
 
Това издание на бюлетина представя напредъка в 
изпълнението на програмата Interreg V-A Румъния-
България, статуса на новоодобрената програма Interreg VI
-A Румъния-България и най-значимите събития, случили 
се през 2022 г. 
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 степента на усвояване на програмата се е увеличила до 69,93%, което 
представлява приблизително 150 милиона евро от ЕФРР (по искане на 

Европейската комисия) 

 

 стойността на извършените плащания към бенефициентите се е 

увеличила до 178,47 милиона евро (от които 162,81 милиона евро 
ЕФРР) 

 

 139 проекта, представляващи приблизително 81% от общите 

договорени проекти, вече са финализирани и дават резултати, които 
допринасят за развитието на трансграничния регион 

 

 Все още са в процес на изпълнение 30 проекта на обща стойност около 
116 милиона евро 
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  Програмата Interreg VI-A Румъния-България беше представена на 
Европейската комисия за одобрение на 1 април 2022 г. 

 

 Междуведомствената консултация в рамките на Европейската комисия се 
проведе през април-ноември 2022 г 

 Програмата беше одобрена от Европейската комисия на 30 ноември 2022 г 

 

С общ бюджет от 207,45 милиона евро, от които 163,49 милиона евро са 
средства от ЕС, програмата Interreg VI-A Румъния-България ще финансира 
проекти в областта на мобилността и свързаността, опазването на природата 
и биоразнообразието, превенцията на риска и адаптирането към изменението 
на климата, образование, туризъм и култура. 

 

Друга важна финансова цел е развитието на Eurovelo Route 6, който ще 
помогне за насърчаване на туристическите и културни дейности, укрепване 
на местната икономика и осигуряване на устойчив транспортен коридор 
между дунавските селища. 
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Информационни и промоционални събития 

Стр.4 

 

 
Денят на Европа беше отбелязан на 10 май с организиране на онлайн 
събитие, насочено към младото поколение в контекста на Европейската 
година на младежта. 
 
В събитието участваха 59 участници, много от които студенти от 
Университета по аграрни науки и ветеринарна медицина, Университета 
„Ангел КЪНЧЕВ” и Университета в Крайова. 
 
Партньорите по проекта ROBG 156 - CaPabiLiTy  и ROBG 176 - Шанс за 
развитие споделиха с участващите студенти ценна и полезна информация 
за резултатите от своите проекти, както и за въздействието върху 
младите хора от трансграничния регион. 
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През септември 2022г. отбелязахме Деня на европейското 
сътрудничество, като организирахме събитието „Велопоход за 
сътрудничество“. 
 
Над 250 участници, повечето от които млади хора, се насладиха на 
велопоходите, организирани от нашия екип по алеята на Балчиk. 
 
В края на всяко каране беше организирана и томбола, а победителите 
се прибраха у дома с промоционални подаръци. 



Информационни и промоционални събития 
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Заедно с DG REGIO, Interact и 
водещия бенефициент на проекта 

RO BG 156 „Capability“ – 
Университета по селскостопански 
науки и ветеринарна медицина 

Букурещ, програмата се присъедини 
към годишното събитие на Interreg 

2022, организирано от Европейската 
комисия на 28 октомври. 

Проектът допринесе за увеличаване 
на младежката заетост чрез 8 
инициативи за заетост, разработени 

в рамките на проекта, като: 
мобилно приложение „Достъп до 

възможности“, съвместна 
образователна схема, ориентирана 

към пазара на труда, ръководство 
за заетост и мобилност „Готино е да 

си мобилен“, съвместно интернет- 
базирани инструменти и трудови 
борси за заетостта. 

 

На 7 декември организирахме посещение на Природонаучния музеен 
комплекс Констанца, където открихме малки части от нашата Вселена. 
 
Благодарение на 4K хибридния планетариум, закупен в рамките на проекта 
ROBG-528, „Общ отворен прозорец към мистериите на Вселената", вече имаме 
достъп до завладяващия свят на астрономията! Този планетариум, уникален в 
Югоизточна Европа, се превърна в ценен, образователен и културен 
инструмент, предлаган на обществеността. 
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Годишната конференция на Interreg V-A ROBG се проведе на 14 декември 
2022 г. в Крайова, в Културен център „Константин Бранкузи. 
 
Основната цел на конференцията беше да представим постиженията през 
тази година на програмата Interreg V-A RO BG, както и да споделим с 
обществеността нашата работа и бъдещи планове. 
 
Конференцията беше организирана в интерактивен формат и нашите 
бенефициенти бяха поканени да споделят 5 успешни проектни истории, 
фокусирани върху резултатите и върху това как тяхната работа е подобрила 
живота на хората от трансграничния регион. 



 

Инвестираме във вашето бъдеще! 

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

————— 

Публикация издадена от Управляващия орган на Програмата INTERREG 
V-A Румъния—България 

Снимки: Съвместен Секретариат на Програмата 

2022 

—————- 

 Съдържанието на този материал не представлява непременно 

За актуална информация, моля  консултирайте се с уеб сайта 

www.interregrobg.eu  

Управляващ орган 
 

Министерство на развитието, благоустройст-
вото и администрацията, Румъния 

Бул. Либертъций № 16, Северна Страна, сек-
тор 5, 050706,  Букурещ 

www.interregrobg.eu 

www.mdrap.ro 

Тел: +40 372 111 369 

Факс: +40 372 111 456 

                     Email: robg@mdrap.ro 

Управляващ Орган за Програмата INTERREG V-A Румъния—
България 

Съвместен Секретариат/ Регионален офис за трансгранично 
сътрудничество Кълъраш за границата Румъния—България  

 

Ул. Шосяуа Кичулуй № 2, Кълъраш, част от главната сграда представ-
ляваща офиса на „Обществена Служба за Пътнически и Товарен Речен 

Транспорт” на ГКПП Кълъраш (Румъния) – Силистра (България)  

www.interregrobg.eu 

Тел: +40 242 313 091 

Факс: +40 242 313 092 

Email: info@calarasi.ro 

helpdesk_robg@calarasicbc.ro 

 
Национален Орган 

 
Министерство на Регионалното Развитие и 

Благоустроиството, 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 
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