
 

 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 2/2018 

 

Уважаеми читатели,  

Екипът на „C.R.E.A.M. България“ Ви 

пожелава приятно четене на нашия 

месечен информационен бюлетин, 

представящ редица възможности за 

финансиране и съдържащ интересни 

новини от България и Европейския 

съюз!  

Надяваме се бюлетинът ни да е 

полезен на Вас и Вашите колеги! 
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Комисията докладва относно 

напредъка по изпълнение на 

ангажиментите за 

устойчиво градско развитие в 

световен план 

По време на Световния форум по 

проблемите на градовете, който се 

провежда в Малайзия, Комисията прави 

преглед на постигнатото по отношение 

на трите ангажимента, които ЕС и 

неговите партньори предложиха преди 

15 месеца. 

Значителен напредък бе постигнат 

по трите ангажимента, които бяха 

представени на конференцията на ООН 

„Хабитат III“ през октомври 2016 г. с цел 

да се контролират бързите темпове на 

урбанизация. Сътрудничеството между 

градовете от различните континенти вече 

процъфтява и бяха предприети важни 

стъпки в посока на единно, използвано в 

целия свят определение за градове. 

Изпълнявайки Програмата на ЕС за 

градовете ЕС показва на света пътя към 

устойчиво градско развитие. 

На Световния форум по проблемите на 

градовете в Малайзия комисарят по 

въпросите на регионалната политика 

Корина Крецу заяви: „ЕС е готов, както 

и в борбата срещу изменението на 

климата, да застане начело на 

световните усилия за чисти, безопасни 

и проспериращи градове по света. 

Европа и нейните партньори 

изпълняват бързо тези три конкретни 

ангажимента, които допринасят за 

изграждането на бъдещия облик на 

градовете“. 

Трите ангажимента подпомагат 

изпълнението на Програмата до 2030 г. 

за устойчиво развитие и Парижкото 

споразумение. Те са част от Новата 

програма за градовете, която също беше 

представена преди 15 месеца. За всеки 

ангажимент са определени конкретен 

обхват, очаквани резултати и 

постижения.  

За повече информация: 

Световен форум по проблемите на 

градовете 

Конференция „Хабитат III“  

Политика на ЕС за градско развитие 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3477_bg.htm
http://urbanagendaforthe.eu/
http://urbanagendaforthe.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3477_bg.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_bg.htm
http://habitat3.org/the-new-urban-agenda
http://habitat3.org/the-new-urban-agenda
http://wuf9.org/
http://wuf9.org/
https://habitat3.org/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/


 

 

 

 
                               C.R.E.A.M. Bulgaria - PPP Alliance 

 

3 
 

Европейски бюлетин          Февруари 2018 
Брой / 2 

Зимна междинна 

икономическа прогноза за 

2018 г.: Значим и траен 

растеж 

 

Темповете на растеж в еврозоната и ЕС 

през изминалата година надхвърлиха 

очакванията с продължаването на 

прехода от възстановяване към 

икономически растеж. Според оценките 

икономиките както в еврозоната, така и в 

ЕС като цяло са отбелязали растеж от 

2,4 % през 2017 г., което представлява 

най-бързият темп за последното 

десетилетие. 

Очаква се силните резултати да 

продължат през 2018 и 2019 г., като в 

еврозоната и ЕС бъде постигнат растеж от 

съответно 2,3 % и 2,0 %. 

Растежът ще се запази стабилен 

Сегашната оценка за растежа на БВП през 

2017 г. от 2,4 % надхвърля 

предвижданията в есенната 

икономическа прогноза от ноември за 

растеж от 2,2 % в еврозоната и 2,3 % в ЕС. 

Прогнозният растеж за 2018 и 2019 г. на 

икономиките както в еврозоната, така и в 

ЕС като цяло също претърпя увеличение 

след ноември — от 2,1 % на 2,3 % за 

текущата година и от 1,9 % на 2,0 % за 

2019 г. 

