
 

 

Кратко резюме на проекта на програмата 

за трансгранично сътрудничество 

„Румъния-България“ 2014-2020 

 



Териториален обхват на програмата:  

Програмната територия включва регионите от ниво 3 по NUTS разположени на 

границата между двете партниращи държави: (областите) Видин, Враца, Монтана, 

Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич за територията на Република 

България и регионите от ниво 3 по NUTS: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, 

Кълъраш, Констанца за територията на Румъния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 

покрива 19.8 % от територията на двете държави (69 285 km²), като 57.75 % 

принадлежи на Румъния, а 43.25% на България.  

Границата между двете партниращи държави е с дължина 610 km, от които 470 

km е водната граница по река Дунав.   

Населението на трансграничния район възлиза на  4.77 милиона жители, от 

които 3.16 милиона (66%) на територията на Румъния и 1.61 милиона(34%) на 

територията на България.  



В процеса на подготовка на бъдещата програма бяха отчетени резултатите и 

препоръките от социално-икономическите и териториални анализи на програмната 

територия, в т.ч. и анализите на необходимостта и обосноваността от включването на 

допълнителни райони на ниво 3 по NUTS към допустимата програмна територия. 

Всички постъпили предложения от румънска и българска страна за включване на 

допълнителни региони към допустимата програмна територия (областите Букурещ, 

Варна и Разград), бяха подробно разгледани и дискутирани от членовете на 

Съвместната работна група (СРГ), като е взето принципно решение териториалният 

обхват на програмата да не се разширява с допълнителни области, които нямат 

директен излаз на границата между България и Румъния. В допълнение СРГ прие 

решение за програмен период 2014-2020 г. да се приложи възможността по член 20 на 

Регламент (ЕС) № 1299/2013, а именно: до 20% от размера на средствата по програмата 

да се разходват за финансиране на бенефициенти и операции, които са извън 

допустимата територия.  

Стратегическа рамка на програмата: 

На база на опита от настоящия програмен период, резултатите и изводите от 

извършените териториален и SWOT анализи на програмната територия, както и от 

проведените публични консултации (електронно анкетно проучване и регионални 

консултативни форуми), е определена стратегическата рамка на бъдещата програма: 

ТЦ 5 „Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и 

управлението на риска“ 

ИП 5.b: Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични 

рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи 

за управление на бедствия; 

ТЦ 6 „Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната 

ефективност“ 

ИП 6.c: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и 

културното наследство;  

ИП 6.d: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и 

насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 2000" и 

екологосъобразните инфраструктури;  



ТЦ 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с 

недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“;  

ИП 7b: Подобряване на мобилността на регионално равнище 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 с цел насърчаване на устойчиво развита 

регионална и местна мобилност; 

TЦ 8 „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността 

на работната сила“;  

ИП 8. i: Насърчаване на устойчива и качествена заетост и подкрепа за 

мобилността на работната сила чрез интеграция на трансграничните 

трудови пазари, включително трансгранична мобилност, съвместни местни 

инициативи за заетост, информационни и консултационни услуги и съвместно 

обучение; 

TЦ 11 „Повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и 

заинтересованите страни и допринасяне за ефективна публична администрация“.  

ИП 11.iv: Повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и 

заинтересованите страни и ефикасна публична администрация чрез 

насърчаване на правното и административното сътрудничество и 

сътрудничеството между гражданите и институциите; 

Избраните тематични цели са преведени в пет приоритетни оси, които отговарят 

на нуждите и предизвикателствата идентифицирани по време на направените 

териториален и SWOT анализи на трансграничния регион. За всеки един 

инвестиционен приоритет е определена съответна специфична цел. 

Програмата за ТГС Румъния-България 2014-2020 ще функционира чрез пет 

приоритетни оси в подкрепа за посочените по-горе тематични цели и приоритетна ос 



„Техническа помощ“. Дефинирани са общо седем специфични цели по петте основни 

приоритета и една специфична цел за приоритетна ос „Техническата помощ“: 

Приоритетна ос 1: Добре свързан регион 

Специфична цел 1.1: Подкрепа за планирането, разработването и координирането на 

трансгранични транспортни системи за подобряване връзките с TEN-T транспортната 

мрежа. 

