедури (пилотното им 
прилагане) за устойчиво управление на ресурсите, за развитието на 
зелена инфраструктура, за опазване на биологичното разнообразие, за 
управление на ландшафта и за създаването на зелени коридори; 

• Развитие (и полотно прилагане) на модели  за съвместно водене на 
преговори, посредничество, за участие и разрешаване на конфликти 
при управление използването на земята за опазване на 
биоразнообразието; 

• Разработване на модели и стратегии за оценка и управление на риска 
за траснгранични защитени територии;
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Приоритетна ос 2, ИП 6d 

Основни целеви групи:
Собственици на земя, защитени територии

Бенефициенти:

• Национални, регионални и местните институции и техните структури, 
отговорни за опазване на околната среда, опазване на биологичното 
разнообразие, земеделието, горското стопанство и устройствено 
планиране;

• Органите за управление на защитени територии; 

• Екологични НПО, нестопански организации, трансгранични мрежи и 
други сдружения на гражданското общество, в сферата на опазване 
на биологичното разнообразие, опазване на природата, селското 
стопанство, горското стопанство и устройствено планиране; 

• Университети и изследователски институти, в сферата на опазване на 
биологично разнообразие, опазване на природата, селското 
стопанство, горското стопанство и устройствено планиране.
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Приоритетна ос 2, ИП 6f

Иновативни технологии за околната среда и ефективно използване на 
ресурсите:  отпадъци, води, почви или за намаляване на замърсяването 
на въздуха

Специфична цел:  Подобряване на управлението на водите и почвите 
Индикативни дейности:

• Развитие на ТГ мрежи и платформи за оперативната съвместимост на 

бази данни и интегрирани подходи за управление на водните ресурси 
(контрол на замърсяването и ефективно използване) и почвите; 

• Развитие на трансгранични партньорства в сферата на „екоиновации“ 
и участие в европейските партньорства за иновации в областта на 
управлението на водните ресурси (контрол на замърсяването и 
ефективно използване) и на почвите; 

• Пилотни проекти или включване на съществуващи иновативни методи 
/ технологии за ефективно управление на водните ресурси и почвите 
и съвместно разработване на нови методи; 

• Организиране на "зелени" кампании в областта на управлението на 
водите и почвите. 
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Приоритетна ос 2 , ИП 6f 

Основни целеви групи:
Собственици на земи

Бенефициенти:

• Национални, регионални и местни институции и техните структури, 
отговорни за въпроси,свързани с управление на водните ресурси и 
почвите;

• Университети и изследователски институти, занимаващи се с въпроси в 
сферата на управление на водните ресурси и почвите;

• Камари, колективни организации и сдружения, представляващи бизнеса 
и други участници в сферата на управление на водните ресурси и 
почвите. 
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ПО 3, Трансграничен регион с подобрена 

взаимосвързаност

Инвестиционни приоритети:

� ИП 7b - Подобряване на регионалната мобилност 
посредством свързването на второстепенни и 
третостепенни възли с инфраструктурата на TEN-T, 
включително мултимодални възли.

� ИП 7c - Разработване и подобряване на екологосъобразни, 
включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни 
транспортни системи, включително вътрешни водни 
пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални 
връзки и летищна инфраструктура за насърчаване на 
устойчиво развита регионална и местна мобилност
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Приоритена ос 3, ИП 7b 

Специфична цел:  Подобряване на достъпността на ТГ регион

Индикативни дейности: 

• Изграждане на нова или реконструкция/рехабилитация на 
съществуваща транспортна инфраструктура и строителни дейности  с 
трансгранично значение, в т.ч. свързване на второстепенни и 
третостепенни възли с TEN-T мрежи; 

• Изграждане на нови или надграждане на съществуващи допълващи 
инфраструктурни съоръжения и връзки; 

• Планиране на логистични центрове, мултимодални възли и др.
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ПО 3, ИП 7b

Основни целеви групи:
Посетители, бизнес в ТГ регион, превозвачи на товари, транспортни 
фирми

Бенефициенти:
• Национални, регионални и местни институции и техните структури, 

отговорни за планирането, изграждането и управлението на 
транспортни мрежи и съоръжения;

• Университети, научни институти и други специализирани органи, 
ангажирани с планирането, изграждането и управлението на 
транспортни мрежи и съоръжения; 

• Сдружения и асоциации на бизнеса и други професионални 
организации, работещи в сферата на планирането, изграждането и 
управлението на транспортни мрежи и съоръжения
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ПО 3, ИП 7c

Специфична цел:  Подобряване въздействието на транспорта върху 
околната среда

Индикативни дейности: 

