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РАЗДЕЛ 1. СТРАТЕГИЯ ОТНОСНО ПРИНОСА НА ПРОГРАМАТА
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ
РАСТЕЖ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И
ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ
[Референтна точка: Член 27,алинея (1) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския Парламент и на
Съвета1и член 8,алинея (2) от Регламент (ЕС) № 1299/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета2]

1.1. Стратегия относно приноса на програмата за сътрудничество към стратегията
на Европейския Съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и
реализиране на икономическо, социално и териториално сближаване
1.1.1. Описание на стратегията на програмата за сътрудничество относно приноса
към предоставянето на стратегията на Европейския Съюз за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж и реализиране на икономическо, социално и
териториално сближаване
ВЪВЕДЕНИЕ
A. Територия
Програмата за сътрудничество в трансграничната зона Румъния – България покрива
19.8% от площта на двете държави (69,285 km²), 57.75% от зоната, която принадлежи на
Румъния и 43.25% от принадлежащата на България.
Границата между двете държави има дължина от 610 км., 470 км., от които са
ограничени от река Дунав, което е основната характеристика на околната среда на
региона и мястото, където двете различни части могат да бъдат идентифицирани:
 Първата започва от Железни Врата на Дунав, от границата между Румъния и
Сърбия до края на границата с България. Този участък от 566 км. е ядрото на
програмата.
 Втората, разположена само на територията на Румъния има дължина от 374 км.
Свършва там където започва делтата на Дунав и се характеризира с едно плато,
разположено между долината на река Дунав на запад и Черно Море на североизток.
Почти всички форми на релефа, маркират трансграничната територия: хълмове, плата,
долини, равнини и ливади, езера.
393,200-та хектара от площта на Румъния, включват 78.21% селскостопански терени,
10.77% гори и други горски терени и 4.02% водни площи и езера.
Основната характеристика на българската зона е представена от уникалната мрежа от
реки (20 от големите притоци на Дунав), които са част от дренажната зона на Черно
Море и напояват селскостопанските терени, които представляват 52% от общата площ
на обработваемите терени от България и над 20% от терените, използвани за
лозарството.
Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общите
разпоредби относно Европейския Фонд за Регионално Развитие, Европейски Социален Фонд, Кохезионния Фонд, Европейски Фонд
за Развитие на Селските Райони и Европейски Фонд за Рибарство и Морски Бизнес, както и за определяне на основни разпоредби
относно Европейския Фонд за Регионално Развитие, Европейски Социален Фонд, Кохезионния Фонд, Европейски Фонд за
Развитие на Селските Райони и Европейски Фонд за Рибарство и Морски Бизнес и за отмяна на Регламент (ЕК) № 1083/2006 г. на
Съвета (JO L 347, 20.12.2013, стр. 320).
2
Регламент (ЕС) № 1299/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на специфичните
разпоредби за подкрепа от страна на Европейския Фонд за Регионално Развитие с предмет Европейско Териториално
Сътрудничество (JO L 347, 20.12.2013, стр. 259)
1
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Трансграничната зона, включва една единствена магистрала, която започва от Букурещ
и достига до Констанца (220 км). Второстепенните и третостепенните пътни мрежи,
както и железопътната мрежа са неразвити и слабо поддържани. Последица от този
факт е намалената обща достъпност на зоната. Дунав и нейните притоци, притежават
търговски потенциал и представляват един маршрут за туристически транспорт, но
намалената плавателност на реката, поради антропогенни и природни фактори пречат
на развитието на зоната.
Енергийните източници са редки в граничната зона на България, но румънската зона,
включва няколко петролни и на природен газ находища, а трансграничната зона е
богата на минерални залежи, като въглища, варовик, мрамор, каолин, камък, сидерит и
др.
Регионът включва важен източник за производство на енергия, каквито са атомната
електроцентрала на Румъния, така и тази на България, разположени на Дунав. Също
така, съществуват и важни инсталации за производство на енергия от възобновяеми
източници като пример важните хидроцентрали Железни Врата I и II, разположени в
граничната зона Сърбия – Румъния.
Освен това, благодарение на природните си дадености, регионът има значителен
потенциал да разшири ползването на възобновяемата енергия. Природните условия за
производството на енергия от ветрогенератори са широко познати, което вече прави
крайбрежната зона част от Европейската зона за широко мащабно производство на
енергия от ветрогенератори. Регионът е благоприятен за производството на енергия от
фотоволтаици, а геотермалната енергия е още една опция за българската североизточна
част на зоната.