Прогнозната инфлация се запазва 

умерена 

Очаква се същинската инфлация, която 

изключва нестабилните цени на 

енергията и непреработените храни, да 

се запази умерена в условията на бавно 

възстановяване от стагнацията на пазара 

на труда и все още слаб натиск за 

увеличаване на заплатите. Общата 

инфлация ще продължи да се влияе 

значително от цените на енергията и се 

очаква леко да се увеличи. През 2017 г. 

инфлацията в еврозоната достигна 1,5 %. 

Според прогнозите това равнище ще се 

запази през 2018 г., а през 2019 г. ще се 

увеличи на 1,6 %. 

Рисковете са балансирани, като в 

краткосрочен план преобладават тези с 

благоприятен ефект 

Рисковете за прогнозирания растеж 

остават до голяма степен балансирани. 

Възможно е икономическият растеж да 

надхвърли очакванията в краткосрочен 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4362_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4362_bg.htm
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план в съзвучие с положителните 

икономически нагласи. В средносрочен 

план високите цени на активите на 

световния пазар могат да се повлияят 

неблагоприятно от евентуална преоценка 

на рисковете и основните икономически 

показатели. Продължават да са налице 

рисковете с неблагоприятен ефект, 

свързани с неясния изход от преговорите 

за излизане на Обединеното кралство от 

ЕС, както и свързаните с геополитическо 

напрежение и възприемане на по-

национално ориентирани и 

протекционистки политики. 

За повече информация: 

Зимна междинна икономическа 

прогноза за 2018 г. 

___________________________________ 

Стратегия за Западните 

Балкани: ЕС представя нови 

водещи инициативи и 

подкрепа за ориентирания 

към реформите регион 

Комисията прие стратегия за надеждна 

перспектива за разширяване и засилен 

ангажимент на ЕС към държавите от 

Западните Балкани, потвърждавайки 

европейското бъдеще на региона като 

геостратегическа инвестиция в стабилна, 

силна и обединена Европа, основаваща 

се на общи ценности. В стратегията се 

посочват приоритетите и областите 

на съвместно засилено сътрудничество с 

цел преодоляване на конкретни ключови 

предизвикателства, пред които са 

изправени Западните Балкани, и по-

специално необходимостта от основни 

реформи и добри съседски отношения. 

В основата на една надеждна 

перспектива за разширяване са 

непрекъснатите усилия и необратимите 

реформи. Напредъкът по пътя към ЕС е 

цел и процес, основан на заслуги, който 

зависи от конкретните резултати, 

постигнати от всяка отделна държава. 

Европейската комисия оповести шест 

водещи инициативи с конкретни 

действия, които ЕС ще предприеме през 

следващите години в подкрепа на 

усилията за трансформация на Западните 

Балкани в области от взаимен интерес. Те 

варират от инициативи за засилване на 

принципите на правовата държава, 

засилено сътрудничество в областта на 

сигурността на границите чрез 

съвместните екипи за разследване и 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана, и разширяване на 

енергийния съюз на ЕС, за да обхване 

Западните Балкани, до понижаване на 

цените за роуминг и осигуряване на 

широколентов достъп в региона. В 

стратегията се подчертава също така, че 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2018-economic-forecast_bg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2018-economic-forecast_bg
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/the-enlargement-process_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/six-flagship-initiatives-support-transformation-western-balkans_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/six-flagship-initiatives-support-transformation-western-balkans_en.pdf
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ЕС трябва да има готовност да приеме 

нови държави членки, след като те 

изпълнят критериите. 

Акцент върху убедителните реформи и 

помирението 

За да спазят критериите за членство в ЕС 

и тъй като това е в техен интерес, 

Западните Балкани трябва да 

изпълнят  всеобхватни реформи в 

ключови области. Принципите на 

правовата държава, основните права и 

управлението трябва да бъдат укрепени в 

значителна степен. Съдебната реформа, 

борбата с корупцията и организираната 

престъпност, както и реформата на 

публичната администрация трябва да 

доведат до реални резултати, а доброто 

функциониране на демократичните 

институции — да бъде засилено в 

значителна степен. Икономическите 

реформи трябва да се осъществят 

активно, така че да бъдат преодолени 

структурните слабости, ниската 

конкурентоспособност и високото 

равнище на безработица. 