• Инвестиции в развитието на транспорта, целящи намаляване на 
негативните последици от транспортните дейности и услуги върху 
околната среда; 

• Развитие и внедряване на транспортни мониторингови системи 
(адресирани към мобилност на хора и/или стоки; състояние на 
транспортната инфраструктура и др.), както и развитие на 
интелигентни транспортни системи за хора и стоки; 

• Развитие на нови технологии/методи за планиране и изпълнение на 

екологосъобразни транспортни системи и инфраструктура. 
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ПО 3, ИП 7c 

Основни целеви групи:

Посетители, бизнес в ТГ регион, превозвачи, транспортни фирми

Бенефициенти:

• Национални, регионални и местни институции и техните структури, 
отговорни за планирането, изграждането, мониторинг и управлението 
на транспортни мрежи и съоръжения, както и съответни национални 
институции ангажирани с дейности по мониторинг и опазване на 
околната среда; 

• Университети, научни институти и други специализирани органи, 
ангажирани с планирането, мониторинг и управлението на 
транспортни мрежи и съоръжения, както и научно-изследователски 
институти, работещи в сферата на интелигентни транспортни системи 
и технологии ;   

• Местни заинтересовани лица, ангажирани с предоставянето на 
транспортни услуги (като: доставчици на обществен транспорт; 
специализирани структури към общинските администрации 
предоставящи транспортни услуги и др.) 
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Приоритена ос 4 - Трансграничен регион с 

висока степен на социално приобщаване

Инвесстиционни приоритети: 

ИП 9a - Инвестиране в здравна и социална 
инфраструктура, която:

� допринася за националното, регионалното и местното
развитие 

� понижаване на неравнопоставеността по отношение на 
здравния статус

� насърчаване на социалното приобщаване чрез 
подобряване на достъпа до обществени, културни и 
развлекателни услуги 

� и преминаването от служби на институционално 
равнище към служби на местно равнище 
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ПО 4, ИП 9a 
Специфична цел: Подобряване на достъпа до качествени здравни услуги 
в трансграничния регион 

Индикативни дейности: 

• Подпомагане на компетентни центрове/офиси и развитие на съвместни 
ТГ планове и програми за обмен на кадрови и инфо ресурс; 

• Насърчаване на сътрудничеството между здравни власти и 
организации, с цел съвместно използване на ресурси и експертиза в 
сферата на здравеопазването; 

• Реновиране и оборудване на съществуващи и нови здравни пунктове 
за първична медицинска помощ в трансграничните региони, с 
ограничен достъп до здравни услуги; 

• Развитие на трансгранични мобилни услуги за телемедицина и 
съпътстваща инфраструктура за редуциране на съществуващи 
ограничения в предоставянето на медицински услуги на населението.

Потенциални бенефициенти: 

• Местни доставчици на първична медицинска помощ (публични 
институции); 

• Болници, Медицински факултети към Висши учебни заведения.
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ПО 4, ИП 10 

Специфична цел: Увеличаване на капацитета на социалните 
предприятия в трансграничния регион 

Индикативни дейности: 

� Подпомагане създаването и функционирането на социални 
предприятия, които предоставят иновативни решения и 
популяризират ТГ пазар на труда и социални услуги сред населението
в ТГ регион.

� Подпомагане на социалния „франчайзинг“, което е ТГ трансфер на 
бизнес модели на социални предприятия от едната към другата 
страна на границата. 

� Подпомагане развитието и изпълнението на методологии за 

наблюдение и оценка на социални, икономически и природни

въздействия на социалната икономика в трансграничния регион. 
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ПО 4 , ИП 10

Главни целеви групи:
� безработни,

� уязвими групи

� Маргинализирани общности

Бенефициенти:

� Социално-икономически организации (социални 
предприятия, кооперативи, общества за взаимопомощ, 
асоциации, фондации); 

� Неправителствени организации; 

� Сдружения с нестопанска цел. 



Разпределение на средствата
Приоритетна ос Съфинансира

не на ЕС

Национално 

съфинанси

ране

Общо

85% 15% 100%

ПО 1: Конкурентен и 

иновативен ТГ регион

17 638 598 € 3 112 694 € 20 751 292 €

ПО 2: Устойчив и приспособим 

към климата ТГ регион 

12.033.773 € 2.123.607 € 14.157.380 €

ПО 3: Трансграничен регион с 

подобрена взаимосвързаност

29.070.613 € 5.130.108 € 34.200.721 €

ПО 4: ТГР с висока степен на 

социално приобщаване

20.747.400 € 3.661.306 € 24.408.706 €

Техническа помощ 6.614.474 € 1.167.260 € 7.781.734 €

Общо 110.241.234 € 19.454.335 € 129.695.569 €
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