
 

 

  

Програмата Interreg V-A                      

Румъния-България 

Възможности за финансиране предлагани от 

РОТГС КЪЛЪРАШ 



INTERREG V-A Румъния-България 
 

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА 
 

Управляващ орган (УО) 
Министерството на Регионалното Развитие и Публичната Администрация на Румъния е назначено за Управляващ орган. 
Управляващият орган отговаря за управлението и изпълнението на оперативната програма в съответствие с Регламентите на 
Европейската комисия и с принципите на стабилното финансово управление. Освен това, Управляващият орган изпълнява 
функцията за сертифициране на разходите. 
 
Национален партниращ орган (НПО) 
Националният партниращ орган от България е еквивалент на Управляващия орган в Румъния и се представлява от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България. Националният партниращ орган отговаря за 
управлението на проектите в България и осигурява съответното съфинансирането от бюджета на Програмата. 
 
Съвместен секретариат (СС) 
Съвместният секретариат е учреден в рамките на  Регионалният офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата 
Румъния – България и има антена в Русе. Съвместният Секретариат подпомага дейностите на структурите за управление на 
Програмата при изпълнението на техните задължения и осигурява помощ на бенефициентите. 
 
Одитиращ орган (ОО) 
Сметната палата на Румъния е определена като одитиращ орган и извършва основният одит, проверява ефективното 

функциониране на системата за управление и контрол на Програмата.  

 
Комитет за наблюдение (КН) 
Комитетът за Наблюдение е съставен от местни, регионални и национални представители на двете страни партньорки, следи 
Програмата и е отговорен за стратегическите им решения. Председателството се сменя всяка година между двете страни 
членки. Списъкът на членовете е достъпен на интернет страницата на Програмата, www.interregrobg.eu 
 
Първо ниво на контрол (ПНК) 
Всяка държава определя контрольори за първо ниво на контрол за проверка на допустимостта на разходите, извършвани от 
бенефициентите по оси 1 до 5. 
За Румъния – Дирекция  първо ниво на контрол в рамките на Регионалния офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за 

границата Румъния – България  

За България - Министерството на регионалното развитие и благоустройството, България 

 
 



INTERREG V-A Румъния-България 
 
 

 

Програмата Interreg V-A Румъния-България е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). 

Програмата има за цел да развива граничната зона между двете страни чрез финансиране на съвместни проекти. Общият 

бюджет на Програмата е 258.504.126 евро (от които 215.745.513 евро - ЕФРР). Проектите се финансират както следва: 85% 

ЕФРР, 13% национално съфинансиране (Румъния и България) и 2% собствен принос. 
 

 

Средствата отпуснати за бенефициентите са разпределени по пет приоритетни оси:  

1. Добре свързан регион; 2. Зелен регион; 3. Безопасен регион; 4. Квалифициран и приобщаващ регион; 5. Ефективен 

регион 

Приоритетна ос 6 е предназначена за техническа помощ. 
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www.interregrobg.eu 

Основната цел е преобразуване на фондовете в резултати! 



ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ДОБРЕ СВЪРЗАН РЕГИОН 
 

 
 

 

 
 

 
 

Повишаване на мобилността на регионално равнище посредством 
свързването на второстепенни и третостепенни възли с TEN-T 
инфраструктура, включително мултимодални възли 
 

 
 

 

Подобряване на планирането, разработването и координирането 
на трансгранични транспортни системи за по-добри връзки с 
транспортна мрежа TEN-T.  
 

 
 

Индикатор 
Референтна 

година 

Целева 
стойност 

(2023) 

Трансгранично население, 
обслужвано от модернизираната 
инфраструктура към мрежа TEN-T 

2014 1.250.000 

 
 

 
 

Индикатор 
Целева 

стойност 
(2023) 

Обща дължина на реконструирани или  
подобрени пътища 

120 KM 

Брой на съвместни механизми (например указания 
за маршрут, засичане и управление на 
произшествия и аварии, проучване на потоците на 
трафика, проучвания за преодоляване на 
трансграничните транспортни проблеми,  мерки 
за обезопасяване на трафика, карти на черни 
места, дейности за повишаване на 
осведомеността) улесняващи връзката на 
второстепенните/третостепенните възли с TEN-T  
мрежата.   

