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Етап на изпълнение на Програмата Interreg V-A  
Румъния-България 

 

Страница 2 Информационен бюлетин  

 

 
 през 2020 г. беше приключено договарянето на всички проекти. Към днешна дата са 

сключени договори за 172 проекта на обща стойност 275,19 милиона евро, предс-

тавляващи 115,34% от бюджета на Програмата, от които 4 договора през 2020 г., с об-

ща стойност 10,49 милиона евро 
 

 104 проекта са вече финализирани, от които 34 през 2020, а 65 проекта са в из-

пълнение 

 

  направени са плащания в размер на 121,18 милиона евро, представляващи 

46,87% от бюджета на Програмата, от които 37,71 милиона евро през 2020 г., ста-
туса на плащанията направени към Румънски партньори  е публикуван и постоянно 

актуализиран на сайта на МБРА https://www.mlpda.ro/pages/plati 
 
 настоящият процент на усвояване на средства е 35,10% от разпределените средс-

тва от ЕФРР по Програмата, а от Европейската комисия са поискани приблизител-

но 75,71 милиона евро чрез заявления за междинни плащания, от които приблизител-

но 18,49 милиона евро през 2020 г. 
 

 целта за усвояване на средства за 2020 г. от 34 милиона евро е постигната и дори 

надхвърлена 

 

 годишният доклад за изпълнение за 2019 г. беше приет от Европейската комисия 



Етап на изпълнение на Програмата Interreg V-A  
Румъния-България 

 

Страница 3 Информационен бюлетин  

 

През 2020 г., за да се борят с ефектите, причинени от пандемията COVID-19, управленс-

ките структури предприеха следните мерки в подкрепа на проектите: 
 

 финансирани бяха проекти, насочени към интервенции в областта на здравеопазва-
нето (включително оборудване на болници в гранични региони), намаляване на рис-
ка при извънредни ситуации и разработване на интегрирани туристически продукти, 
област, силно засегната от настоящата пандемия. 

 

 като мярка за подкрепа на бенефициентите, всички проекти имаха възможност да 
поискат прекъсване по време на пандемията. Така от 67 проекта, реализирани през 
2020 г., само 3 поискаха прекъсване. 

 Програмата се изпълнява дигитално, така че всички документи се пращат посредст-
вом собствена електронна система (eMS), като се използва включително и електро-
нен подпис. 



Подготовка на програма Interreg VI-A 
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Страница  4 Информационен бюлетин  

 

 

По отношение на подготовката на следващата програма за периода 2021-2027 г., през 
2020 г. са предприети следните важни стъпки: 

 С консенсус беше решено от Съвместната програмна група да се запази ролята на 
структурите в текущия програмен период, така че Министерството на благоустройст-
вото, развитието и администрацията да продължи да изпълнява ролята на управляващ 
орган 

 Избрани са целите, които ще се възползват от финансирането по бъдещата програма, 
а именно Цел 3 (Свързана Европа) и Цел 5 (Европа по-близка до гражданите) 

 Стартира поканата за стратегически проектни идеи за цел 3 (Свързана Европа) с краен 
срок 25 ноември 2020 г. 

 Започна прозрачен процес на подбор за румънските членове, които ще бъдат част от 
Координационния комитет на интегрираната стратегия, която ще бъде финансирана 
чрез бъдещата програма, по Цел 5 (Европа по-близка до гражданите), с краен срок за 
подаване 13 Ноември 2020 г. 

 Първата версия на новата програма беше в рамките на обществена консултация с кра-
ен срок за коментари 15 декември 2020 г. 

 Управляващият орган участва и в изпълнението на пилотния проект, посветен на 
включването на гражданите в изпълнението на политиката на сближаване на Евро-
пейския съюз, финансиран от ЕК, в който получихме техническа помощ от експерти от 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за подобряване и 
въвеждане на нови инициативи за гражданско участие в разработването и изпълнени-
ето на бъдещата програма 



Информационни и промоционални събития 

Страница 5 Информационен бюлетин  

 

През 2020 г. бяха организирани следните информационни и промоционални събития: 

 Събитие за честване на Деня на Европа - 9 май, състоящо се в разработване и 
онлайн популяризиране на филм, посветен на Деня на Европа 

 
 4 тематични срещи, посветени на бенефициентите относно правилата за из-

пълнение на ниво проект, организирани онлайн на 6 и 7 юли 2020 г., и съответно 
на 8 и 9 декември 2020 г. 

 
 През септември 2020 г. бяха организирани дейности за отбелязване на Деня на 

европейското сътрудничество 2020 и събитието Interreg30: онлайн състезание за 
кулинарно популяризиране на любими рецепти и дейности за инсталиране на къ-
щички за птици в училищни дворове от ученици 

 
 7 октомври 2020 г. - Годишна  конференция на Програмата, организирана он-

лайн 
 
 8 октомври 2020 г. - посещение на място за проекта ROBG-408 „Целенасочени 

усилия за подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона“, орга-
низирано онлайн 



 
Важни срещи на структурите за вземане на решения 

Страница 6 Информационен бюлетин  

 

 
 16 септември 2020 г. - втората среща на Съвместната програмна група за Програ-

мата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2021-2027 беше организи-
рана онлайн 

 
 15 декември 2020 г. - 12-ата среща на Комитета за наблюдение на Програмата V-A 

Румъния-България се проведе онлайн 
 



 

Инвестираме във вашето бъдеще! 
 
 

Програмата INTERREG V-A Румъния—България е съфинансирана от Европейския Съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие 

————— 
Публикация издадена от Управляващия орган на Програмата INTERREG V-A Румъния—

България 
Снимки: Съвместен Секретариат на Програмата 

2020 
—————- 

 Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на 
Европейския съюз 

За актуална информация, моля  консултирайте се с уеб сайта 
   

www.interregrobg.eu 

Управляващ Орган  
 

Министерство на Благоустройството, Развитието 
и Администрацията, Румъния 

Бул. Либертъций № 16, Северна Страна, сектор 
5, 050706,  Букурещ 
www.interregrobg.eu 

www.mdrap.ro 
Тел: +40 372 111 369 
Факс: +40 372 111 456 

                     Email: robg@mdrap.ro  

Управляващ Орган за Програмата INTERREG V-A Румъния—България 

Съвместен Секретариат/ Регионален офис за трансгранично 
сътрудничество Кълъраш за границата Румъния—България  

 
Ул. Шосяуа Кичулуй № 2, Кълъраш, част от главната сграда представ-
ляваща офиса на „Обществена Служба за Пътнически и Товарен Речен 

Транспорт” на ГКПП Кълъраш (Румъния) – Силистра (България)  
www.interregrobg.eu 
Тел: +40 242 313 091 
Факс: +40 242 313 092 
Email: info@calarasi.ro 

helpdesk_robg@calarasicbc.ro 
 
 
 

Национален Орган 
 

Министерство на Регионалното Развитие и 
Благоустроиството, България  

Ул. Св. Св. Кирил и Методий  № 17-19,  
1202, София 

www.interregrobg.eu 
www.mrrb.government.bg 

Тел: +359 2 94 05 697,  +359 2 94 05 302, 
Факс: +359 2 9405 486  

Email: NA-RO-BG@mrrb.government.bg 
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