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(САМО ТЕКСТЪТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Е АВТЕНТИЧЕН) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/1059 на Европейския парламент и на Съвета от 

24 юни 2021 г. относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално 

сътрудничество“ (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и 

инструменти за външно финансиране1, и по-специално член 18, параграф 4 от него, 

като има предвид, че: 

(1) На 20 май 2022 България от името на България и Турция, които постигнаха 

договореност относно съдържанието на програмата за сътрудничество в 

съответствие с член 16, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2021/1059, представи чрез 

електронната система на Комисията за обмен на данни програмата за 

сътрудничество „(Interreg VI-А) ИПП България—Турция“ за подкрепа от 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструмента за 

предприсъединителна помощ (ИПП III) по целта „Европейско териториално 

сътрудничество“ (Interreg) в България и Турция.  

(2) В съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) 2021/1059 програмата подкрепя 

програмна област от списъка, съдържащ се в приложение I към Решение за 

изпълнение (ЕС) 2022/75 на Комисията2.  

(3) Програмата е изготвена от в България и Турция в сътрудничество с партньорите, 

посочени в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския 

парламент и на Съвета3. 

                                                 
1 ОВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 94.  
2 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/75 на Комисията от 17 януари 2022 година за определяне на 

списъка на програмните райони по Interreg, които да получат подкрепа от Европейския фонд за 

регионално развитие и инструментите на Съюза за външно финансиране, с разбивка по 

направления и програми по Interreg по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 

12, 19.1.2022, стр. 164). 
3 Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за 

установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и 

Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за 
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(4) Програмата съдържа всички елементи, посочени в член 17, параграф 3 от 

Регламент (ЕС) 2021/1059, и е изготвена в съответствие с образеца от 

приложение I към посочения регламент. 

(5) Комисията оцени съгласуваността на програмата с многогодишния 

стратегически документ в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) 

2021/1059 и Регламент (ЕС) 2021/1529 на Европейския парламент и на Съвета4.  

(6) В съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) 2021/1059 Комисията направи 

оценка на програмата за сътрудничество и представи коментари в съответствие с 

параграф 2 от посочения член на 22 юли 2022 г. България представи 

преразгледана програма за сътрудничество на 7 септември 2022 г.  

(7) Комисията заключи, че програмата е в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/1059.  

(8) В съответствие с член 50 от Регламент (ЕС) 2021/1059 настоящото решение 

представлява решение за финансиране по смисъла на член 110, параграф 1 от 

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета5 по 

отношение на ЕФРР и на подкрепата от ИПП III при споделено управление. 

Необходимо е в настоящото решение да се определят елементите, необходими за 

поемането на бюджетните задължения по отношение на програмата. 

(9) В съответствие с член 112, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и член 

13 от Регламент (ЕС) 2021/1059 е необходимо за всяка година да се определи 

общият размер на бюджетните кредити, предвидени за подкрепата от ЕФРР и 

ИПП III, и — за всеки приоритет — процентът на съфинансиране и 

максималната подкрепа от фондовете. Необходимо е също така да се уточни 

дали ставката на съфинансиране за приоритета се прилага за общия принос, 

включително публичния и частния принос, или за публичния принос.  

(10) Тъй като общите средства по ЕФРР за тази програма са под 30 000 000 EUR, 

размерът, необходим за техническа помощ, изразен в евро, и така полученият 

процент следва да бъдат определени в съответствие с член 27, параграф 5 от 

Регламент (ЕС) 2021/1059.   

(11) Програмата за трансгранично сътрудничество по настоящото решение е в 

съответствие със становището на Комитета за ИПП III, създаден по силата на 

съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2021/1529. 

(12) В съответствие с член 59 от Регламент (ЕС) 2021/1059, за да се изпълнява 

програма Interreg в трета държава, партньорска държава или ОСТ, в 

съответствие с член 112, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 

между Комисията, представляваща Съюза, и всяка участваща трета държава, 

партньорска държава или ОСТ, представлявана в съответствие със своята 

национална правна уредба, следва да се сключи споразумение за финансиране.  

                                                                                                                                                         
тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента 

за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ОВ L 231, 30.6.2021 

г., стр. 159). 
4 Регламент (ЕС) 2021/1529 на Европейския парламент и на Съвета oт 15 септември 2021 г. за 

създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (ОВ L 330, 20.09.2021 г., 

стр. 1). 
5 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) 

№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) 

№ 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1). 
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(13) Поради това програма за сътрудничество следва да бъде одобрена, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

Програмата за сътрудничество „(Interreg VI-А) ИПП България-Турция“ с подкрепа от 

ЕФРР и ИПП III по целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) в 

България и Турция, обхващаща периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г., 

представена в окончателната си версия на 7 септември 2022 г., се одобрява. 

Член 2 

1. Максималният размер на подкрепата от ЕФРР и ИПП III за всяка година е 

определен в приложение I.  

2. Максималният размер на подкрепата за програмата се определя на 

29 252 963 EUR и се финансира от следните специфични бюджетни редове в 

съответствие с номенклатурата на общия бюджет на Европейския съюз за 

2022 г.: 

05 02 01 00.07: 14 269 738 EUR (ЕФРР — ETC — принос за програми, 

подкрепяни от инструменти за предприсъединителна помощ 2021—2027 г.); 

15 02 03 00: 14 983 225 EUR (ИПП III). 

3. Ставката на съфинансиране за всеки приоритет е определена в приложение II. 

Ставката на съфинансиране за всеки приоритет се прилага за публичния 

принос.  

4. Размерът на средствата, необходими за техническа помощ, се определя на 

3 815 604 EUR, което представлява 15 % от приноса на ЕФРР и ИПП III (без 

техническа помощ).  

Член 3 

Генералният директор на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ се 

оправомощава да подпише от името на Комисията споразумението за финансиране, 

което ще бъде сключено с правителството на Турция.  
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Член 4 

Адресат на настоящото решение е Република България.  

Съставено в Брюксел на 22.11.2022 година. 

 За Комисията 

 Elisa FERREIRA 

 Член на Комисията 

 

 