Климатът на зоната е умерено-континентален с много топли лета, малки количества
дъждове и много студени зими, характеризиращи се с интервали от силни снежни
виелици и чести затопляния. В трансграничния регион средната годишна температура
показва тенденция за значително повишаване в по-голяма част от областите/окръзите.
Наистина промяната на климата се усеща в зоната посредством периодите на суша,
наводнения и силна ерозия (ерозия на дунавския бряг, ерозия на терените).
Горите, които покриват значителна част от територията са много важни за защитата от
ерозия на селскостопанските терени, както и за опазването на биоразнообразието.
Фауната на зоната има континентални и степни видове (полската мишка, плъхове и
други малки гризачи, прилепи, жаби, змии и др.). Съществува голямо разнообразие от
птици и риби: над 200 вида птици се намират в зоните на езерата, островите и горите
близо до Дунав.
В следствие, на което трансграничният регион се характеризира с едно изключително
биологично разнообразие и със забележителни природни ландшафти, които са
достъпни, но са сериозно застрашени, поради климатичните промени.
Б. Управление/Администриране
България и Румъния са централизирани единни държави с едно междинно ниво на
административни единици между централното управление – правителството и
местните/общинските власти: и българските области и румънските окръзи влизат в
категорията NUTS 3 (обща класификация на териториалните единици от статистическа
гледна точка) с юридическа идентификация (юридическо лице) от публичнообщественото право.
Едно регионално ниво (NUTS 2) беше създадено само с цел управление на Европейския
Фонд за Регионално Развитие и за статистическо планиране, а в случая на Румъния се
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счита, че се асоциира само с юридическата идентификация (юридическо лице) от
частното право.
Програмата за трансграничната зона Румъния – България се базира на единиците NUTS
3 и включва седем окръга в Румъния и осем области в България, които са съставени в
по-голямата си част от общини (местни административни единици – МАЕ 2).
15-те административни единици (NUTS 3), включени в зоната на Програмата са част от
седемте административни региони (NUTS 2), както следва:
 Окръзите Мехединци, Долж и Олт – част от югозападната зона за развитие на
Румъния, Регион Олтения;
 Окръзите Телеорман, Гюргево и Кълъраш – част от южната зона за развитие,
Мунтения, Румъния;
 Окръг Констанца е част от югоизточната зона за развитие, Румъния;
 Областите Видин, Враца, Монтана и Плевен – част от Северозападния район,
България;
 Областите Велико Търново, Русе и Силистра – част от Северен централен район
на България;
 Област Добрич е част от Североизточния район на България.
В Румъния общинският съвет е избиран на всеки четири години и има многобройни
отговорности по отношение на жилищата, градското планиране, опазването на
околната среда, управлението на отпадъците и на общественото здраве, транспортната
и пътна инфраструктура, водоснабдяването, образованието (с изключение на
университетите), управлението на културното наследство (в зависимост от
класифицирането му), обществения ред, поддръжката и експлоатацията на зелените
площи в градовете.
Междинното ниво на администрацията е формирано от окръзите (NUTS 3), чиито
съвети са избирани, също така, на всеки четири години и отговарят по отношение на
политиките за развитие на културата, общественото здраве, специфичните социални
услуги и собственото управление на собствеността.
Важно е да се подчертае факта, че развитието на трансграничната зона и на междуинституционалния капацитет е тясно свързано с комплексното съществуване на
законодателните/изпълнителните институции на териториално ниво (NUTS 3), на които
се основава програмата с NUTS 2 ad-hoc, създадени от двете държави, за да
съответстват на необходимото ниво на признатост на Европейската Регионална
Политика.
Тези региони NUTS 2, на които им липсва всякаква юридическа идентификация на
публичното право, са създадени, за да позволят на всяка държава, да изпълнява
Политиките за сближаване и конвергентност чрез управление и предоставяне на
средства от две основни структури: Агенциите за Регионално Развитие на Румъния
(АРР) и Регионалните Отдели на Главната Дирекция „Програмиране на регионалното
развитие“ към Министерството на Регионалното развитие в България.
Това въвежда голяма разлика между действителния капацитет и свързаните с това
механизми за административно сътрудничество (които са централизирани на ниво
NUTS 3), както и целите на политиките на Европейския Съюз и на Оперативните
Програми (които се основават на нивото NUTS 2).
