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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА 

Укрепване на капацитета за трансгранично 

сътрудничество между България и Турция в 

областта на опазването на природата и 

устойчивото развитие на туризма, което ще 

доведе до засилване на териториалното 

сближаване в Европа.  

Общият бюджет на програмата е 29 642 896 

евро. Програмата се съфинансира от 

Европейския съюз чрез Инструмента за 

предприсъединителна помощ (ИПП II) и от 

националния бюджет на двете  партниращи 

страни. 

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 
НА ПРОГРАМАТА ОБЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА 

България Турция 

 Област Бургас 

 Област Ямбол 

 Област Хасково 

• Провинция Одрин 

• Провинция 

Къркларели 



ПОКАНИ  
ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

 Проектното предложение се подава изцяло в 

електронна форма чрез Електронната 

система.  

 Отделна класация на проектните предложения 

за всеки индикатор за продукт (output 

indicator, OI).  

 Финансирането на проекти, свързани с 

индикатори, които вече са били постигнати ще 

се извърши само в случай, че са налични 

останали средства. 

 

 

43 финансирани проекта 

9 992 285 € 

Обявена на 10 януари 2018  

Краен срок за предложения - 11 април 2018  

Първа покана 

Втора покана 



ФИНАНСОВ РЕСУРС ПО ВТОРАТА ПОКАНА  
ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Приоритетна ос 2 

 „Устойчив 
туризъм“   

 

 7 825 175,50 € 

 

    
 

 Приоритетна ос 1 

  „Околна среда” 

 

  
  7 825 175,50 € 

 
 
 
  
  

 

 

15 650 351 € 
Финансиране от ЕС + национално съфинансиране 

 



 ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
   
 
 
   

 
Критерии за сътрудничество 

Трансграничен ефект 

Допустимост на кандидатите 

Допустимост на дейностите 

Допустимост на разходите 



ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ 

 Да бъдат законно учредени организации 

(самостоятелни юридически лица); 

 Да са регистрирани в допустимия 

трансграничен регион между България и Турция; 

 Техните седалища да бъдат в допустимия 

трансграничен регион между България и Турция; 

 

 

 
 

 

 Да бъдат организации, които не генерират 

печалба; 

 Да бъдат пряко отговорни за подготовката и 

управлението на проекта. 

 

Изключение се допуска за национални / регионални 

публични органи, чиято сфера на компетентност, установена с 

нормативен акт, се простира до избираемата област на 

програмата, или структури на централни държавни органи, 

разположени в допустимия трансграничния регион, които не 

могат да бъдат регистрирани като юридически лица 

Всички партньори 
трябва да отговарят на 
следните кумулативни 
критерии: 



ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРИТЕ 

Всеки проект трябва да има поне по един партньор от всяка 

страна на граничния регион;  

За всеки проект трябва да бъде определен Водещ партньор. 

Партньорите трябва да подпишат Споразумение за 

партньорство, което определя техните права и задължения; 

Водещия партньор трябва да е регистриран в допустимия 

трансграничен регион най-малко 12 месеца преди крайния срок 

за подаване на проекти; 

Една институция / организация може да подаде само едно 

проектно предложение като Водещ партньор; 

Една институция / организация може да участва в не повече от 

три проектни предложения като партньор (максимум 1 проект 

като Водещ партньор и 2 като партньор); 

Максималният брой на партньорите в един проект е 5, 

включително и Водещия партньор. 
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 ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ 

За да бъдат допустими за финансиране, 

разходите трябва да са: 

 Необходими за изпълнението на 

дейностите по проекта и да са съобразени 

с принципите на доброто финансово 

управление; 

 Предвидени в бюджета на проекта; 

 Извършени и платени от съответния 

партньор в съответствие с условията на 

договора за финансиране; 

верифицирани като допустими от 

контрольорите; 

 В съответствие с разпоредбите на 

националното и европейско 

законодателство; 

 Да не са финансирани от други публични 

фондове. 

 

Недопустими разходи 

 Дейности без трансграничен резултат; 

 Търговски дейности; 

 Дейности, свързани с подкрепа на 

частни или публични предприятия, 

както и дейности генериращи печалба; 

 Дейности, насочени към индивидуално 

спонсорство в семинари, конференции, 

конгреси и др.; 

 Религиозни, политически или 

идеологически дейности; 

 Дейности, финансирани от други 

програми на ЕС. 

Насоки за кандидатстване 
2.5.3 „Допустимост на разходите“ 



 ДОПУСТИМОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 В допустимия  трансграничен район по програмата;  

 До 20% от бюджета може да бъде изразходван за дейности извън допустимия 

трансграничен район; 

 Всички инвестиционни дейности трябва да се извършват върху  общинска или  

държавна собственост; 

 Проектното предложение трябва да обхваща само една Специфична цел по 

съответната приоритетна ос. 

 

 

 Инвестиционни проекти  

Могат да включват и "меки" мерки. 
Разходите за инвестиционни дейности 
трябва да бъдат най-малко 50% от 
общите допустими разходи по проекта. 