Всички държави трябва да се ангажират 

на думи и дела да преодолеят 

наследството от миналото чрез постигане 

на помирение и разрешаване на 

набелязаните проблеми, и по-конкретно 

на граничните спорове, много преди 

присъединяването си към ЕС. 

Необходимо е всеобхватно, 

правнообвързващо споразумение за 

нормализиране на отношенията между 

Сърбия и Косово, за да могат да 

напредват по пътя си към европейско 

бъдеще. 

Шест водещи инициативи в подкрепа на 

трансформацията на Западните Балкани 

ЕС е вече най-големият донор и 

инвеститор в региона и политически 

партньор на Западните Балкани. ЕС е 

също така най-големият търговски 

партньор на Западните Балкани с 

годишен обем на търговията в размер на 

43 милиарда евро (за 2016 г.). Тези 

водещи инициативи са насочени към: 

принципи на правовата държава, 

сигурност и миграция, социално-

икономическо развитие, транспорт и 

енергийни връзки, програма в областта 

на цифровите технологии, помирение и 

добри съседски отношения. Конкретни 

действия в тези области са предвидени 

през периода 2018—2020 г. 

Комисията предлага постепенно 

увеличаване на финансирането по линия 

на Инструмента за предприсъединителна 

помощ (ИПП) до 2020 г., доколкото е 

възможно в рамките на разпределените 

средства по текущия пакет. Само за 2018 

г. вече е предвидена 

предприсъединителна помощ за 
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Западните Балкани в размер на 1,07 

милиарда евро в допълнение към близо 

деветте милиарда евро през периода 

2007—2017 г. 

За повече информация:  

Стратегията между ЕС и Западните 

Балкани — Надеждна перспектива за 

разширяване и засилен ангажимент към 

държавите от Западните Балкани. 

 

По-чиста питейна вода за 

всички европейци 

Европейската комисия предложи 

преразгледано законодателство, с което 

ще се повиши качеството на питейната 

вода, ще се подобри достъпът до 

питейно водоснабдяване и ще се 

осигури и по-качествена информация за 

гражданите. 

Правото на достъп до основни услуги с 

добро качество, включително 

водоснабдяване, е един от принципите 

на европейския стълб на социалните 

права, който правителствените и 

държавните ръководители единодушно 

подкрепиха по време на срещата на върха 

в Гьотеборг. Представеното 

законодателно предложение има за цел 

да гарантира това право и е отговор на 

първата успешна европейска гражданска 

инициатива „Право на вода“ 

(Right2Water), която събра 1,6 млн. 

подписа за подобряване на достъпа до 

безопасна питейна вода за всички 

европейци. Друга от целите на 

предложението е да се активизират 

потребителите, като се гарантира, че 

доставчиците на вода предоставят на 

клиентите си по-ясна информация за 

потреблението на вода, структурата на 

разходите и цената на литър, като 

последното ще даде възможност на 

потребителите да направят сравнение с 

цените на бутилираната вода. Това ще 

допринесе за изпълнението на 

екологичната цел за използване на по-

малко пластмаси и намаляване на 

въглеродния отпечатък на ЕС, както и за 

постигането на целите за устойчиво 

развитие. 

Правилата, по отношение на които 

Комисията предлага актуализация, ще 

повишат качеството на водата и 

безопасността й — към списъка с 

критерии за определяне на 

https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-western-balkans-strategy-credible-enlargement-perspective_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-western-balkans-strategy-credible-enlargement-perspective_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-western-balkans-strategy-credible-enlargement-perspective_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-western-balkans-strategy-credible-enlargement-perspective_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000003/bg
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безопасността на водата ще бъдат 

добавени нови и новопоявяващи се 

вещества (например легионела и 

хлорати). При разширяването на списъка 

се отчитат последните научни данни и 

препоръките на Световната здравна 

организация. 

