
 

 

 

  

ПРОЕКТ "ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ТЕРИТОРИАЛНО 

РАЗВИТИЕ НА ЗОНАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ БЪЛГАРИЯ" 

ПРОГРАМА ”ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” 2007-2013 

 Наименование на проекта: 

Проект "Обща стратегия за устойчиво териториално развитие 

на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния 

България" 

• Приоритетна област 1: Свързаност 

• Ключова област на интервенция –2 

• Номер на подадения проект   ( 2S-1.2-1 ) 

• MIS-ETC Code: 171. 

• Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – 

България 2007-2013”  

Водещ партньор 

Министерство на регионалното развитие и туризма (MRDT) 

/Румъния  

Партньори 

12 партньори: 

Български партньори по проекта: 

• Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, България, Областна администрация, 

Плевен 

• Агенция за развитие на човешките ресурси, Русе, 

• Бизнес център за малки и средни предприятия,  

• Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция,  

• Българска асоциация за алтернативен туризъм, 

• Община Велико Търново, Асоциация на Дунавските общини, 

България, 

• Асоциация за електроника и управление на Европейски 

програми 

 

 



 

 

 

 

Румънски партньори: 

• Център за консултации и управление на Европейски 

програми 

• Национално администрация по водите и мелиорациите, 

Румъния  

Дата на подаване на проекта: 25.05.2010.  

• Проектът е коригиран и подаден отново за одобрение от 

Управляващия орган. 

• Очаква се информация. 

• Ревизиран и допълнен 

• подаден на 21.12.2010 

• Договорът  за финансиране е подписан от водещия партньор- 

МРРТ, Румъния  с УО по Програмата на 09.02.2012г. 

• Проектът е в период на изпълнение на  дейностите/24 месеца 

За Община В.Търново: 367 015.52€ 

Бюджет: Общ за всички партньори по проекта: 6 889 500.70€  

Общата цел на проекта е хармонизиране на трансграничния регион 

на икономическо, социално, еко- и културно ниво за повишаване на 

териториалното сближаване и конкурентоспособност. 

Целта на Стратегията за териториално развитие на трансграничния 

регион, Румъния – България е бъдещо внедряване на Европейската 

стратегия за Дунавския регион на държавите-членки в ЕС и 

Европейската комисия. 

Тази териториалната стратегия ще има характеристиките на 

Устройствен план за трансгранично пространствено планиране и ще 

гарантира създаването на обща макрорамка и обща визия на 

областта, която ще има общи характеристики и ще превърне  

прилежащата зона в транспортен коридор  към  Южна и Източна 

Европа.                                         

1. Управление и мониторинг на проекта – сформиране на 

съвместен екип за ръководство, мониторинг и оценка на 

изпълнението на основните проектни дейности 

2. Разработка на обща методология и система за мониторинг на 

териториалното развитие; 

3. Разработка на общи ресурси за анализ на териториално 

планиране и стратегия; 

 



 

 

  

 

 

4. Анализ и диагностика на текущата ситуация в  

трансграничния регион; 

5. Разработка на Румънско-Българска стратегия за 

териториално развитие на трансграничния регион и 

препоръки за бъдещи политики; 

6. Разработка и изпълнение на пилотни проекти в 

трансграничен регион Румъния-България 

• Повишаване на сътрудничеството между двете държави и 

създаване на обща база данни, 

• Съвместно териториално планиране, общи показатели и 

обща методология; 

• Разработване на Обща стратегия за развитие на прилежащия 

регион определяне на  спецификата и проблемите,  

• Предлагане на  политики за териториално развитие с цел да 

се гарантира последователен и синергичен подход  за 

развитие на трансганичния регион (поречието на река 

Дунав). 

• Увеличаване на териториалното сближаване и повишаване 

на  икономическата конкурентноспособност. 

• Повишена обществена активност, подобрен обмен на 

информация. 

• Насърчаване  на младите хора, които ще им помогнат 

успешно да се реализират в региона във връзка с 

интегрираните пазарни потребности. 

Общата пространствена концепция за развитие ще спомогне за 

ефективното планиране и управление на териториалните системи и 

техните функционални атрибути в при граничните територии. 

На тази основа местните и регионални власти ще са в състояние да 

разработят конкретните си стратегически и планови документи, 

свързани с устройството на територията и регионалното развитие, 

основани на  ефективно, балансирано и репродуктивно ползване на 

пространствените ресурси в зоната на влияние на транспортния 

коридор, като го използват като акселератор и мощен източник за 

растеж за местните и регионални икономики от двете страни на 

границата Румъния- България 

ЕФРР  ще   съфинансира   максимум 84,46 % от допустимите 

разходи, а държавните бюджети на двете страни ще предоставят 

13%, останалите 2,54% от общия бюджет на проекта представляват 

собствения принос на партньорите. 

Процентът на ЕФРР е един и същ за всички партньори по проекта. 

Срок на изпълнение: 24 м. 


