
 
Това издание на бюлетина очертава напредъка 
в изпълнението на Програмата Interreg V-A 
Румъния-България и дава информация относно 
закриването на Програмата за Трансгранично 
Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 за 
периода юли - декември 2016.  
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В периода юли-декември 2016 бяха проведени няколко дейности:        

бяха селектирани:  

 - 16 проекта свързани с твърдия мерки по оси 1, 2 и 3  по 

първата покана за набиране на проекти с обща стойност от 

79.167.524, 73 Eвро и 

  - 50 проекта свързани с твърдия и меки мерки по  втората 

покана за набиране на проекти с обща стойност от 17.651.803,21 

Eвро,  

 

Ръководството за изпълнение на проекти бе актуализирано с 

последните настъпили законодателни промени 

 

В подкрепа на бенефициентите по проектите, за предотвратяване и 

избягване на грешки при прилагането на финансови корекции, бе 

разработен и публикуван списък на най-често срещаните грешки в 

изпълнението на проектите, посочени в програмния период 2007-2013, 

за румънските бенефициенти.  

 



Информационни и промоционални събития за 
Програмата Interreg  V-A Румъния-България  
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В периода юли-декември 2016 бяха 
проведени няколко събития за 
популяризиране на Програмата: 

⇒ 21 септември  2016 — Ден на 

Европейското сътрудничество,  

организирани бяха дейности в 

образователни институции в селата 

Индепенденца (окръг Кълъраш) и 

Калипетрово (област Силистра)  

⇒ 21 ноември 2016 - Годишна 

конференция на Програмата Interreg  

V-A Румъния-България, организирана 

в Кълъраш 

⇒ 3 събития за представяне на 

правилата за изпълнението на 

Програмата, проведени в Плевен, 

Александрия и Кълъраш.  



Етап на Програмата за Трансгранично 
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⇒ Процентът на абсорбция в 

края на декември 2016, 

докладвани в текущото 

финансово разпределение е 

94.80%  

 

⇒ Заключителни документи по 

Програмата бяха изготвени: 

п ъ р в а т а  в е р с и я  н а 

окончателния доклад за 

изпълнение и втората версия 

на декларацията за разходите.  

 
 

В края на декември 2016, бе 
установено, въз основа на 
проектите с приключени дейности, 
че 39-те показателя на ниво 
Програма се постига, както следва:  

• 33  достигнат  целевата 
стоиност от 100%, 

• 4 достигат повече от 75%, 

• 2 са под целевата стоиност от 
75%. 



 

Инвестираме във вашето бъдеще!  
 

 Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 и 
Програмата INTERREG V-A Румъния—България   
са съ-финансирана от Европейския Съюз чрез  

Европейския Фонд за Регионално Развитие  
————— 

Публикация, издадена от Управляващия орган за  
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 и Програмата 

INTERREG V-A Румъния—България   
Фотографии: Съвместен Секретариат на Програмата  

Декември 2016 
—————- 

Съдържанието на тази страница не представлява непременно официалната позиция 
на Европейския съюз.  

За актуализирана информация ви молим да проверите на уеб страниците на Програмите  
www.cbcromaniabulgaria.eu    

www.interregrobg.eu 

Управляващ Орган  
 

Министерство на Регионалното Развитие, 
Публичната Администрация и Европейските 

Фондове, Румъния  
Бул. Либертъции, нр. 16, Латура Норд,   

сектор 5, 050741  
Букурещ  

www.cbcromaniabulgaria.eu 
www.interregrobg.eu 

www.mdrap.ro 

Teл: +40 372 111 369 

Факс:  +40 372 111 456 

                Електронна поща: robg@mdrap.ro  

Управляващ Орган за  Програмата за Трансгранично Сътрудничество 
Румъния-България 2007-2013 и Програмата INTERREG V-A Румъния—България   

Съвместен Секретариат  
/Регионален Офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш            

за границата Румъния-България 
 

Улица Шосяуа Кичю, нр. 2, Кълъраш, Румъния, което представлява част 
от основната сграда, която представлява седалището на Обществената 
Служба за речен транспорт на стоки и пътници към Общият Граничен 

Пропускателен Пункт                                                                              
Кълъраш (Румъния) - Силистра (България)  

www.cbcromaniabulgaria.eu 
www.interregrobg.eu 
Teл: +40 242 313 091 
Fax: +40 242 313 092 

Национален Партниращ орган  

Министерство на Регионалното Развитие и 

Благоустройството,  

България  

Улица Свети Кирил и Методий, нр. 17-19,  

1202, София 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
www.interregrobg.eu 

www.mrrb.government.bg 

Teл: +359 2 94 05 697,  +359 2 94 05 302, 

Факс: +359 2 9405 486  

Електронна поща: NA-RO-

BG@mrrb.government.bg 

 