Поради това, е от съществено значение да се подходи към два основни проблема, с цел
управление на трансграничния регион за по-нататъшно развитие, обхват и участници.
По този начин преодоляването на административните граници чрез разработване на
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мрежи за институционално сътрудничество и включването на нови участници, като
например частни заинтересовани лица в бъдещи инициативи, трябва да бъдат
приоритет, за да се преодолее централизирането и йерархията и да се спечели по
отношение на ефективност и допустимост за финансиране от Европейския Съюз.
В България, общината е единствената местната власт. Общинският съвет и кметът се
избират поотделно по различни системи за гласуване, на всеки четири години.
България се характеризира със спецификата да прилага на местно ниво, принципа на
равновесието на властите, тъй като Общинският съвет е орган на самоуправление
(законодателен), а кметът е орган на изпълнителна власт на местно ниво с много
ограничени правомощия.
Общините имат делегирани отговорности относно държавните дела: „първите две
нива“ на образователната система (изграждане и поддръжка на училищните сгради,
заплати на учителите), професионалното обучение на възрастните, социална сигурност
(защита за децата и семействата и грижи за възрастните хора) и някои отговорности в
сектора на здравеопазването. Те, също така, имат съответните задължения за
поддържане и събиране на такси по отношение на местната инфраструктура, локални
мрежи и услугите от обществен интерес (мрежите за централно отопление и
електричеството, вода и канализация, изхвърляне на отпадъци, градски транспорт,
строителство и поддръжка на пътища и т.н.); прекарване на свободното време и
забавления (туризъм, култура и спорт, и т.н.), определени отговорности по отношение
на околната среда, като например местата за управление на отпадъците („инсталации за
обработка на отпадъци“), които бяха прехвърлени към общините с промяна в
законодателството за опазване на околната среда през 2002 г.
Междинното ниво на управление, областта (NUTS 3), се управлява от областен
управител, назначен пряко от националното правителство. Нейната роля е да
осъществява държавната политика на регионално равнище, в сътрудничество с
регионалните институции на министерства, като регионалната дирекция на вътрешните
работи, регионалната екологична инспекция, Областна Дирекция Земеделие, или на
регионалния център за социални дейности и услуги.
В. Население
Според последното преброяване на населението през 2011 г., населението,
регистрирано в трансграничния регион беше 4.77 милиона жители, 3.16 млн. (66%) в
Румъния и 1.61 милиона души (34%) в България. През 2007 г. населението е 4.99
милиона души, което подчертава, намаляването на населението, което характеризира
регионалния демографски спад.
Разпределението на населението и демографските тенденции са силно свързани със
съвместното съществуване на градските центрове и големите селските райони. Според
проекта TerrEvi ESPON, демографските промени от румънска страна са по-слабо
изразени в окръзите, където се намират големи градски центрове. От българска страна,
обаче, спадът продължава и не се влияе от наличието на главните градски центрове на
областите.
Най-високата гъстота на населението в района от Румъния е регистрирана в
югоизточната част на окръг Констанца, а в България в Централната Северна част –
област Плевен е с 102.3 хиляди души или 62.8 жители на км2; Това е в контраст с
югозападната част – окръг Мехединци и северозападната част – област Видин, които се
намират от едната и от другата страна на река Дунав и регистрират 59 съответно 36
жители на км2.
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Граничният регион Румъния – България е силно засегнат от негативните резултати на
демографския преход. Най-важното демографско явление, общо за двата бряга на река
Дунав, е ускореното стареене на населението, генерирано от силната миграция и
ниския процент на раждаемост. През 2011 г. населението на възраст от 65 и повече
години има относителна стойност от 16.6%, в Румъния в сравнение с 21.2% в България.
Селските райони страдат най-много от тази тенденция, както и област Видин, където
най-ниската гъстота на населението достига най-високия процент на хората от
населението с възраст от 65 и повече години (25.9%).
Тази област не е изключение, всички трансгранични окръзи и области, регистрират
отрицателен естествен прираст, което води до проблеми в различни сфери (по-високи
разходи за публични финанси: пенсии, социални помощи, здравеопазване,
образование).
