
ПРОГРАМА ДУНАВСКИ РЕГИОН – ДУНАВ 2021-2027 

Териториалният обхват на програмата е идентичен с този, обхванат от 

Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав (EUSDR) и включва 9 

държави-членки на ЕС: Австрия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Германия 

(федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Румъния, Словакия и Словения 

(финансирани от Европейския фонд за регионално развитие – ЕФРР), 3 кандидат-членки 

на ЕС: Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора (финансирани от Инструмента за 

предприсъединителна помощ – ИПП), както и Молдова и четири области от Украйна  - 

Закарпатска, Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка (финансирани от страна на 

Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество - 

ИССРМС).  

 

Общият бюджет на програма Дунав 2021- 2027 е в размер на  266 379 942 евро, 

от които 213 103 953 евро се предоставят от Европейския съюз (от трите източника: ЕФРР, 

ИПП и ИССРМС) и съответно 53 275 989 евро национално съфинансиране от държавите, 



участващи в програмата. Средствата от ЕС (общо от трите източника: ЕФРР, ИПП и 

ИССРМС) за съвместни проекти възлизат на 197 318 475 евро, а средствата за Техническа 

помощ са съответно в размер на 15 785 478 евро. 

Тематична концентрация 

Цел на политиката (ЦП) / 

Интеррег Специфичната цел  (ISO) 

Специфична цел (СЦ) 

ЦП1: Конкурентоспособна и по-

интелигентна Европа чрез 

насърчаване на иновативна и 

интелигентна икономическа 

трансформация и на регионалната 

свързаност на ИКТ 

СЦ(i): Развитие и засилване на капацитета за 

научни изследвания и иновации и на 

внедряването на модерни технологии 

СЦ(iv): Развитие на уменията за интелигентна 

специализация, промишлен преход и 

предприемачество 

ЦП2: По-зелена, нисковъглеродна и 

устойчива Европа с икономика в 

преход към нулеви нетни въглеродни 

емисии чрез насърчаване на чист и 

справедлив енергиен преход, зелени и 

сини инвестиции, кръгова икономика, 

смекчаване на последиците от 

изменението на климата и адаптиране 

към него, превенция и управление на 

риска и устойчива градска мобилност 

СЦ(ii) Насърчаване на енергията от 

възобновяеми източници в съответствие с 

Директива (ЕС) 2018/2001, включително 

критериите за устойчивост, посочени в нея; 

СЦ(iv) Насърчаване на адаптирането към 

изменението на климата, предотвратяването на 

риска от бедствия и устойчивостта, като се 

вземат предвид екосистемни подходи; 

СЦ(v) Подкрепа за осигуряването на достъп до 

вода и на устойчивото управление на водите; 

СЦ(vii) Подобряване на защитата и 

опазването на природата, биологичното 

разнообразие и екологосъобразната 

инфраструктура, включително в градските 

райони, и намаляване на всички форми на 

замърсяване; 

ЦП4: По-социална и по-приобщаваща 

Европа — реализиране на 

европейския стълб на социалните 

права  

СЦ (i) Повишаване на ефективността и 

приобщаващия характер на пазарите на труда и 

достъпа до висококачествена заетост чрез 

развитието на социална инфраструктура и 

насърчаване на социалната икономика; 

СЦ (ii) Подобряване на равния достъп до 

приобщаващи и качествени услуги в областта на 

образованието, обучението и ученето през целия 

живот чрез развитие на достъпна 

инфраструктура, включително чрез насърчаване 

на устойчивостта на образованието и обучението 

от разстояние и в електронна среда; 

СЦ (vi) Засилване на ролята на културата и 

устойчивия туризъм за икономическото 

развитие, социалното приобщаване и социалните 

иновации; 

ISO1 (d) Подобряване на институционалния капацитет 

на публичните власти и на заинтересованите 

страни за прилагане на макрорегионални 



стратегии и стратегии за морските басейни, както 

и други териториални стратегии 

(f) Други дейности в подкрепа на по-добро 

управление на сътрудничеството 

 

Основна мисия на програма Дунав 2021-2027 е подобряване на институционалната 

платформа и създаване на устойчива среда за транснационално сътрудничество с цел 

териториална, икономическа и социална интеграция, в съответствие с новата политика на 

сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г. За да изпълни целите си, поставени в 

съответствие с европейската визия за устойчиво развитие при провеждането на 

регионална политика, програмата ще финансира проекти с транснационално измерение по 

четири приоритета, както следва: 

Приоритет 1 „По-конкурентоспособен и по-иновативен Дунавски регион“ 

(Цел на политиката 1 – ЦП1) 

 Избраната Специфична цел 1.(i): Развитие и засилване на капацитета за научни 

изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии допринася за 

насърчаване на сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите, 

изграждането на капацитет и обмена на опит между индустриални и технологични 

центрове и паркове, университети, научни институти и др. 

