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Географски обхват 

Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани - Средиземно море 2014-2020“ 

включва цялата територия на пет държави: 

а) държави-членки на ЕС: България, Кипър и Гърция  

б) държави кандидат-членки на ЕС: Албания и Македония. 

 

Приоритетни оси на Програмата:  

Приоритетна ос 1: „Предприемачество и иновации“ е посветена на дейности за 

изграждане на регионалния предприемачески потенциал, подобряване на 

конкурентоспособността, насърчаване и подпомагане създаването на нови малки и средни 

предприятия (МСП).  

Приоритетна ос 2: „Околна среда“  цели да се засилят интегрираните съвместни подходи 

за опазване и управление на богатото природно и културно наследство в региона като 

предпоставка и основа за устойчиво развитие и приобщаващ растеж. Също така ще се 

подпомага развитието на региона като туристическа дестинация, насърчавайки развитието 

на идентичност „Балкани - Средиземно море“. Ще се търси баланс между туризма, 

опазването на околната среда, ефективността на ресурсите и икономическото развитие.  

Приоритетна ос 3: „Техническа помощ“   



 

Преглед на инвестиционната стратегия на програмата „Балкани - Средиземно море 2014-2020“ 

Приоритетна ос 

(ПО) 

Тематични 

цели (ТЦ) 

Инвестицион

ни 

приоритети 

(ИП) 

Специфични цели (СЦ), съответстващи на инвестиционните 

приоритети 

Разпределение 

на средствата 

/евро/ 

ПО 1 
Предприемачество 

и иновации 

36 % 

ТЦ 3 

3а 
СЦ1.1: Насърчаване на предприемачеството и бизнеса на основата 

на нови идеи, иновации и нови бизнес модели. 
5 667 881,68   

3d 

СЦ 1.2: Насърчаване на иновациите в бизнес моделите и даване на 

възможност на максимален брой МСП за въвеждане на иновации и 

адаптиране на своите бизнес модели към променящите се 

социално-икономически и политически / регулаторни условия. 

4 959 396,47   

ТЦ 10 10 
СЦ 1.3: Подпомагане на предприемаческото обучение и трансфера 

на знания за по-конкурентоспособни МСП. 
3 542 426,05   

ПО 2 

Околна среда 

57 % 

ТЦ 6 

6с 

СЦ 2.1: Поддържане на биологичното разнообразие и природните 

екосистеми чрез укрепване на работата в мрежи и управление на 

защитени територии, включително Натура 2000. 

8 974 145,99   

6f 

СЦ 2.2: Насърчаване на сътрудничеството и работата в мрежи с 

цел въвеждане на иновативни технологии за ефективно управление 

в сектора на отпадъците, почвите и водните ресурси.  

7 852 377,74   

ТЦ 11 11 
СЦ 2.3: Създаване на умения за по-добро управление на околната 

среда и повишаване на капацитета за управление. 
5 608 841,24   

ПО 3 

Техническа помощ 

7 % 

- - 

СЦ 3.1  Техническата помощ цели да се изпълни Програмата за 

сътрудничество по ефективен начин, да се подпомогнат 

кандидатите и бенефициентите и да се засили участието на 

съответните партньори в изпълнението на програмата. 

 

3 122 582,96   

Общо 

 

39 727 652,11   

 



 

Приоритетна ос 1: Предприемачество и иновации 

Инвестиционен приоритет 3(а)  Насърчаване на предприемачеството, в частност чрез 

улесняване на икономическото използване на нови идеи и подпомагане създаването на нови 

фирми, включително чрез бизнес инкубатори 

Специфична цел (СЦ) 1.1 Насърчаване на предприемачеството и бизнеса на основата на нови 

идеи, иновации и нови бизнес модели; 

Инвестиционен приоритет 3(d)  Подпомагане на способността на МСП да постигат растеж на 

регионалния, националния и международния пазар и да се занимават с процеси на иновация  

Специфична цел (СЦ) 1.2 Насърчаване на иновациите в бизнес моделите и даване на 

възможност на максимален брой МСП за въвеждане на иновации и адаптиране на своите 

бизнес модели към променящите се социално-икономически и политически / регулаторни 

условия;  

Потенциални бенефициенти: 

1. организации представляващи МСП; 

2. агенции за планиране и развитие; 

3. местни, регионални и национални органи, участващи в управлението на бизнеса; 

4. центрове за технологичен трансфер и университети; 

5. организации за подкрепа на иновациите; 

6. неправителствени организации и организации на гражданското общество.  

 

Инвестиционен приоритет 10  Разработване и въвеждане на съвместни системи за обучение и 

квалификация. 

Специфична цел (СЦ) 1.3  Подпомагане на предприемаческото обучение и трансфера на 

знания за по-конкурентоспособни МСП 

Потенциални бенефициенти: 

1. центрове за професионално обучение и институти за обучение;  

2. организации представляващи МСП; 

3. агенции за планиране и развитие; 

4. местни, регионални и национални органи, участващи в управлението на бизнеса; 

5. центрове за технологичен трансфер; 

6. организации за подкрепа на иновациите; 

7. неправителствени организации и организации на гражданското общество.  



 

Приоритетна ос 2: Околна среда 

Инвестиционен приоритет 6(с)  Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на 

природното и културно наследство. 