Специфична цел 1.2: Повишаване на нивото на координация по отношение на 

транспортната безопасност. 

Приоритетна ос 2: Зелен регион 

Специфична цел 2.1: Подобряване на опазването и устойчивото използване на 

природното наследство, ресурсите и културното наследство. 

Специфична цел 2.2: Засилване на устойчивото управление на екосистемите в 

трансграничния регион. 

Приоритетна ос 3: Безопасен регион 

Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в 

трансграничния регион. 

Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион 

Специфична цел 4.1: Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на 

заетостта и мобилността на работната сила. 

Приоритетна ос 5: Ефикасен регион 

Специфична цел 5.1: Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността 

на публичните институции в контекста на трансграничния регион. 

Приоритетна ос 6: Техническа помощ. 

Специфична цел 6.1: Ефективно и ефикасно изпълнение на програмата. 

За да постигне определените цели, програмата ще финансира три типа 

дейности: меки мерки, инвестиционни дейности и интегрирани дейности, 

обособени към всяка една от специфичните цели. 

Целевите групи и основните типове бенефициенти са широкоспектърни от 

национални, регионални и местни власти до публични организации, което е 

предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри практики от 

българските организации, с цел усъвършенстване на провежданите от тях регионални и 

местни политики за развитие.  



Синергичният ефект и взаимовръзката между програмата и приложимите 

макрорегионални и морски стратегии на ЕС (Дунавската стратегия и стратегията на 

ЕС за Син растеж) са представени в раздел 4.4 на програмния документ. В рамките на 

посочения раздел е направена ясна връзка между приоритетите на програмата и тези на 

Дунавската Стратегия. Програмата ще допринесе за постигане целите на четирите 

стълба на Стратегията и за осем от общо единадесет приоритетни области (подобряване 

на мобилността и интермодалността, насърчаване на културата, туризма и контактите 

между хората, съхраняване на биологичното разнообразие, ландшафтите и качеството на 

въздуха и почвите, възстановяване и поддържане на качеството на водите, управление на 

екологични рискове, подкрепа на конкурентоспособността, повишаване на 

институционалния капацитет и сътрудничеството и инвестиране в хора и умения). 

Избраните  тематични цели на Програмата покриват всички приоритетни области на 

Стратегията, в които Румъния и България са определени за координатори.   

Отчитайки факта, че в допустимата програмна територия участват два 

Черноморски региона (от ниво 2 по NUTS), програмата ще включва мерки, свързани с 

интегрираните морски политики и Стратегията на ЕС за Син растеж, а именно: 

мобилност, интермодалност и устойчив транспорт, опазване на околната среда и 

устойчиво използване и управление на риска, икономическо и социално развитие и 

междуинституционално сътрудничество. Програмата ще подкрепя проекти, които се 

фокусират върху подходящото използване на морските ресурси и „син растеж“ чрез 

развитие на крайбрежния туризъм.  

В Програмата са посочени механизмите за отразяване на хоризонталните 

принципи: Устойчиво развитие, Равни възможности и борба с дискриминацията, 

Равенство между мъжете и жените.  

Бюджет на програмата: 

За програмен период 2014 - 2020 г. Програмата за трансгранично 

сътрудничество Румъния-България, ще се финансира от Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) в общ размер на 215 745 513,00 евро.  

Финансов ангажимент на ЕК за програмния период по години: 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Общо 

ЕФРР 

(евро) 10 701 145 15 625 119 22 313 659 40 543 785 41 354 66 42 181 755 43 025 39 215 745 513 



Приносът на България към формирането на общия размер на средствата от ЕФРР 

е 60 018 103,00 евро, което представлява приблизително 27,82%.  