 

 

 

  Меки мерки 

Могат да бъдат включени дейности за 
ремонт и/или доставки на стойност не 
повече от 50% от общия бюджет на 
проекта.   



 ДЪРЖАВНА ПОМОЩ 

 Българските кандидати са длъжни да декларират, че 

всички разпоредби, касаещи държавни помощи и правилото 

„de minimis“, са съблюдавани във всяко действие; 

 Съблюдаването на условията е обект на  проверка през пред 

договорната фаза и фазата на изпълнението на проектите;  

 От турските кандидати не се изисква да подават 

декларации или други  документи, свързани с държавна 

помощ. 

 
Публичното подпомагане от Програмата на предприятия за дейности с 
икономически характер ще бъде предоставяно, съгласно правилото 
„de minimis“ 

Насоки за кандидатстване 
Приложение 2 „Държавна помощ“ 



ИНДИКАТИВНИ  ДЕЙНОСТИ 

 

Приоритетна 

ос 

 
Специфична цел 

 
Тип проект 

Размер на 
финансирането  

(в евро) 

Срок за 
изпълнение 

(месеци) 

Приоритетна ос  

1  

Околна среда 

 

1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от 

природните и предизвиканите от човека бедствия в 

трансграничния район 

Инвестиционен 250.000-600.000 12-24 

Меки мерки 50.000-120.000 8-15 

1.2. Подобряване на капацитета за опазване на 

природата, устойчиво използване и управление на 

общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в 

трансграничния район 

Инвестиционен 250.000-400.000 12-24 

Меки мерки 50.000-120.000 8-15 

Приоритетна ос  

2   

Устойчив 

туризъм 

 

 

2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на 

трансграничния район чрез по-добро използване на 

природното, културното и историческото наследство и 

свързаната с него инфраструктура 

Инвестиционен 

  

250.000-500.000 

  

12-24 

  

2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен 

туризъм чрез развитие на общи дестинации Меки мерки 50.000-120.000 8-15 

2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на 

устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично 

сътрудничество 
Меки мерки 50.000-100.000 8-15 



ПРОГРАМНИ ИНДИКАТОРИ 

 Индикатори за продукт (output indicators) – количествени 

индикатори;  

 Индикатори за резултат (result indicators) – индикатори за качество; 

 Всеки проект следва да допринася за постигането на поне един от 

индикаторите за продукт на Програмата.  

     Обосновката за избор на индикатор, посочената стойност и източниците                          

     за проверка са важна част от оценката на проектното предложение.  

 

 

 

  

Програмни индикатори и класиране на 
проектните предложения 

Висок приоритет ще бъде даден на предложенията, допринасящи за изпълнение на 

индикаторите на програмата, които не са постигнати чрез изпълнение на проектите, 

договорени по първата покана.  

Кандидатите следва да обърнат сериозно внимание на информацията за изпълнение 

на програмните показатели и правилата за класиране на проектните предложения, 

посочени в Приложение 1 "Изпълнение на програмните показатели и 

класирането на проектните предложения" към Насоките за кандидатстване. 

 



Изпълнени 

индикатори 

 OI 1.1.1 

OI 1.1.2 

OI 1.1.3 

OI 1.1.4 

OI 1.2.1 

OI 1.2.2 

OI 1.2.3 

OI 2.2.1 

OI 2.2.2 

OI 2.2.3 

OI 2.2.4 

OI 2.3.1 

OI 2.3.3 

 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ПРОГРАМНИТЕ ИНДИКАТОРИ 

Индикатори с непостигнати цели Изпълнени Оставащи 

! OI 1.2.4 Брой съвместни инициативи, насочени 
към опазване природата на морската и брегова 
зона (вкл. намаляване на битовото замърсяване) 

0 5 

! OI 1.2.5 Брой съвместни планове за управление/ 
координирани специфични консервационни 
дейности в защитени зони  

1 2 

! OI 2.1.1 Обща дължина на изграден или обновен 
достъп до природни, културни или исторически 
обекти (километри) 

1,54 3,46 

! OI 2.1.2 Обща дължина на ново изградени или 
обновени велосипедни алеи/пешеходни алеи  
(километри) 

0,744 7,256 

! OI 2.1.3 Брой ново изградени/реновирани 
съоръжения, в или водещи до туристически 
обекти  

7 3 

! OI 2.1.4 Брой реконструирани/възстановени 
културни и исторически обекти  

2 13 

! OI 2.2.5 Брой участници в обучения и дейности 
за изграждане на капацитет в областта на 
устойчивия туризъм  

180 20 

! OI 2.3.2 Брой публични инициативи, свързани с 
популяризиране на устойчивото използване на 
природните, исторически и културни ресурси 
(брой) 

17 3 



ДЕЙНОСТИ И ИНДИКАТОРИ 

 ПРИОРИТЕТНА ОС 1 ОКОЛНА СРЕДА 

 

Специфична цел 1.1.: Предотвратяване и 

смекчаване на последиците от 

природните и предизвиканите от човека 

бедствия в трансграничния район 

Изпълнени индикатори 

Специфична цел 1.1 

 OI 1.1.1 

OI 1.1.2 

OI 1.1.3 

OI 1.1.4 

 Инвестиционни дейности, свързани с 

управление при бедствия, превенция и 

мерки за намаляване на риска; 

 Съвместни инициативи за повишаване на 

осведомеността за предотвратяване на 

рискове при природни и предизвикани от 

човека бедствия. 