По отношение на културното многообразие, населението на областите в България е с
по-голямо етническо разнообразие, отколкото това в окръзите на Румъния. Ние можем
да дефинираме два вида етническите малцинства: такива, които са географски
разположени в някои окръзи/области, като турското малцинство и тези, които
присъстват във всички окръзи/области от двете страни на границата, като ромското
малцинство.
Г. Икономика
15-те административни единици (NUTS 3), с изключение на окръг Констанца, който
включва пристанище Констанца, регистрират по-малко от 50% от средния Брутен
Вътрешен Продукт на Европейския Съюз на глава от населението (в сравнение с
покупателната способност) в допълнение те са част от шестте NUTS 2, които са сред 10те
най-бедни региони в Европейския Съюз.
Това класиране се отразява на национално ниво, където се произвежда по-малко в
сравнение с относителното им значение по отношение на територия и население,
например, 14.49% от територията на Румъния допринася с приблизително 11% от
Брутния Вътрешен Продукт (в абсолютна стойност 14.7 милиарда евро) и 29.38% от
българската територия допринася с 13.51% от нейния Брутен Вътрешен Продукт (по
абсолютна стойност 4.80 милиарда евро).
Показателят за регионална конкурентоспособност показва, че тези региони NUTS 2 (в
този случай се състои от 3 области) са в първия си етап на развитие и са сред най-слабо
развитите региони в Европа по отношение на основните нужди като институции,
макро-икономическата стабилност, инфраструктура, здравеопазване и основно
образование.
На пръв поглед, техните икономики са структурирани около един сектор, в който
доминират услугите (в зависимост от оборота), въпреки това, значението на отраслите
(най-голямата част са собственост на мултинационални корпорации) в област, в която
не присъства туристически потенциал, като един силно развит селскостопански сектор,
разработен в селските райони (с многобройни земеделски стопанства за препитание) и
дял на публичния сектор в услугите (здравеопазване, образование, администрация) са в
ярък контраст с това твърдение.
Освен това, туризмът е една от най-силните дадености на региона по отношение на
заетостта на работната ръка и бизнеса в сферата на услугите, но той е сезонен и крехък
пазар, разделен неравномерно между брега на Черно море, който е добре известен с
туристическите курорти за летен туризъм за хората – Констанца (Румъния), Добрич
(България) – и останалата неизползвана част от територията.
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Тези бедни икономики и още в процес на развитие носят важни последици за
социалното сближаване на населението.
През 2012 г. населението в трудоспособна възраст (15 – 64 години) в окръзите на
Румъния, е било 2 милиона души (14.5% от цялото трудоспособно население на
страната), а в областите в България, 623,000 души (18.6% от цялото трудоспособно
население на страната). За това население, коефициентът на икономическа активност е
по-ниска от средните комбинирани национални равнища (63%), които вече са под
средното от 70% за 27-те държави – членки на Европейския Съюз.
Най-голяма част от трансграничната зона е засегната от високия процент на
безработица (11 от 15-те административни единици са показали ниво на безработица
приблизително равна на или по-голяма от 10%) в българската и румънската част на
зоната на програмата, където безработицата е с постоянно обезпокоително ниво, повисоко от средното за страната. В Румъния, равнището на безработица в граничния
район е с 30% по-високо от това за страната като цяло. Положението е по-лошо в
България, където процентът на безработицата е 20.18%, което е с около 64% по-високо
от средното за страната (12.3%).
Според данните на проекта ESPON SIESTA, трансграничната област е част от
категорията на региона, където голяма част от населението е изложено на риск от
изпадане в бедност и социална изолация, поради важността на селското стопанство за
препитание, високата степен на зависимост на възрастните хора, високата безработица
за хората с по-ниско образование.
Анализ на ситуацията в трансграничната зона
Един съответстващ териториален анализ беше изработен през 2013 г. и е
представен в Приложение 4.