 

За повече информация: Предложение за 

преразгледана директива 

Директива за Питейната вода 

___________________________________ 

Финансиране за устойчиво 

развитие: Експертна група на 

високо равнище представя 

пътна карта към по-зелена и 

чиста икономика 

Като следваща стъпка въз основа на тези 

препоръки Комисията ще финализира 

стратегията си за устойчиво финансиране. 

Разработването на стратегия на ЕС за 

устойчиво финансиране е приоритетно 

действие в рамките на Плана за действие 

за изграждане на съюз на капиталовите 

пазари (СКП), както и една от ключовите 

стъпки за изпълнение на 

историческото Парижко 

споразумение и Програмата на ЕС за 

устойчиво развитие. За да постигнем 

целите на ЕС за 2030 г., договорени в 

Париж, включително 40-процентното 

намаление на емисиите на парникови 

газове, са ни необходими допълнителни 

инвестиции на приблизителна стойност 

180 млрд. евро годишно.Финансовият 

сектор има ключова роля за постигането 

на тези цели, тъй като за подобни 

устойчиви инвестиции могат да бъдат 

привлечени значителни по размер частни 

средства. Комисията има решимостта да 

застане начело на глобалните действия в 

тази област и да помогне на 

инвеститорите с интерес в областта на 

устойчивото развитие да се насочат към 

подходящи проекти и дружества. 

В представения днес окончателен 

доклад на експертната група на високо 

равнище са очертани 

предизвикателствата и възможностите 

пред ЕС във връзка с разработването на 

политика за устойчиво финансиране. 

Набелязани са начини, по които 

финансовият сектор може да възстанови 

връзката си с реалния сектор, за да окаже 

подкрепа на прехода към кръгова 

икономика с по-голяма ресурсна 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinking_water_directive.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinking_water_directive.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_bg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_bg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_bg
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_bg
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_bg
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
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ефективност. Експертната групата е 

убедена, че насочването на 

инвестиционните потоци към 

дългосрочни и ориентирани към 

устойчивото развитие проекти ще 

направи и самата финансова система по-

стабилна. 

В доклада са изведени няколко 

предложения: 

 система за класификация, или 

таксономия, която да даде яснота 

на пазара кои инвестиции са 

устойчиви; 

 изясняване на задълженията на 

инвеститорите, когато става въпрос 

за постигане на по-устойчива 

финансова система; 

 повече прозрачност от страна на 

финансовите институции и 

дружествата по отношение на това 

как отчитат устойчивото развитие в 

процеса на вземане на решения; 

 знак на ЕС за зелени 

инвестиционни фондове; 

 включване на устойчивото 

развитие в мандата на 

европейските надзорни органи; 

 европейски стандарт за зелени 

облигации. 

За повече информация: ТУК 

 

 

___________________________________ 

Програма Интеррег – ИПП 

България – Сърбия 

Цел на програмата: Стимулиране на 

балансираното и устойчиво развитие на 

граничния регион между България и 

Сърбия, интегриран в европейското 

пространство, което да се постигне чрез 

интелигентен икономически растеж, 

приспособяване към промените в 

околната среда и подобряване на 

културата на учене. 

Допустим трансграничен регион на 

Програмата:   

За България  – областите Видин, Монтана, 

Враца, Софийска, Перник и Кюстендил; 

Приоритети на програмата:  

 Насърчаване на туризма и 

културното и природното 

наследство;  

https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
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 Инвестиране в младежта, 

образованието и уменията;  

 Защита на околната среда и 

насърчаване на адаптирането към и 

смекчаването на изменението на 

климата, предотвратяване и 

управление на риска. 

Критерии за допустимост: Настоящата 

покана за представяне на предложения 

има за цел установяването на стабилни 

трансгранични партньорства чрез 

насърчаване на изпълнението както на 

"неинвестиционни" дейности, така и на 

"инвестиционни" дейности. За да 

отговаря на условията за финансиране по 

Програмата, предложението за проект 

трябва да отговаря на три набора от 

критерии за допустимост: допустимост на 

кандидатите, допустимост на дейностите, 

допустимост на разходите. 

