
 

 

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. 
 

Програма Интеррег ИПП VI-A България-Турция 

 
 

                                                           
1 Безвъзмездна финансова помощ. 

2 Отбелязва се „да“ или „не“. 

3 Посочените категории допустими разходи са индикативни. 

4 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор. 

5 Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“. 

6 Ако е приложимо. 

7 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis” (ОВ, L 352 от 

24.12.2013 г.). 

№ 

Наименование  

на   

процедурата 

Цели на 

предоставяната 

 БФП1 по  

процедурата 

Начин на 

провежда

не на 

процедура

та 

Извършв

ане на 

предвари

телен 

подбор 

на 

концепци

и за 

проектни 

предложе

ния2 

Общ 

размер на 

БФП по 

процедура

та (евро) 

Допустими 

кандидати 

Примерни 

допустими 

дейности 

Категории          

допустими 

разходи3 

Максима

лен  

% на съ-

финанси

ране 

Дата на 

обявяване 

на 

процедура

та4 

Краен срок 

за подаване 

на 

проектни 

предложен

ия 

Представлява ли 

процедурата/ 

част от нея5 

Размер на БФП за 

проект (евро)6 

Държа

вна 

помощ 

Минима

лна 

помощ7 

Мини-

мален 

Макси-

мален 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Приоритет 1 – Щадящ околната среда трансграничен регион 

1. 1. Насърчаване на 

енергийната 

ефективност и 

намаляване на 

емисиите на 

парникови 

газове 

Специфична 

цел: RSO 2.1 

Насърчаване на 

енергийната 

ефективност и 

намаляване на 

емисиите на 

парникови 

газове 

Открита 

процедур

а 

Не 4 631 360 ММСП -Инвестиции за 

намаляване на 

емисиите на 

парникови газове 

и потреблението 

на енергия през 

целия жизнен 

цикъл на 

индустрията, 

включително чрез 

подмяна на старо 

Съгласно 

Регламент 

ЕС 

2021/1059, 

чл.37-44: 

разходи за 

персонал,  

администрат

ивни 

разходи, 

пътни и 

100% 2-ра 

четвърт 

на 2023 г 

90 дни от 

датата на 

поканата 

за 

набиране 

на 

предложен

ия 

Не Да 200 000 400 000 



 
оборудване с 

ново, по-

енергийно 

ефективно; 

- Инвестиции за 

енергийна 

ефективност на 

собствен сграден 

фонд, в който се 

осъществяват 

производствените 

процеси; 

-Инвестиции за 

внедряване на 

дигитални 

решения за 

събиране и 

анализиране на 

данни за емисии 

на парникови 

газове и 

потребление на 

енергия на ниво 

предприятие; 

-Инвестиции за 

внедряване на 

енергийни 

информационни и 

управляващи 

системи в реално 

време и 

приложения за 

крайно 

потребление на 

енергия; 

-Инвестиции за 

внедряване на 

технологични 

решения за 

намаляване на 

потреблението на 

енергия в 

промишлени 

процеси и мерки 

за енергийна 

ефективност на 

квартирни 

разходи, 

разходи за 

външни 

експертни 

оценки и 

услуги, 

разходи за 

оборудване. 

разходи за 

инфраструкт

ура и 

строителств

о. 

 



 
сградния фонд на 

предприятието; 

-Съвместно 

разработване на 

нови и 

предоставяне на 

достъп до 

съществуващи 

технологични 

решения за 

енергийна 

ефективност и 

намаляване на 

емисиите на 

парникови газове; 

-Подобряване на 

обмена на ноу-

хау, добри 

практики и 

информация 

между  

предприятия от 

двете страни на 

границата в 

областта на 

енергийната 

ефективност и 

намаляване на 

емисиите на 

парникови газове. 

1.2. Насърчаване на 

прехода към 

кръгова 

икономика с 

ефективно 

използване на 

ресурсите 

Специфична цел 

RSO 2.6. 

Насърчаване на 

прехода към 

кръгова 

икономика с 

ефективно 

използване на 

ресурсите 

Открита 

процедур

а 

Не 1 984 86 8  ММСП 

 

- Разработване на 

по-дълготрайни и 

подходящи за 

повторна 

употреба, ремонт 

и рециклиране 

продукти, вкл. 

закупуване на 

съответното 

технологично 

оборудване. 

- Развитие на нови 

бизнес модели, 

базирани на 

отдаване под 

наем и споделяне 

на стоки и услуги. 