Териториалният анализ е имал за цел да анализира, както вътрешните, така и външните
фактори, които имат ефект върху територията, визираните от програмата, чрез
идентифициране на тенденциите, силите, както и условията с потенциал да повлияят на
неговото развитие, за да може да направи избора на правилната стратегия. Структурата
на доклада се основава на анализа на териториалните предизвикателства, считани за
релевантни, от тези, с които се сблъсква Европейския Съюз, като Региони 20203, Scenar
20204(Сценарий проучване на селското стопанство и средата на селските райони),
ESPON (Европейска мрежа за наблюдение, териториално развитие и сближаване)
3.2.65. В съответствие с анализа на територията и с тези изследвания, ние описваме тук
основните предизвикателства на трансграничния регион и начина, по който програмата
за сътрудничество ще ги разгледа:
A. Климатични промени
В съответствие с определенията ESPON (Европейска мрежа за наблюдение,
териториално развитие и сближаване) и тези на Междуправителствената експертна
група по изменение на климата, „уязвимостта към изменението на климата е функция
за излагане, чувствителност и капацитет за отговор“ (...) това е „мярката, в която една
ОИР и сътрудници: Регионални предизвикателства в перспективата на 2020 година – Етап 2; задълбочаване и разширяване на
анализа; поръчано проучване от страна на Европейската Комисия, Главна Дирекция Регионална Политика, Единица С1 Conception,
проспективни проучвания за оценка на въздействието; Виена/Хейсдорф/Бон.
4
EuropeanCentreforNatureConservation – Европейски Център за Опазване на Природата et (2007): Scenar 2020 (Сценарий проучване
на селското стопанство и средата на селските райони), проучване на договора, поръчан от Главна Дирекция Земеделие, Главна
Дирекция: Анализ и икономическа оценка: Брюксел.
5
ЕСПОН 3.2(2006)(Европейска мрежа за териториално наблюдение и сближаване): Пространствени сценарии и ориентири
свързани Европейската политика за сигурност и отбрана и Кохезионна Политика – окончателен доклад, том 3: Окончателни
тематични основи и сценарии: Брюксел.
3

Страница 16 от 152

система е податлива и в невъзможност да се справи с неблагоприятните последици от
изменението на климата, включително изменението на климатичните променливи и
крайностите“.
В румънско-българската трансгранична област всички зони имат малък капацитет за
адаптация към изменението на климата (сред най-ниските в източната и южната част на
Европа). Този показател се влияе от пет фактора, като например технологиите,
инфраструктурата, институциите, икономическите ресурси, знанията и информираност
и географското разположение (ESPON 2013 г.).
В трансграничния район средната годишна температура на въздуха, като съответен
индикатор за промените на климата, показва тенденция на значително увеличаване,
както в окръзите с ливаден ландшафт на Румъния, така и в областите на България (над
3.6 °C).
Последиците от изменението на климата вече се усещат и водят до ефекти: сухи и
топли лета, зими с големи количества сняг; райони с тенденции за превръщане в
пустиня, наводнения, бури, свлачища на терена, ерозия на почвите и ерозия на
бреговете на река Дунав.
Повишаването на температурата, заедно с намаляването на средната годишна стойност
на валежите през летните месеци, има голямо влияние върху задълбочаването на
сушата и рисковете от суша, особено в окръзите Олт, Телеорман, Долж (Румъния) и в
Монтана, Враца, Плевен, Русе (България), където през 2007 г. сушата е засегнала силно
селскостопанския сектор.
В съответствие с проучването, изработено от Главна Дирекция Морски бизнес и
Рибарство на 34 окръга от 41 на Румъния са пострадали от сериозна суша и са били
обявени в състояние на бедствие през 2007 г. Повече от една трета от обработваемите
терени е пострадала и милиони хектари с култури са били унищожени. Правителството
е оценило загубите на 1.5 милиарда евро6.
В съответствие със Световната метеорологична организация непривично високите
температури и липсата на валежи през месеците юли и август 2012 г. са
предопределили появата на горски пожари, които са овъглили над 200 хектара пасища
и суха растителност в южната част на Румъния.7
Сушата все по-често се наблюдава в Румъния. Значителен недостиг на валежи е бил
регистриран през 1992-1993 г., 1999-2000 г. и по-скоро през 2000-2001 г., 2001-2002 г.,
2002-2003 г., 2006-2007 г. и 2011-2012 г.
През селскостопанската 2011-2012 г. са били регистрирани осем месеца на суша, като
ноември месец 2011 г. е бил най-сухия месец през последните 52 г. в Румъния със
средна месечна стойност от само 1.2 мм в сравнение със средно-месечната
многогодишна стойност от 43.9 мм8.