Общи критерии за допустимост на 

кандидатите 

А) Водещият партньор и партньорите му 

трябва да отговарят на следните общи 

критерии за допустимост: • да са 

юридически лица, съгласно 

националното законодателство на 

държавата, на чиято територия се 

намират; • да бъдат регистрирани в 

допустимия трансграничен регион между 

България и Сърбия; • да са организации с 

нестопанска цел и • да бъдат пряко 

отговорни за подготовката и 

управлението на проекта, а не да 

действат като посредници. 

Продължителност на проекта и стойност 

на помощта 

Проектните предложения трябва да 

бъдат в съответствие с индикативните 

действия от съответната Специфична цел 

по съответната Приоритетна ос. 

Финансират се следните видове 

проекти:  

Неинвестиционни проекти - проекти, 

които включват предимно разработване 

на проучвания и стратегии, семинари, 

обмен на ноу-хау и т.н., но които могат да 

включват и дребномащабно строителство 

и/или доставка на компоненти, които не 

съставляват повече от 50% от общите 

допустими разходи за целия проект; 

Инвестиционни проекти - проекти, които 

имат компоненти на дребно-мащабно 

строителство и/или доставка, 

съставляващи повече от 50% от общите 

допустими разходи за целия проект. 

Освен това е силно препоръчително тези 

проекти да включват и 

"неинвестиционни" дейности, свързани с 

предложените инвестиционни мерки, 

като например проучвания, общи 

стратегии, обучения, семинари, обмен на 

ноу-хау и т.н. 
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Задължителните дейности се покриват 

от: за българските органи: 85% вноска на 

ЕС + 15% национално публично 

съфинансиране. 

Видовете дейности, финансирани по 

всяка приоритетна ос и специфична цел, 

трябва да демонстрират ясен 

трансграничен ефект върху допустимата 

област на Програмата. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 - УСТОЙЧИВ 

ТУРИЗЪМ 

Специфична цел 1.1. Туристическа 

привлекателност: подпомагане на 

развитието на конкурентни туристически 

атракции, постигнато чрез 

сътрудничество, като по този начин  се 

допринася за диверсификацията на 

туристическия продукт(и). 

Допустими дейности: Опазване на 

природното и културното наследство; 

Разработване на дребномащабна 

инфраструктура на туристическите 

атракции и допълнителна 

дребномащабна техническа 

инфраструктура. Разработване на 

съвместни методи  за достъп до 

транспорт и приключенски маршрути; 

Развитие на туристическа атракция, 

достъпна за хора с увреждания; 

Разработване на съоръжения за достъп 

до информация; Подкрепа на дейности за 

осведомяване на обществеността 

(информационни кампании), 

популяризиране на региона като 

туристическа дестинация. 

Специфична цел 1.2. Трансграничен 

туристически продукт: улавяне на 

икономически ползи от развитието на 

природното и културното наследство в 

граничния район; 

Допустими дейности: Разработване на 

съвместни трансгранични туристически 

дестинации; Развитие на устойчиви 

трансгранични туристически продукти и 

услуги; Съвместен маркетинг и 

популяризиране на трансграничните 

туристически дестинации и продукти. 

 

Специфична цел 1.3. Сътрудничество 

между хората: капитализирането на 

ефекта от културния, исторически и 

природен туризъм върху граничните 

общности чрез общи действия. 

Допустими дейности: Подкрепа на 

дейности за информиране на 

обществеността и информационни 
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услуги; Дейности за изграждане на 

капацитет, насочени към местната 

общност и бизнеса; Организиране на 

съвместни мероприятия за насърчаване 

на трансграничното природно и културно 

наследство. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 - МЛАДЕЖИ 

Специфична цел 2.1. Умения и 

предприемачество: подкрепата за 

развитието на привлекателна среда за 

напредък на младите хора в граничния 

регион, постигната чрез сътрудничество.  