30 

 
 
 

 
 

 

 Инвестиции в изграждане / модернизиране на пътната 
инфраструктура, (включително) подобряване на 
второстепенни и третостепенни трансгранични връзки към 
TEN-T мрежа; 

 Съвместни стратегии и решение за свързване на 
второстепенни и третостепенни възли с TEN-T мрежата и за 
намаляване времето за превоз и подобряване на услугите 
за обществена мобилност; 

 Обмен на знания за подобряване на обществения транспорт 
и безопасността на движението. 

  

Инвестиционен приоритет 7.b

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1

БЮДЖЕТ: 96,450,936 ЕВРО 

Постижения:

Резултати:

Видовете дейности (списъкът е показателен) мoгат да са:

www.interregrobg.eu 



ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ДОБРЕ СВЪРЗАН РЕГИОН 
 
 
 
 
 

Разработване и подобряване на екологосъобразни (включително 
нискошумови) и нисковъглеродни транспортни системи, 
включително вътрешноводни пътища и морски транспорт, 
пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура, с 
цел насърчаване на устойчиво развита мобилност на регионално и 
местно равнище. 
 
 
 
Повишаване на безопасността на транспорта по водните и морски 
пътища. 
 
 

Индикатор 
Референтна 

стойност 

Целева 
стойност 

(2023) 

% от трансграничната част на река 
Дунав и Черно море в която 
безопасността на плаването е 
подобрена 

1,29% 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Планове и интегрирани мерки за подобряване на 
навигационните условия; 

 Съвместни координирани системи, инструменти и пилотни 
приложения; 

 Повишаване осведомеността и обмяната на опит за 
подобряване капацитета на целевите групи за по-добро 
справяне с проблемите, свързани с плаването; 

 Инвестиции, подобряващи морския и речен транспорт на 
пътници и товари. 

 

 

 

 

 

Индикатор 
Целева 

стойност 
(2023) 

Брой проучвания/стратегии/планове за действие 
за подобряване на безопасността на 
корабоплаването по Дунав и Черно Море 

5 

Обща дължина на нови и подобрени 
вътрешноводни пътища 

20 

Инвестиционен приоритет 7.c

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2

Постижения:

Резултати:

Видовете дейности (списъкът е показателен) мoгат да са:

www.interregrobg.eu 



ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ДОБРЕ СВЪРЗАН РЕГИОН 
 
 

 
 

 

Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното 
и културното наследство. 
 

 
 

 

Подобряване на опазването и устойчивото използване на 
природното наследство, ресурсите и културното наследство. 
 
 
 

Индикатор 
Референтна 

стойност 

Целева 
стойност 

(2023) 

Брой на нощувки на туристи в 
трансграничната зона 

6.668.515 
нощувки 

7.200.000 
нощувки 

 

 

 
 
 

 

 Обучителни сесии и културни събития за повишаване на 
съвместната осведоменост и за насърчаване и развитие на 
общото природно и културно наследство; 

 Инвестиции в съвместна и устойчива туристическа 
инфраструктура и в културни паметници за развитие на 
културното/природно наследство; 

 Съвместни проучвания, стратегии, планове за опазване, 
развитие и популяризиране на културното/природно; 

 Туристически продукти и услуги, базирани върху 
съвместно и устойчиво използване на културното/природно 
наследство.

Индикатор 
Целева 

стойност 
(2023) 

Брои посещения на подпомогнати обекти на 
културното и природно наследство и атракции 10.000 

Брой създадени интегрирани туристически 
продукти/услуги 100 

Брой на общи стратегии, политики и планове за 
управление за валоризиране (включително 
повишаване на осведомеността) на културното и 
природното наследство чрез неговото 
възстановяване и популяризиране за устойчиво 
икономическо използване 

50 

БЮДЖЕТ: 63,454,564 ЕВРО 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1

Постижения:

Инвестиционен приоритет 6.c

Резултати:

Видовете дейности (списъкът е показателен) мoгат да са:

www.interregrobg.eu 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: ЗЕЛЕН РЕГИОН 
 



AXA PRIORITARĂ 2: O REGIUNE VERDE 
 
 

 
 
 

 
Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и 
почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително 
чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури 

 

 
 

 
 
Засилване на устойчивото управление на екосистемите в 

трансграничния регион. 
 

