
Политика на сближаване на ЕС за 
периода 2021 -2027

Заедно променяме нашия регион! 

www.robulus.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. 

Настоящият презентационен материал отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не 

носи отговорност за информацията, съдържаща в нея.

http://www.robulus.eu/
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Що е то Политика на сближаване?

Нейна ключова цел е да ускори икономическото и социално
сближаване, като ограничи неравенствата по отношение на
развитието на различните региони. Тя е насочена към ключови
области, чието укрепване и развитие ще помогне на Европейския съюз
да посрещне предизвикателствата на XXI век и да остане
конкурентоспособен в световен план.

Политиката на сближаване (също Кохезионна политика) се отнася до политическата рамка на
солидарност на Европейския съюз.

Тя олицетворява стратегията на Европейския съюз да насърчава и подкрепя „цялостното хармонично 
развитие“ на своите държави членки и региони.

http://www.robulus.eu/
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Как работи политиката?

Европейски фонд за регионално развитие

Европейски социален фонд

Кохезионен фонд

Изпълнението на политиката на сближаване се осигурява чрез значителен ресурс разпределен под формата на
финансови инструменти (фондове). Това са:

Тези фондове се управляват съвместно от Европейската комисия,
държавите членки и заинтересованите страни на регионално и местно
ниво. От тях се отпускат средства за финансиране на проекти, чрез които
се осигурява балансирано и устойчиво териториално развитие.

http://www.robulus.eu/
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Какво цели Кохезионната политика?

Приоритетите на политиката на сближаване се преразглеждат на всеки 7 години. За периода 2021- 2027
политиката ще се стреми да изгради:

По-
интелигентна

Европа

По-зелена 
безвъглеродна

Европа

По-добре свързана 
Европа

По-социална 
Европа

Европа по-близо до 
гражданите

http://www.robulus.eu/
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В кои региони работи политиката?

Европейското териториално сътрудничество е инструментът на Политиката на
сближаване, който е предназначен: (а) да разрешава проблеми, които надхвърлят
националните граници и изискват намирането на общо решение, и (б) да развива
с общи усилия потенциала на различните територии. Той осигурява рамка за
изпълнението на съвместни инициативи и обмяна на политики между
национални, регионални и местни органи от различни страни – членки. За
реализацията му „съюзът разработва и осъществява свои инициативи, които
водят до укрепването на неговото икономическо, социално и териториално
сближаване“, включени и финансирани чрез програмите за междурегионално и
трансгранично сътрудничество (т.нар. “Interreg”).

Кохезионната политика (КП) осигурява тласък за развитието на националните територии или части от тях. Чрез
фондовете на политиката се осигурява финансиране за националните оперативни програми, а така също и за
изпълнение целите на програмите за междурегионално и трансгранично сътрудничество.

http://www.robulus.eu/


https://www.youtube.com/watch?v=GrZiPUT3bJs

В най-общ вид, може да се каже, че КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС разпределя своя бюджет на
базата на 2 основни принципа:

- Регионалните нужди;
- Принос за постигане на стратегическите цели;
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Семейството на програмите

INTERREG

Трансгранично 
сътрудничество

INTERREG A

Международно и морско 
сътрудничество 

INTERREG B

Междурегионално 
сътрудничество 

INTERREG C

http://www.robulus.eu/
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Програма за трансгранично сътрудничество (INTERREG A)
Румъния България 

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България е
част от INTERREG семейството, което осигурява подкрепа по линия на
ЕТС за хармонична и балансирана интеграция на територията на ЕС.

Програмата за сътрудничество Румъния – България цели да развие
граничната зона между двете партниращи си държави като
подпомага разрешаването на общите предизвикателства, съвместно
усвояване на неизползвания потенциал за растеж, като
същевременно подобрява процеса на сътрудничество за целите на
хармоничното развитие на Съюза.

http://www.robulus.eu/
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Програма за трансгранично сътрудничество (INTERREG A)
Румъния - България 

В този си вид, програмата 
работи вече повече от 14 
години.  

От 2007г.  насам, повече от 350 проекта на 
обща стойност над 476 млн. евро са 
реализирани. Те покриват широк спектър от 
инвестиции в посока: 
- подобряване на достъпността и

свързаността;
- промотиране на социално-икономическото 

развитие;
- подкрепа на човешкия капитал;
- подобряване на управлението. 

http://www.robulus.eu/
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Програма за трансгранично сътрудничество (INTERREG A)
Румъния – България – какво следва? 

През периода 2021 – 2027г. програмата за трансгранично сътрудничество ще се фокусира върху 2 основни предизвикателства и ще
генерира резултати по 2 от приоритетите на Политиката на сближаване.

Кохезионна политика 
(приоритети)

INTERREG Румъния – България (приоритети)

ПО3: По-добре свързана Европа –
мобилност и регионална ИКТ 
свързаност

Добре свързан регион, чрез което ще се подкрепи развитието на трансграничната
транспортна инфраструктура на две нива: отстраняване на липсващите връзки в TEN-T
връзки (шосеен и жп) и подобряване ефективността на вътрешния воден транспорт.