В рамките на Специфична цел 1.(iv): Развитие на уменията за интелигентна 

специализация, промишлен преход и предприемачество програмата ще подкрепя 

развитието на знания и умения за идентифициране на стратегически области за 

интервенция. 

Приоритет 2 „По-зелен, нисковъглероден Дунавски регион“ (ЦП2) 

В рамките на този приоритет програмата ще финансира проекти, които допринасят за 

постигане на следните четири специфични цели: 

 Специфична цел 2.(ii) Насърчаване на енергията от възобновяеми източници в 

съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001, включително критериите за 

устойчивост, посочени в нея; 

 Специфична цел 2.(iv) Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, 

предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид 

екосистемни подходи; 

 Специфична цел 2.(v) Подкрепа за осигуряването на достъп до вода и на устойчивото 

управление на водите; 



 Специфична цел 2.(vii) Подобряване на защитата и опазването на природата, 

биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в 

градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване; 

Приоритет 3 „По-социален Дунавски регион “ (ЦП4) на програмата е насочен 

към социално-икономическото развитие на Дунавския регион, чрез осигуряване на достъп 

до по-ефективен пазар на труда, до качествено образование и условия за учене през целия 

живот, както и чрез популяризиране на културното наследство и възможностите за 

туризъм в региона. Избрани са следните специфични цели: 

 Специфична цел 4.(i) Повишаване на ефективността и приобщаващия характер на 

пазарите на труда и достъпа до висококачествена заетост чрез развитието на 

социална инфраструктура и насърчаване на социалната икономика; 

 Специфична цел 4.(ii) Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени 

услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез 

развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на 

устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда; 

 Специфична цел 4.(vi) Засилване на ролята на културата и устойчивия туризъм за 

икономическото развитие, социалното приобщаване и социалните иновации; 

Приоритет 4 „По-добро управление на сътрудничеството в Дунавския регион“  

се основава на Интеррег Специфичната цел  ISO1, като са избрани следните дейности:  

(d) „Подобряване на институционалния капацитет на публичните власти и на 

заинтересованите страни за прилагане на макрорегионални стратегии и стратегии за 

морските басейни, както и други териториални стратегии“, в рамките на която се оказва 

подкрепа за управлението и изпълнението на Стратегията на Европейския съюз за региона 

на река Дунав (EUSDR), както и  

 (f) „Други дейности в подкрепа на по-добро управление на сътрудничеството“, в 

рамките на която се предвиждат дейности в подкрепа на повишаването на 

институционалния капацитет за териториално управление.  

Приоритет 
Съфинансиране 

от ЕС 

Национално 

съфинансиране 
Общо  

Приоритет 1 „По-конкурентоспособен 

и по-иновативен Дунавски регион“ 
40 489 751 € 10 122 438 € 50 612 189 € 

Приоритет 2 „По-зелен, 

нисковъглероден Дунавски регион“ 
74 586 383 € 18 646 596 € 93 232 979 € 

Приоритет 3 „По-социален Дунавски 

регион “ 
55 407 028 € 13 851 757 € 69 258 785 € 

Приоритет 4 „По-добро управление на 

сътрудничеството в Дунавския регион“ 
42 620 791 € 10 655 198 € 53 275 989 € 

 213 103 953 € 53 275 989 € 266 379 942 €  



 

Основни целеви групи на програма Дунав 2021-2027 са национални, регионални и 

местни публични власти и институции, Европейски групи за териториално 

сътрудничество (ЕГТС), неправителствени организации и др. В зависимост от 

тематичните области на различните приоритети и специфични цели на програмата, целеви 

групи могат да бъдат образователни, изследователски, бизнес организации, агенции в 

областта на регионалното развитие, иновациите и технологиите, и др.  

Структурите за управление на програмата са разположени на територията на  

Република Унгария.  

Управляващ орган на програмата и седалище на Съвместния секретариат е 

Министерство на финансите на Унгария.  

Одитен орган на програмата е Генерална дирекция „Одит на Европейските 

фондове“, като се предвижда създаване на група на одиторите към Одитния орган.  

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството 

на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) изпълнява функциите на 

Национален орган по отношение на програмата за транснационално сътрудничество 

Дунавски регион (Дунав 2021-2027), съгласно т 5., буква „г“ от Решение № 712 на 

Министерския съвет от 6 октомври 2020 г. 

 