 
 

Индикатор 
Референтна 

стойност 

Целева 
стойност 

(2023) 

Брой обекти от "НАТУРА 2000" от 
трансграничната зона с 
координирани инструменти за 
управление, 

2 10 

 

 

 

 
 
 

 

 Карти и устройствени планове, обмен на информация, 
трансфер на знания с оглед опазване/защита на 
екосистемите; 

 Кампании за повишаване на осведомеността, научни 
изследвания, стратегии и планове за управление за 
опазване на обектите от Натура 2000; 

 Координирана трансгранична и зелена инфраструктура за 
опазване на биоразнообразието и обектите от Натура 2000; 

 Оборудване за защита на биоразнообразието и обектите от 
Натура 2000.

Индикатор 
Целева 

стойност 
(2023) 

Заета площ с местообитания с подобрен 

консервационен статус 20.000 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2

Постижения:

Резултати:

Видовете дейности (списъкът е показателен) мoгат да са:Инвестиционен приоритет 6.d

www.interregrobg.eu 



ПРИОРИТЕТНА ОС 3: БЕЗОПАСЕН РЕГИОН 
 

 

 
 
 

 

 
Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със 
специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и 
разработване на системи за управление на бедствия. 
 

 
 

 

Подобряване на съвместното управление на риска в 
трансграничния регион. 
 
 
 

Индикатор 
Референтна 

стойност 

Целева 
стойност 

(2023) 

Качество на съвместното 
управление на риска в 
трансграничния регион 

2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 Съвместни стратегии за управление на извънредни 
ситуации и превенция на рискове, включително планове за 
съвместно действие 

 Планове за действие за предотвратяване и ограничаване на 
последиците на бедствията; 

 Интегрирани общи стандарти за управление на риска и 
градското планиране; 

 Оборудване в областта на мониторинга на параметрите на 
околната среда, оборудване за управление на 
извънредните ситуации и устойчивост към бедствия ; 

 Кампании за увеличаване осведомеността на населението 
в трансграничния регион относно извънредните ситуации и 
рисковете, както и относно мерките за тяхното 
ограничаване, управление и намаляване; 

 Обмяна на опит.

Индикатор 
Целева 

стойност 
(2023) 

Население, възползващо се от дейностите за 
управление на риска; 

2 500 000 

Население, възползващо се от мерките за 
защита срещу наводнения; 

1 250 000 

Население, възползващо се от мерките за 
защита срещу горски пожари 

1 250 000 

Брой съвместни партньорства за съвместно 
ранно предупреждение и реакция при 
извънредни ситуации; 

50 

BUGET: 48,225,468 ЕВРО 

Резултати:

Инвестиционен приоритет 5.b

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1

Видовете дейности (списъкът е показателен) мoгат да са:

Постижения:

www.interregrobg.eu 



 
 

 
 
 

 

 
Интеграция на трансграничните трудови пазари, включително 
трансгранична мобилност, съвместни местни инициативи за 
заетост, информация и консултантски услуги и съвместно 
обучение.  
 

 
 

 

Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на 
заетостта и мобилността на работната сила. 
 

 
 

Индикатор 
Референтна 

стойност 

Целева 
стойност 

(2023) 

Население с достъп до съвместни 
инициативи за заетост 

200.000 500.000 

 

 

 

 

 

 Услуги за насърчаване на заетостта и обучението през 
целия живот; 

 Ключови инфраструктурни елементи, които насърчават 
мобилността на работната сила; 

 Съвместни стратегии за по-добро включване на пазара на 
труда 

 Информация (бази данни) и консултиране за увеличаване 
на мобилността на работната сила; 

 Кампании за повишаване на осведомеността, езикови 
курсове и обучения, за насърчаване и стимулиране на 
пазара на труда; 

 Трансгранични бизнес инкубатори и виртуални инкубатори 
за а насърчаване на заетостта.

