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Етап на изпълнение на Програма Interreg V-A                    
Румъния-България  

Стр. 2 Бюлетин 

 

 Interreg V-A Румъния-България е първата програма в Румъния, която 
изпраща първо искане за плащане в размер на приблизително 1,2 млн. 

евро в Европейската комисия през декември 2016 г. Едновременно с това, 
предишната програма за трансгранично сътрудничество за периода 2007-
2013 г. приключи като окончателния процент на абсорбция на средства 

беше оценен на 92%  
 30 Март, 2017- Комитетът за наблюдение одобри стартирането на 

третата покана за представяне на проектни предложения, за 
приоритетни оси 1, 2 и 3 

 

 Август 2, 2017 - Комитетът за наблюдение избра общо 140 проектни идеи 
в първата фаза на третата покана за представяне на проектни 
предложения 

 

 Годишният доклад за изпълнението (RAI) за 2016 г. беше приет от 

Европейската комисия на 25.07.2017 г. 
  

 
 The Project Implementation Manual has been revised to support project 

beneficiaries 



Етап на изпълнение на Програма Interreg V-A Румъния-
България 

 

Стр. 3 Бюлетин 

 

Считано от януари 2017 г. е постигнат 
следният напредък в изпълнението: 
 

 197 проекта, избрани от общо 854 
подадени проекта об ту пкопту  
приблизително 320 милиона евро 

 91 договорни проекта об ту пкопту  
приблизително 123 милиона евро 

 70 проекта в изпълнение об 
стойност прибл. 108 милиона евро 

 искания за възстановяване на 
средства  г сбин жс об 
приблизително 14 милиона евро 

 степен на усвояване от 3,04% 
(средства от ЕФРР на стойност от 

около 6 млн. евро) 



Примери за изпълнени проекти 
 
 

Стр. 4 Бюлетин 

 

АРХИВ - eMS 9 

 

 Бюджет: 494.928,67 eвр 
 
 Период на изпълнение: 18 месеца 

(05.04.2016- 04.10.2018) 

 Партньори:   Русенски 
университет „Ангел Кънчев“ (РУ) 
(България), Регионален 
исторически музей-Русе (РИМР) 
(България), Национален Музей за 
История и Археология Констанца 
(НМИАК)(Румъния) 

 

 Цел: опазването и 
популяризирането на значими 
исторически и културни обекти, 
разположени в долната част на 
римският лимес в трансграничната 
зона  

Приключение с балон - eMS 14 

 

 Бюджет: 485,460.00 евро 
 
 Период на изпълнение: 24 месеца

(02.02.2016-01.02.2018) 
 Партньори: Агенция за регионално 

развитие и бизнес център - Видин 
(АРРБЦ Видин, България), Агенция 
за регионално развитие и бизнес 
център 2000, България, Румънска 
асоциация за електронна 
индустрия и софтуер Олтения, 
Румъния 

 Цел: създаване на нов 

туристически продукт в 

трансграничния регион, балон за 

летене с горещ въздух 



Примери за изпълнени проекти 
 
 

Мрежа за електрически 
велосипеди - eMS1 

 

 Бюджет: 762,085.72 евро 
 

 Период на изпълнение: 24 месеца 
(02.02.2016- 01.02.2018) 

 Партньори:  Агенция за 
регионално развитие и бизнес 
център – Видин (България), 
Търговско-промишлена палата-
Видин, Румънска асоциация за  
електронна индустрия и софтуер—
Олтения, Румъния, Асоциация на 
местните работодатели за малки и 
средни предприятия Калафат 

 Цел: Създаване на мрежа от 
електрически велосипеди (е-
велосипеди), които хората могат 
да използват за свободно 
движение в целия трансграничен 
район (32 града) 

6 Мотиви - eMS 5 

 

 Бюджет: 400,468.18 евро 
 

 Период на изпълнение: 20 месеца 
(02.02.2016- 02.10.2017) 

 Партньори: Асоциация Про-
Мехединц (Асоциация Pro-Mh), 
Румъния, Асоциация Регионални 
партньорства за устойчиво развитие 
- Видин, България 

 Цел: изготвяне на проучване в 
сферата на туризма, използвано за 
популяризиране на туризма в тясна 
връзка с опазването на околната 
среда и за предоставяне на 
решения за развитието на 
трансграничния пазар на труда 

Бюлетин Стр. 5 



Информационни и промоционални събития  

Стр. 6 Бюлетин 

През 2017 г. се състояха още 
информационни и промоционални 
събития: 