ПО5: Европа по-близо до 
гражданите

Интегриран регион, чрез прилагане на систематизиран подход в подкрепа на
икономическото развитие на региона в основата на Eurovelo 6 и чрез инвестиране във
веригата на стойността на туризма.

http://www.robulus.eu/


www.robulus.eu

Примерни дейности по приоритет 1: Добре свързан регион

1) Дейности за подобряване свързаността и мобилността по р. Дунав (неизчерпателен списък):

Меки мерки
- Идентифициране и адресиране на липсващите връзки в шосейната и железопътната инфраструктура: проучвания, стратегии,

съвместни решения;
- Подкрепа на подготвителния процес за изграждане на нов мост прекосяващ р. Дунав, вкл. провеждане на предпроектни проучвания

и проучвания за изпълнението, проектиране и оценка на въздействието върху околната среда и т.н.;
- Подобряване и разширяване на шосейната инфраструктура: проучвания относно трафика, кампании за повишаване на

осведомеността, проучвания за мобилността/свързаността за идентифициране на натоварването, пътникопотока и т.н.;
- Повишаване ефективността на публичния транспорт: проучвания, оборудване и ИТ решения за подобряване надеждността,

ефективността и прогнозирамостта на публичния транспорт, особено на водния;
Инвестиционни мерки
- Подобряване и разширяване на транспортната инфраструктура;
- Подобряване достъпа до пристанища и фериботи;

2) Дейности за подобряване условията за навигиране и безопасността по р. Дунав
- Намаляване на административната тежест и други видове препятствия: проучвания, анализи решения;

- Дрегиране на речното легло;
- Изпълнение на мерки за обезопасяване.

http://www.robulus.eu/


www.robulus.eu

Примерни дейности приоритет 2. Интегриран регион

1) Развитие на Eurovelo 6 маршрут
- Развитие на нужната велосипедна инфраструктура, вкл. мерки за безопасност, първа помощ и точки за услуги, сигнализация и т.н.

Приоритет ще бъде даден на проекти осигуряващи връзка с туристически атракции – културно и природно наследство и до други
видове транспорт;

- Осигуряване на безопасност на пътя за секциите покриващи EuroVelo маршрута, вкл. адаптация на сигнализационните системи или
добавяне на инфраструктура за пешеходци и велосипедисти;

- Осигуряване на ефективни връзки с и достъп до и от други форми на транспорт, вкл. пристанища и жп гари – адаптиране на
инфраструктурата;

- Създаване на спирки за велосипеди ( с вода, връзка и електричество,, места за проверка на гуми, услуги по ремонт и др.);
- Осигуряване на комуникация и информация – онлайн и офлайн по дължината на маршрута, вкл. с приложения за велосипедисти;

http://www.robulus.eu/
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Примерни дейности приоритет 2. Интегриран регион

2) Подкрепа на туристически дейности, свързаните сектори и индустрии
Инфраструктурни мерки:
- Гостоприемство: изграждане, модернизация на хотели, къщи за гости, мотели, ресторанти и др.
- Исторически обекти: модернизация/ реставрация на туристически обекти като замъци, крепости, църкви, манастири, археологически
находки и др.
-Природни забележителности: пътеки, обезопасяване, места за отпадъци, безопасност, сигнализация и др.
- Други типове обекти с туристически потенциал: конструкция/ модернизация/ реставрация на музеи, библиотеки, частни арт галерии,
винарни, агроферми, приключенски паркове и др.

Меки мерки:
-Директна подкрепа за малкия бизнес в туризма, агро земеделието и творческите индустрии за създаване на общ исторически,
природен и основан на културното наследство продукт или услуги, за подобряване/разширяване на техните услуги, навлизане на нови
пазари и създаване на работни места в трансграничната зона, включително чрез физически и онлайн магазини за традиционни/
местни продукти;
- Подкрепа за местни и регионални заинтересовани страни за валоризаиране на потенциално стойностни туристически
преживявания/ места/ цели, вкл. чрез създаване на устойчиви туристически пътеки или създаване на етикети за качество в услугите,
промотиране и маркетиране на туристическите предложения и др. Използване предимствата на тенденциите в социалните медии като
“insta-tourism”.

http://www.robulus.eu/
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Примерни дейности приоритет 2. Интегриран регион

3) Осигуряване на устойчивост на икономическите услуги и никакви негативни последици за околната среда
Инфраструктурни мерки:
- Осигуряване на екологична защита, адаптация към климатичните промени и насърчаване на биоразнообразието около маршрута
EuroVelo;
- Превенция на риска и проявата на бедствия около маршрута EuroVelo;
- Директна подкрепа за местни бизнеси от веригата на стойността на туризма/ творческите индустрии/ за намаляване на отпадъците
и минимизиране на отрицателното въздействие на техните дейности върху околната среда;

Меки мерки:
-Кампании (за повишаване на осведомеността, мобилизиране на доброволци) за намаляване на отпадъците и промотиране на
рециклирането при дейностите свързани с туризъм;
-Промотиране на зелена икономика;

4) Развитие на необходимата работна сила чрез увеличаване уменията в туристическия или свързаните с него сектори, в допълнение
към т. 2 по-горе;

5) Използване на градските центрове като двигатели за растеж и промотиране на връзките между градските и селските ареали с фокус
върху икономическата диверсификация и създаването на работни места.

http://www.robulus.eu/
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Време за въпроси, разяснения и дискусия

Заедно променяме нашия регион! 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. 

Настоящият презентационен материал отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не 

носи отговорност за информацията, съдържаща в нея.
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