Регламент 

ЕС 

2021/1059, 

чл.37-44: 

разходи за 

персонал, 

администрат

ивни 

разходи, 

пътни и 

квартирни 

разходи, 

разходи за 

външни 

експертни 

оценки и 

услуги, 

100% 2-ро 

тримесечи

е на 2023 

г 

90 дни от 

датата на 

поканата 

за 

набиране 

на 

предложен

ия 

Не Да 200 000 400 000 



 
- Разработване на 

кръгови бизнес 

модели за 

благоприятстване 

на 

установяването 

на регионална 

верига от 

затворени 

стойности чрез 

използване на 

B2B, B2C и C2C 

модели на 

сътрудничество; 

- Разработване на 

кръгови 

биобазирани 

бизнес модели, 

решения и 

продукти; 

- Подкрепящи 

мерки за 

споделяне на 

знания, 

методология на 

проектиране, 

иновационни 

лаборатории/хъбо

ве, групиране 

като подходи за 

насърчаване на 

кръгови продукти 

и кръгови 

производствени 

процеси; 

- Разработване на 

регионални 

практики за 

сертифициране, 

които насърчават 

регионалните 

продукти въз 

основа на техните 

различни 

показатели за 

устойчивост, 

въздействие 

разходи за 

оборудване. 

разходи за 

инфраструкт

ура и 

строителств

о. 

 



 
върху околната 

среда и потенциал 

за повторна 

употреба. 

Приоритет 2 - Интегрирано развитие на трансграничния регион 

2.1. Насърчаване на 

интегрирано и 

приобщаващо 

социално, 

икономическо 

и екологично 

местно 

развитие, 

култура, 

природно 

наследство, 

устойчив 

туризъм и и 

сигурност в 

райони, 

различни от 

градските 

райони 

Специфична 

цел: RSO 5.2. 

Насърчаване на 

интегрираното и 

приобщаващо 

социално, 

икономическо и 

екологично 

местно 

развитие, 

култура, 

природно 

наследство, 

устойчив 

туризъм и 

сигурност в 

райони, 

различни от 

градските 

райони 

Ограниче

на покана 

въз 

основа на 

списък от 

операции, 

идентифи

цирани в 

рамките 

на 

Интегрир

аната 

териториа

лна 

стратегия 

Да 21 579 381  -Всички нива на 

регионална/мест

на власт; 

-Агенции за 

регионално и 

секторно 

развитие; 

-Централни и 

регионални/мес

тни служби и 

структури на 

съответните 

държавни 

институции/ 

администрации; 

-Обществени 

културни 

институти 

(музеи, 

библиотеки, 

читалища и др.); 

-Регионални 

туристически 

асоциации; 

-Институции и 

организации за 

подпомагане на 

бизнеса – 

търговски 

камари, 

индустрия 

и занаяти; 

-НПО; 

-Образователни 

и обучителни 

институции и 

организации; 

-Университети и 

научни 

институции. 

-Съвместни 

действия за 

насърчаване на 

предприемачеств

ото, 

дигитализация 

(вкл. базирани на 

ИКТ решения за 

управление и 

производство, 

като управление 

на 

взаимоотношения

та с клиенти 

(CRM), 

платформа за 

данни на клиенти 

(CDP), планиране 

на ресурсите на 

предприятието 

(ERP), 

технологична 

модернизация, 

участие в 

регионални 

вериги за 

създаване на 

стойност и 

интернационализ

ация, прилагане 

на нови бизнес и 

технологични 

иновационни 

модели, 

надграждане на 

производствените 

стратегии и 

стратегиите за 

популяризиране, 

по-широко 

Съгласно 

Регламент 

ЕС 

2021/1059, 

чл.37-44: 

разходи за 

персонал, 

администрат

ивни 

разходи, 

пътни и 

квартирни 

разходи, 

разходи за 

външни 

експертни 

оценки и 

услуги, 

разходи за 

оборудване. 

разходи за 

инфраструкт

ура и 

строителств

о. 

 

100% 2-ро 

тримесечи

е на 2023 

г. 

90 дни от 

датата на 

поканата 

за 

набиране 

на 

предложен

ия 

Не Да 385 000 540 000 



 
възприемане и 

прилагане на 

принципите, 

решенията и 

моделите на 

кръговата 

икономика; 

маркетинг и 

проучвания; 

 

- Повишаване на 

уменията и 

изграждане на 

нови знания и 

умения на местни 

служители и 

NEETs; 

съвместно 

разработване и 

внедряване на 

нови или 

подобряване на 

съществуващи 

настройки за 

дистанционна 

работа; приемане 

на нови практики 

за управление на 

човешките 

ресурси за работа 

с по-младите 

поколения; 

- Съвместно 

разработване на 

нови интегрирани 

регионални 

туристически 

продукти, където 

е приложимо, с 

нулев отпечатък 

върху околната 

среда с цел 

преодоляване на 

сезонността в 

сектора, 

увеличаване на 

броя на 



 

 

 

посетителите и 

реализираните 

нощувки, 

подобряване на 

достъпа и 

качеството на 

туристическата 

инфраструктура; - 

- Насърчаване на 

съвместни 

действия за 

развитие на 

екосистемни 

практики и 

услуги при 

управлението на 

природни активи 

с туристически 

потенциал; 

- Подкрепа за 

съвместни 

действия, 

насочени към 

широко 

прилагане на 

ориентирани към 

потребителите 

подходи при 

предоставянето 

на услуги от общ 

интерес, както и 

чрез включване 

на цифрови и 

зелени решения 

за обслужване в 

трансгранична 

среда. 