В рамките на тази цел са допустими 

следните дейности за инвестиции и 

подпомагане: Развитие на 

дребномащабна инфраструктура, 

свързана с младежта, както и средства за 

обучение и информация; Развитие на 

дребномащабна "предприемаческа" 

инфраструктура; Подкрепа на планове и 

инициативи за младежко 

предприемачество; Развитие на 

предприемаческите компетенции във 

формалната образователна система. 

Специфична цел 2.2. Работа в мрежа 

между хората: насърчаването на 

инициативи за сътрудничество за и с 

младите хора, като по този начин да се 

увеличи мобилността на младите хора 

през границите. 

Допустими дейности: Подкрепа за 

инициативи за създаване на мрежи за 

младежи; Подкрепа на дейности за 

осведомяване на обществеността. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 - ОКОЛНА СРЕДА 

Специфична на цел 3.1. Съвместно 

управление на риска: предотвратяване и 

смекчаване на последиците от природни 

и причинени от човека трансгранични 

бедствия. 

Допустими дейности: Създаване на 

съвместни системи за ранно 

предупреждение и управление на 

бедствия; Изграждане на капацитет, 

свързан с устойчивостта на бедствия; 

Инвестиции в оборудване, свързано с 

устойчивостта на бедствия; 

Специфична цел 3.2. Защита на 

природата: насърчаване и увеличаване 

на използването на общи природни 

ресурси, както и стимулиране на 

опазването на природата в програмната 

област чрез трансгранични инициативи. 

Допустими дейности: Съвместни 

инициативи за сътрудничество, насочени 

към ефективното управление на 

територии от Натура 2000 и други 

защитени територии; Съвместни 

инициативи за опазване и подобряване 

на биологичното разнообразие, опазване 

на природата и зелената инфраструктура; 

Опазване и подобряване качеството на 

почвите, въздуха и водата;  
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Допустими разходи: административни 

разходи, разходи за пътуване и 

настаняване, разходи за външни 

експертизи и услуги, оборудване, 

подготовка на проекта. 

Срок за подаване на предложения: 

23 април 2018 г. 

За повече информация: ТУК 

___________________________________ 

Програма Интеррег – ИПП 

България – Македония 
 

 

ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 

2014-2020 е програма за трансгранично 

сътрудничество, финансирана от 

Европейския съюз със средства по 

Инструмента за предприсъединителна 

помощ. 

Общата стратегическа цел на 

регионалното сътрудничество между 

секторите и административните единици, 

която трябва да бъде постигната чрез 

програмата, е засилване на 

трансграничното сътрудничество между 

хората и институциите в региона с цел 

съвместно справяне с общите 

предизвикателства и използване на 

неоползотворения потенциал за 

развитие на трансграничния регион чрез 

ефикасно използване на ресурсите. 

Регионите, които програмата обхваща са: 

област Кюстендил и област Благоевград 

на територията на България и 

Североизточен, Източен и Югоизточен 

планов регион в Македония. 

Програмата има 4 приоритетни оси, като 

по 3 от тях се финансират проекти 

(инвестиционни и проекти от типа “меки 

мерки“): Околна среда, Туризъм и 

Конкурентоспособност. Проектните 

предложения трябва да отговарят на 

една от следните приоритетни оси и 

специфични цели на Програмата: 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1. ОКОЛНА СРЕДА 

Специфична цел 1.1. Опазване на 

околната среда и устойчиво използване 

на природните ресурси в трансграничния 

район; 

http://www.ipacbc-bgrs.eu/
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Специфична цел 1.2. Предотвратяване и 

смекчаване на последиците от природни 

и причинени от човека бедствия с 

трансграничен характер и въздействие. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2. ТУРИЗЪМ 

Специфична цел 2.1. Увеличаване на 

туристическия потенциал в региона чрез 

сътрудничество за по-добро опазване и 

устойчиво използване на природното и 

културното наследство; 

Специфична цел 2.2. Подобряване на 

конкурентоспособността на 

туристическото предлагане на региона; 

Специфична цел 2.3. Насърчаване на 

сътрудничеството в областта на 

устойчивия туризъм. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

Специфична цел 3.1. Подобряване на 

конкурентоспособността на бизнеса от 

региона. 