Финансовото разпределение на средствата от ЕФРР по отделните приоритетни 

оси е както следва: ПО 1 (Транспорт) – 38%; ПО 2 (Околна среда) – 25%; ПО 3 

(Превенция на риска) – 19%; ПО 4 (Заетост) – 7%; ПО 5 (Институционално 

сътрудничество) – 5%, ПО 6 (Техническа помощ) – 6%. Предложеното процентно 

разпределение напълно съответства на предложените категории на интервенции и на 

очакваните цели и индикатори за резултат. 

Всяка държава членка поема ангажимент да предостави съфинансиране, 

необходимо за изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество 

Румъния-България 2014-2020, както следва: 

- Национално съфинансиране за одобрените бенефициенти за изпълнение 

на операциите по приоритети от 1 до 5, в размер на минимум 15 %, от които13 % 

публично и 2 % частно съфинансиране (собствен принос на бенефициентите). 

- Национално съфинансиране към приоритетна ос „Техническа помощ“ в 

размер на минимум 35 %, пропорционално на приноса на двете държави към 

формирането на общия размер на средствата от ЕФРР по програмата. 

Приоритетна ос 
ЕФРР 

(евро) 

Национално 

съфинансиране 

(евро) 

Общо 

финансиране 

(евро) 

Приоритетна ос 1 – Добре свързан регион 81 983 295 14 467 640 96 450 935 

Приоритетна ос 2 – Зелен регион 53 936 378  9 518 184 63 454 562 

Приоритетна ос 3 – Безопасен регион 40 991 647  7 233 820 48 225 467 

Приоритетна ос 4 – Квалифициран и приобщаващ 

регион 
15 102 186  2 665 092 17 767 278 

Приоритетна ос 5 – Ефикасен регион 10 787 276  1 903 637 12 690 913 

Приоритетна ос 6 – Техническа помощ 12 944 731  6 970 239 19 914 970 

ВСИЧКО: 215 745 513  42 758 612 258 504 125 

 

Структури за управление и изпълнение на програмата  

 Управляващ орган – Министерство на регионалното развитие и публичната 

администрация, Република Румъния. За програмен период 2014-2020 година УО ще 

изпълнява и функциите на Сертифициращ орган.  



 Одитен орган – Сметната плата на Република Румъния. Одитният орган ще бъде 

подпомаган от група на одиторите, в състава на която ще бъдат включени експерти от 

двете партниращи държави.  

 Национален орган - Съгласно Решение № 156 на Министерския 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 на разходите извършени 

от българските бенефициенти и сключването на договори за националното 

съфинансиране с българските партньори по одобрените за финансиране проекти и 

извършване на разплащания по тях.  

 Мониторингов комитет – аналогично на настоящия програмен период, 

основният орган за взимане на решения по Програмата и наблюдение изпълнението на 

програмните цели и резултати е Мониторинговия комитет. 

 Структурите по управление на програмата ще бъдат подпомагани от 

Съвместния секретариат. В съответствие с приетото решение от СРГ, за програмен 

период 2014-2020 г. основният офис на Секретариата ще остане в гр. Кълъраш, 

Румъния, а на територията на България в град Русе бъде изграден под-секретариат, 

който ще подпомага българските бенефициенти.  

Процес на програмиране  

В процеса на подготовка на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-

България 2014-2020 взеха участие широк кръг от представители на национални, 

регионални и местни организации и институции, социално икономическите партньори, 

академичната общност и неправителствения сектор на двете държави - участнички в 

програмата. За целите на програмирането беше създадена СРГ, която имаше основната 

задача да подготви новата програма по прозрачен начин, на базата на споделяне на 

опит, знания и експертиза. СРГ проведе 6 съвместни заседания, като дейността й 

включваше дефиниране на стратегията, приоритетите и съдържанието на програмата, 

определяне на органите за управление, бюджетните условия и обсъждане на 

предварителната и екологична оценка на програмата. На заседанието на СРГ, 

проведено на 22 юли 2014 г., беше одобрен финалният проект на програмата. 

 

Финалният вариант на програмата е достъпен на следния адрес: 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=programming_period_2014_2020 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=programming_period_2014_2020