 



ДЕЙНОСТИ И ИНДИКАТОРИ 

 ПРИОРИТЕТНА ОС 1 ОКОЛНА СРЕДА 

 
Специфична цел 1.2.: Подобряване на 

капацитета за опазване на природата, 

устойчиво използване и управление на 

общите природни ресурси чрез съвместни 

инициативи в трансграничния район 

 Еко съобразни малки инвестиции; 

 Съвместни инициативи и сътрудничество, 

обучения и дейности за изграждане на 

капацитет; 

 Съвместни планове за управление / дейности 

за опазване на защитените зони. 

Изпълнени индикатори 

Специфична цел 1.2 

 OI 1.2.1 

OI 1.2.2 

OI 1.2.3 

Индикатори с 
непостигнати цели 

Изпълнени Оставащи 

! OI 1.2.4 Брой съвместни 
инициативи, насочени 
към опазване природата 
на морската и брегова 
зона (вкл. намаляване 
на битовото 
замърсяване) 

0 5 

! OI 1.2.5 Брой съвместни 
планове за управление/ 
координирани 
специфични 
консервационни 
дейности в защитени 
зони  

1 2 



ДЕЙНОСТИ И ИНДИКАТОРИ 

 ПРИОРИТЕТНА ОС 2 УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ 

 

Специфична цел 2.1.: Повишаване на 

туристическата привлекателност на 

трансграничния район чрез по-добро 

използване на природното, културното и 

историческото наследство и свързаната 

с него инфраструктура 

 

 Подобряване на достъпа и условията до/в  

природни, културни и исторически 

туристически обекти; 

 Създаване /подобряване на туристически 

ИКТ съоръжения; 

 Разработване на общи платформи за 

онлайн резервации, плащане и 

туристически транспортни схеми. 

Индикатори с непостигнати 
цели 

Изпълнени Оставащи 

! OI 2.1.1 Обща дължина на 
изграден или обновен 
достъп до природни, 
културни или исторически 
обекти (километри) 

1,54 3,46 

!     OI 2.1.2 Обща дължина на 
ново изградени или 
обновени велосипедни алеи 
/ пешеходни алеи  
(километри) 

0,744 7,256 

! OI 2.1.3  Брой ново 
изградени/реновирани 
съоръжения, в/водещи до 
туристически обекти  

7 3 

! OI 2.1.4 Брой 
реконструирани/възстановен
и културни и исторически 
обекти  

2 13 



ДЕЙНОСТИ И ИНДИКАТОРИ 

 ПРИОРИТЕТНА ОС 2 УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ 

 Специфична цел 2.2.: Повишаване на 

потенциала за трансграничен туризъм чрез 

развитие на общи дестинации  

 Разработване и изпълнение на стратегии/ планове 

за общи туристически дестинации, базирани на 

новаторски концепции за услуги, свързани с 

природното, културното и историческото 

наследство; 

 Услуги за обучение и консултантска помощ за 

разработване и реклама на алтернативни форми 

на туризъм; 

 Създаване на партньорства в сферата на науката 

за туристически иновации в трансграничния 

район. 

Индикатор с 
непостигнати цели 

Изпълнени Оставащи 

! OI 2.2.5 Брой 
участници в 
обучения и 
дейности за 
изграждане на 
капацитет в 
областта на 
устойчивия туризъм  

180 20 

Изпълнени индикатори 

Специфична цел 2.2 

OI 2.2.1 

OI 2.2.2 

OI 2.2.3 

OI 2.2.4 



ДЕЙНОСТИ И ИНДИКАТОРИ 

 ПРИОРИТЕТНА ОС 2 УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ 

 

Специфична цел 2.3.: Увеличаване 

на работата в мрежа за развитие на 

устойчив туризъм чрез инициативи 

за трансгранично сътрудничество 

 Съвместна работа в мрежа и 

изграждане на нови партньорства в 

областта на устойчивия туризъм; 

 Инициативи за местно развитие на 

ценностите на трансграничното 

културно, природно и историческо 

наследство; 

 Съвместни инициативи за насърчаване 

на алтернативни форми на туризъм. 

Изпълнени индикатори 

Специфична цел 2.3 

OI 2.3.1 

OI 2.3.3 

Индикатор с 
непостигнати цели 

Изпълнени Оставащи 

! OI 2.3.2 Брой 
публични 
инициативи, 
свързани с 
популяризиране на 
устойчивото 
използване на 
природните, 
исторически и 
културни ресурси 

17 3 



  

Проектна 
идея 

Трансграничен 
ефект 

Настоящи нужди на 
партньорите 

Програмни индикатори с 
приоритет 

 УСПЕШЕН ПРОЕКТ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
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