Бенефициенти по програмата могат да 

бъдат национални, регионални и местни 

власти и публични организации. 

Пълният пакет документи за 

кандидатстване и Насоките за 

кандидатстване: 

www.ipa-cbc-007.eu 

www.mls.gov.mk 

www.mrrb.government.bg 

www.eufunds.bg 

Крайният срок за подаване на проектни 

предложения е 11 май 2018 г. 

Повече информация ТУК. 

___________________________________ 

Програма  Интеррег – ИПП 

България - Турция 

 

Цел на програмата: Укрепване на 

капацитета за трансгранично 

сътрудничество между България и Турция 

в областта на опазването на природата и 

устойчивия туризъм, което да доведе до 

подобряване на европейското 

териториално сближаване. Основната 

цел на програмата е да повиши 

капацитета на местните и регионалните 

власти в разработването и изпълнението 

на съвместни проекти в допустимия 

трансграничен регион, определен в 

програмата, както следва:  

http://www.ipa-cbc-007.eu/
http://www.mls.gov.mk/
http://www.mrrb.government.bg/
http://www.eufunds.bg/
http://www.ipa-cbc-007.eu/
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За Република България - областите 

Бургас, Ямбол и Хасково. 

Тематични приоритети:  

-  Защита на околната среда и 

насърчаване на адаптацията към и 

смекчаване на климатичните промени, 

предотвратяване и управление на риска; 

- Насърчаване на туризма и културното и 

природното наследство. 

Критерии за бенефициенти: юридически 

лица съгласно националното 

законодателство на държавата, на чиято 

територия са разположени; да бъдат 

регистрирани в допустимия 

трансграничен регион между България и 

Турция; да са организации с нестопанска 

цел; да бъдат пряко отговорни за 

подготовката и управлението на проекта 

си и да не действат като посредници. 

В рамките на настоящата покана се 

финансират два типа проекти: 

• Неинвестиционни проекти - проекти, 

които включват предимно съвместни 

инициативи, обучения, услуги, кампании 

за повишаване на осведомеността, 

обмяна на опит и ноу-хау и др. Те  могат 

да включват дребно-мащабно 

строителство и/или конпоненти на 

доставка, които, ако е необходимо,  

представляват не повече от 50% от 

общите допустими разходи по проекта. В 

този случай необходимостта от 

инвестиционен компонент за целите на 

конкретната дейност/ дейности трябва да 

бъде достатъчно обоснована. В тези 

случаи трябва да се предоставят 

специфични подкрепящи документи, 

свързани с "инвестиционните" дейности; 

• Инвестиционни проекти - проекти, 

които включват предимно 

инвестиционни дейности  - строителство, 

доставки и т.н. които формират най-

малко 50% от общите допустими разходи 

по проекта. Такива проекти могат да 

включват и "неинвестиционни" мерки. 

Допустими дейности:   

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 - ОКОЛНА СРЕДА: 

Тази приоритетна ос има за цел да 

увеличи намесите в областта на 

предотвратяването на рискове и 

управлението и подобряването на 

капацитета и устойчивото използване на 

общи природни ресурси чрез съвместни 

инициативи за защита на природата. 

Специфична цел 1.1. Предотвратяване и 

смекчаване на последствията от 

природните и причинени от човека 

бедствия в трансграничния регион. 

Инвестиционни мерки: Системи за ранно 

предупреждение и управление на 

бедствия, оборудване/дълготрайни 

активи, дребно-мащабни интервенции. 
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Неинвестиционни мерки: Съвместни 

инициативи, стратегии, обучения, услуги, 

кампании за повишаване на 

осведомеността, обмяна на опит и ноу-

хау, други дейности за изграждане на 

капацитет. 