Специфична цел (СЦ) 2.1 Поддържане на биологичното разнообразие и природните 

екосистеми чрез укрепване на работата в мрежи и управление на защитени територии, 

включително Натура 2000. 

Потенциални бенефициенти: 

1. местни, регионални и националните власти;  

2. агенции за околна среда и развитие; 

3. организации/органи за управление на защитени територии; 

4. неправителствени организации и организации на гражданското общество; 

5. организации представляващи МСП. 

 

Инвестиционен приоритет 6 (f)  Насърчаване на иновативните технологии за подобряване на 

опазването на околната среда и ресурсната ефективност в областта на отпадъците и по 

отношение на почвите или намаляване на замърсяването на въздуха. 

Специфична цел (СЦ) 2.2  Насърчаване на сътрудничеството и работата в мрежи с цел 

въвеждане на иновативни технологии за ефективно управление в сектора на отпадъците, 

почвите и водните ресурси. 

Потенциални бенефициенти: 

1. местни, регионални и националните власти;  

2. агенции за околна среда и развитие; 

3. неправителствени организации и организации на гражданското общество; 

4. организации представляващи МСП. 

Инвестиционен приоритет 11  Повишаване на институционния капацитет на държавните 

органи и заинтересовани страни и ефективна публична администрация чрез действия за 

укрепване на институционния капацитет и ефективността на публичните администрации и 

публични услуги, свързани с прилагането на ЕФРР, и в подкрепа на действията на ЕСФ за 

укрепване на институционния капацитет и ефективността на публичната администрация. 

Специфична цел (СЦ) 2.3  Създаване на умения за по-добро управление на околната среда и 

повишаване на капацитета за управление. 

Потенциални бенефициенти: 

1. местни, регионални и националните власти;  



 

2. агенции за околна среда и развитие; 

3. организации за управление на защитени територии; 

4. неправителствени организации и организации на гражданското общество;  

5. заинтересовани страни, които се занимават с екологичното законодателство. 

 

Приоритетна ос 3: Техническа помощ 

Специфична цел 3.1  Техническата помощ цели да се изпълни Програмата за сътрудничество 

по ефективен начин, да се подпомогнат кандидатите и бенефициентите и да се засили 

участието на съответните партньори в изпълнението на програмата. 



 

 

Финансов План  

 

Предвидени финансови средства от ЕФРР и ИПП по години (в евро) 

 

 

Финансов план по приоритетни оси и тематични цели 

 

Приоритетна 

ос 

Тематична 

цел 

Помощ от ЕС  Национален принос Общо финансиране 

ПО 1 

3a  4 817 699,42 

85 % 

850 182,25 

15 % 

5 667 881,68 

3d  4 215 487,00 743 909,47 4 959 396,47 

10  3 011 062,14 531 363,91 3 542 426,05 

ПО 2 

6c  7 628 024,09 

85 % 

1 346 121,90 

15 % 

8 974 145,99 

6f  6 674 521,08 1 177 856,66 7 852 377,74 

11  4 767 515,06 841 326,19 5 608 841,24 

ПО 3 - 2 341 937,22 75 % 780 645,74 25 % 3 122 582,96 

Общо  33 456 246,00  6 271 406,11  39 727 652,11 

Фонд 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Общо 

ЕФРР 1 405 195,00 2 051 775,00 2 930 065,00 5 323 910,00 5 430 389,00 5 538 997,00 5 649 777,00 28 330 108,00 

ИПП 254 260,00 371 255,00 530 175,00 963 325,00 982 591,00 

 

1 002 243,00 

 

 

1 022 289,00 

 
5 126 138,00 

Общо 1 659 455,00 2 423 030,00 3 460 240,00 6 287 235,00 6 412 980,00 6 541 240,00 

 

6 672 066,00 

 

33 456 246,00 



 

 

Структури по управление и изпълнение на Програмата 

Управляващ орган - Министерство на развитието и конкурентоспособността  (Ministry of 

Development & Competitiveness, Managing Authority of European Territorial Cooperation 

Programmes);  

Сертифициращ орган - Разплащателният орган на средствата от Структурните и кохезионни 

фондове към Министерство на развитието и конкурентоспособността (Ministry of Development 

& Competitiveness, Paying Authority for the CSF, the Community Initiatives and the Cohesion 

Fund);  

Одитен орган - Комитета за финансов контрол към Министерство на Финансите (Ministry of 

Finance, General Accounting Office /Financial Audit Committee).  

 

Национален орган – Съгласно Решение № 156 на Министерски съвет от 21 март 2014 г., 

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на 

регионалното развитие, е определена за Национален орган по Програмата. Основните 

функции,  които ще изпълнява Националния орган са насочени главно към осигуряване на 

системата за първо ниво на контрол за разходите извършени от българските бенефициенти.  

Съвместен секретариат 

Съвместният секретариат ще бъде ситуиран в гр. Солун, Гърция, като основно ще подпомага 

Управляващия орган и Мониторинговия комитет при изпълнението на техните функции, ще 

предоставя информация на всички потенциални бенефициенти относно възможностите за 

финансиране по програмата и ще ги подпомага при изпълнението на проектите.  

Мониторингов комитет 

Мониторинговият комитет е основния орган за вземане на решения по Програмата и 

наблюдение изпълнението на програмните цели и резултати.  