Индикатор 
Целева 

стойност 
(2023) 

Брой инициативи (обучения, образователни 
програми, интернет страници, споразумения, 
мрежи, панаири за работа и т.н.), които 
активират мобилността на работната сила в 
трансграничния регион 

50 

Брой участници в съвместни инициативи за 
местна заетост и съвместни обучения 

10.000 

Брой участници в съвместни схеми за 
образование и обучение, които подкрепят 
младежката заетост, образователните 
възможности и висшето и професионално 
образование през граница 

2.000 

Резултати:

Инвестиционен приоритет 8.е

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.1

Видовете дейности (списъкът е показателен) мoгат да са:

Постижения:

BUGET: 17,767,279 ЕВРО 

www.interregrobg.eu 



ПРИОРИТЕТНА ОС 5: ЕФИКАСЕН РЕГИОН 
 
 

 

 
 
 
 
Насърчаване на правното и административно сътрудничество и 
сътрудничеството между гражданите и институциите (ETC - CB). 
 
 

 
 

 

Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността 
на публичните институции в контекста на трансграничния регион. 
 
 

 
 

Индикатор 
Референтна 

стойност 

Целева 
стойност 

(2023) 

Ниво на координация на 
държавните институции в 
избираемата област 

3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 Трансгранични институционални мрежи на местно или 
регионално ниво; 

 Трансгранични модели за подобряване на услугите от 
обществен интерес, социални услуги и тези на публичната 
администрация; 

 Обучителни сесии за увеличаване капацитета за 
изпълнение на проекти, финансирани от ЕС, на 
законодателството и управление на публичните инвестиции 
в трансграничната зона; 

 Информиране на гражданите за възможностите за 
трансгранично сътрудничество между институциите

Индикатор 
Целева 

стойност 
(2023) 

Брой подпомогнати трансгранични механизми 
(споразумения, мрежи, наредби, проучвания, 
политики, стратегии, обмен на информация, 
инструменти) за повишаване на капацитета за 
сътрудничество 

100 

Резултати:

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.1

Постижения:

БЮДЖЕТ: 12,690,913 ЕВРО 

Инвестиционен приоритет 11.b Видовете дейности (списъкът е показателен) мoгат да са:

www.interregrobg.eu 



INTERREG V-A Румъния-България 
 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ 

 
 

 

 

 
 
 

Програмата  INTERREG V-A Румъния-България е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие  
 

Web - www.interregrobg.eu  
Facebook - https://www.facebook.com/RomaniaBulgariaCbcProgramme 
Twitter - https://twitter.com/ROBGProgramme 
YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCtgRgCcdOK5D2ZsBJrMPXew  

Управляващ орган (УО) -  Министерство на регионалното развитие и публична администрация, Румъния 

Ул. Аполдор 17, Сектор 5, 050741 Букурещ, Румъния , Телефон: +40 372 11 369, + 40 372 111 305, Факс: +40 372 111 456, E-mail: 
robg@mdrap.ro, Web: www.mdrap.ro 

Нционален орган (НО) -  Министерство на регионалното развитие и благоустройството, България 
Улица Св.св. Кирил и Методий, № 17-19, 1202 София, България. Телефон: +359 2 9405 672, +359 2 9405 493, Факс: +359 2 9405 486, E-
mail: NA-RO-BG@mrrb.government.bg Web: www.mrrb.government.bg 

Съвместен секретариат (СС) Регионален офис за трансгранично сътрудничество за границата Румъния-България  
Шосе Кичу, Гранично Контролно – Пропускателен Пункт Кълъраш (Румъния) - Силистра (България), гр. Къкъраш, окръг Кълъраш, Румъния   
Телефон: +40 242 313 091, Факс: +40 242 313 092, E-mail: info@calarasicbc.ro, Web: www.calarasicbc.ro 

Първо ниво на контрол - Румъния 
Дирекция първо ниво на контрол -  Регионален офис за трансгранично сътрудничество за границата Румъния-България a  
 Шосе Кичу, Гранично Контролно – Пропускателен Пункт Кълъраш (Румъния) - Силистра (България), гр. Къкъраш, окръг Кълъраш, 
Румъния,  Телефон: +40 242 313 091, Факс: +40 242 313 092, E-mail: info@calarasicbc.ro, Web: www.calarasicbc.ro 

Първо ниво на контрол – България 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, България 
Strada Sv.sv. Kiril and Metodii, nr. 17-19, 1202 Sofia, Bulgaria.Telefon: +359 2 9405 672, +359 2 9405 493, Fax: +359 2 9405 486 E-mail: NA-RO-
BG@mrrb.government.bg Web: www.mrrb.government.bg 
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