Специфична цел 1.2. Подобряване на 

капацитета за опазване на природата, 

устойчиво използване и управление на 

общи природни ресурси чрез инициативи 

за сътрудничество в трансграничната 

зона. 

Инвестиционни мерки: • Екологични 

инвестиции в малък мащаб. 

Неинвестиционни мерки: • Съвместни 

инициативи и сътрудничество, обмяна на 

опит и ноу-хау, обучения и дейности за 

изграждане на капацитет. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 - УСТОЙЧИВ 

ТУРИЗЪМ:  

Тази Приоритетна ос има за цел да укрепи 

туристическия сектор, като се възползва 

от културното и природното наследство в 

района на ТГС. 

Специфична цел 2.1. Повишаване на 

туристическата привлекателност на 

трансграничните райони чрез по-добро 

използване на природното, културно и 

историческото наследство и свързаната 

инфраструктура. 

Инвестиционни мерки: • Малки 

инвестиции и създаване на съоръжения 

за ИКТ;  

• Платформи за ИКТ и ГИС, туристически 

транспортни програми. 

Специфична цел 2.2. Увеличаване на 

трансграничния туристически потенциал 

чрез развитие на общи дестинации  

Неинвестиционни мерки: • Устойчиви 

планове за действие/стратегии за 

туризъм, маркетинг и рекламни 

инициативи и инструменти, обучение и 

консултации 

Специфична цел 2.3. Увеличаване на 

мрежата за развитие на устойчив туризъм 

чрез инициативи за трансгранично 

сътрудничество 

Неинвестиционни мерки: • Съвместни 

мрежи и събития за повишаване на 

осведомеността 

За повече информация: ТУК 

 

http://www.ipacbc-bgtr.eu/
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Абонамент за „Европейски Бюлетин” 

 „Европейски Бюлетин” е електронно 
издание, което ще Ви е полезно с: 

 актуални програми за финансиране, 
непознати в България 

 коментари и анализи на европейски 
политики, финансови инструменти и 
стратегически документи 

 интервюта с политици от България, 
европейските институции и чужбина 

 примери за инвестиционни проекти 
от България и чужбина 

 обучения и събития в Европа и 
България 

 представяне на организации, 
работещи активно по развитието на 
публично-частните партньорства в 
България и ЕС. 
 

Бюлетинът е предназначен за: 

 Общински администрации  
 Областни администрации 
 Представители на НПО 
 Финансови организации 
 Български МСП 
 Български бизнес зад граница 

 

 

 

Пакетни абонаменти: 

Можете да избирате измежду: 

 абонамент за цяла година 
 месечен абонамент 

Ще получавате „Европейски Бюлетин” 
директно на Вашата електронна поща.   

Как мога да направя заявка за абонамент? 

За да получите нашия месечен бюлетин, 
трябва да предплатите таксата или да се 
абонирате за цялата година. Ако изберете 
годишен абонамент, Вие автоматично 
ставате член на „C.R.E.A.M. България“ и 
получавате възможност да се възползвате 
от целия спектър услуги, които предлагаме, 
посочени изчерпателно в нашия сайт.  За 
целта трябва да попълните  Формуляр за 
членство, в който да изберете начина на 
плащане на годишната вноска – 
еднократно цялата сума или на равни 
месечни вноски. 

Таксите за членство съответстват на 
правилата на „C.R.E.A.M. Европа“ и са 
съобразени с големината  и финансовите 
възможности на българските общини. 

Ако проявявате интерес, свържете се с 
нашите екипи на контактите, посочени по-
долу.

 

C.R.E.A.M. България – Алианс за ПЧП

Бул. „България” 81Б, етаж 5, София 1404  
тел.: 02/843 30 73 
факс: 02/850 40 38 
 

e-mail: office@cream-bulgaria.com 

web: www.cream-bulgaria.com 

web: www.cream-europe.eu 

mailto:office@cream-bulgaria.com
http://www.cream-bulgaria.com/
www.cream-europe.eu