 7 събития за популяризиране на 
стартираната трета покана за 
проектни предложения, 
организирани във Велико 
Търново, Слатина, Гюргево, 
Констанца, Видин, Силистра и 
Букурещ 

 Онлайн сесия за въвеждане на 
данни в онлайн системата е-МS 
насочена към проектите в 
изпълнение 

 Един фото конкурс "Ебпноа  опдж 
очите на Европейските", 
популяризиран на страницата на 
програмата във Facebook  

 Едно събитие за празнуване на 
Деня на Европа - 9 май, 
организирано в Кълъраш и Русе 

 2 събития, посветени на 
потенциалните бенефициенти, 
избрани в рамките на втория 
етап от Третата покана за 
набиране на проектни 
предложения в Гюргево и 
Плевен 

 



Информационни и промоционални събития 

Стр.  7 Бюлетин 

 

 21ви  Септември 2017 — Европейски ден на сътрудничество, 
организиран на Кълъраш 

 16ти Ноември 2017 – Годишна конференция на Програма Interreg 
V-A Румъния-България, организирана в Балчик 

 17ти  Ноември 2017 – посещение на място по проект ROBG-15, 
организирано в Балчик 

 Онлайн кампания на страницата на програмата във Фейсбук за 
популяризиране на резултатите от изпълнението на програмата 

 



 

Investing in your future! 
 

INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme is co-financed by the European Union under 
the European Regional Development Fund  

————— 

Publication edited by the Managing Authority for INTERREG V-A Romania -Bulgaria 
Programme  

Photos: Joint Secretariat of the Programme  

2017 

 The content of this material does not necessarily represents the official position of 
the European Union 

For updated information, please see the Programmes website 

www.interregrobg.eu 

 

Managing Authority  

 

Ministry of Regional Development and Public 

Administration, Romania  

16 Libertăţii Blvd., North wing, sector 5, 050706,  

Bucharest 

www.interregrobg.eu 

www.mdrap.ro 

Phone: +40 372 111 369 

Fax: +40 372 111 456 

Email: robg@mdrap.ro  

The Managing Authority of the Interreg V-A Romania Bulgaria Programme  

Joint Secretariat/Cross Border Cooperation Regional  Office Calarasi for 

the Romania—Bulgaria border  

2 „Soseaua Chiciului” street, Calarasi Romania part of the main building 

representing the Passengers and Goods Transport Public Service headquarter 

at CBCP Călăraşi (Romania)-Silistra (Bulgaria) www.cbcromaniabulgaria.eu 

www.interregrobg.eu 

Tel: +40 242 313 091 

Fax: +40 242 313 092 

Email: info@calarasi.ro 

helpdesk_robg@calarasicbc.ro 

 

 

 

 

 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
 

Програма INTERREG V-A Румъния-България е съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие 

————— 

Публикация, редактирана от Управляващия орган на Програма INTERREG V-A Румъния-
България 

Снимки: Съвместен секретариат на Програмата  

За актуална информация, моля посетете страницата на Програмата на адрес: 

www.interregrobg.eu 

Управляващ орган 

 

Министерство на регионалното развитие и 

публичната администрация, Румъния  

Бул. „Свобода” №16, Северно крило, сектор 5, 

050706,  Букурещ 

www.interregrobg.eu 

www.mdrap.ro 

Тел: +40 372 111 369 

Факс: +40 372 111 456 

Имейл: robg@mdrap.ro  

Управляващ орган на Програма Interreg V-A Румъния-България  

Съвместен секретариат/ Регионален офис за трансгранично  

сътрудничество за границата Румъния-България  

Ул.„Шосяуа Кичу” №2, Кълъраш, Румъния, което представлява част от 

основната сграда, която представлява седалището на Обществената 

служба за речен транспорт на стоки и пътници към Общият граничен  

пропускателен пункт Кълъраш (Румъния) -Силистра (България) 

www.cbcromaniabulgaria.eu 

www.interregrobg.eu 

Тел +40 242 313 091 

Факс: +40 242 313 092 

Имейл: info@calarasicbc.ro 

helpdesk_robg@calarasicbc.ro 

 

 

Национален партниращ орган 

 

Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, България  

Ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 17—19, 

1202,София 

www.interregrobg.eu 

www.mrrb.government.bg 

Тел: +359 2 94 05 697,  +359 2 94 05 302 

Факс: +359 2 9405 486  

Email: NA-RO-BG@mrrb.government.bg 

http://www.mdrt.ro
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