Румънското крайбрежие е било подложено, през последните десетилетия, на сериозни
проблеми, свързани с ерозията. Северната част, бреговете на делтата на Дунав, е найсилно засегната. Според едно проучване, проведено от Европейската комисия (ЕК) през
последните 35 години, брегът е отстъпил навътре с разстояние от между 180-300 метра,
а 80 хектара от плажа на година са били загубени, 44.5% от крайбрежната зона е
подложена на ерозия9. Бреговата ерозия не се очаква да застраши туристическата

6

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/documents/romania_climate_change_en.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WMO_1108.pdf
8
Условия за суша и стратегии за управление в Румъния.
http://www.ais.unwater.org/ais/pluginfile.php/548/mod_page/content/65/Romania_CountryReport.pdf
9
2004, Ерозия на бреговете в Европа: Седимент и пространство за устойчивост http://www.eurosion.org/reports-online/part2.pdf
7
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индустрия само през летния сезон, поради загубата на плажове, но би могла да
застраши и безопасността на жилищното и общественото благосъстояние.
В съответствие с проучването проведено от EUROSION 45% от бреговата линия е
подложена на ерозия в България10.
Повишаването на нивото на Черно Море е считано за средно.
В съответствие с наскорошно проучване относно зимната прогноза, изработено от
Националния Институт по метеорология и хидрология, в рамките на проект SEECOF,
сухото време от декември месец е създало благоприятни условия за пожари. В
България са възникнали серия от пожари в западната част на страната в края на месец
декември.
Освен това в североизточния регион е имало прериод на сериозни виелици и дебелина
на снежния слой от 30 и 80 см. Две общини от региона са обявили бедствено
положение в периода 27-30 януари11.
През периода 2011-2013 г. средната температура измерена от метеорологичните
станции във Видин, Враца, Велико Търново, Плевен, Русе и Силистра показват
годишно повишаване от приблизително 1-2 градуса по Целзий от около 11.5 през 2011
г. до 14.3 през 2013 г. В същото време общото количество на валежите за този период
се е повишило с повече от 100 мм в Плевен и 500 мм в Русе. Броят на дните, в които е
имало снеговалежи е намалял за този период най-много в Плевен от 74 дни през 2012 г.
до само 19 дни през 2013 г. С тази ситуация се сблъсква целия трансграничен регион12.
През 2006 г. тежки наводнения удариха трансграничния район на Румъния и България,
където 70-80% от инфраструктурата, свързана със защитата от наводнения е била
остаряла, построена през седемдесетте и осемдесетте години на миналия век. След
това, река Дунав достигна най-високото си ниво за последните повече от 30 години, с
рекордните 9.4 м в северозападния български град Видин. Окръзите Мехединци, Долж
и Олт са били силно засегнати, в рамките, на които е имало села, които са били
пострадали от свлачища на терена. Вредата е била значителна: 20 язовира са
разрушени, хиляди домове наводнени и 50 хиляди хектара обработваема земя са били
унищожени.
В Румъния средната стойност на валежите се е повишила с 33% през 2010 г. в
следствие на големите количества валежи, паднали през почти всички месеци на
годината. Екстремните валежи са паднали през периода май-август. От 20 юни до 14
юли обилните валежи, които са придружили бурите са провокирали тежки наводнения
по реките Сирет, Прут и Жижиа. През първата половина на месец август обилните
валежи са причинили наводнения в Харгита, Ковасна, Прахова и Сучява. Освен това,
основните наводнения са били регистрирани през периода юни-август. В Румъния 171
са хидрометеорологичните предупреждения и 1949 са предупрежденията за лошо
време, които са били отправени през 2010 г. и са били изпратени до отговорните
институции.
В съответствие с декларацията на Световната Метеорологична Организация13 през
месец май на 2012 г. обилните валежи са причинили наводнения в повече от 100
населени места от 20 окръга. Наводненията са засегнали почти 800 къщи, култури,

10

2004, LivingwithcoastalerosioninEurope: Sedimentandspaceforsustainability http://www.eurosion.org/reports-online/part2.pdf
http://www.seevccc.rs/SEECOF/SEECOF-11/STEP%201/Winter-season-2013-2014-in-Bulgaria.pdf
12
Годишният доклад на Международната Комисия за опазване на река Дунав (МКОРД) относно наводненията в дунавския басейн
показват основните проблеми в Румъния и България.
13
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WMO_1108.pdf
11
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пътища и железопътни пътища. Обилните валежи са причинили, също така, свлачища
на терен, които са блокирали множество национални пътища14.
Приблизително 1,200 лица са били евакуирани и 2,200 къщи са повредени от обилните
валежи, а наводненията са ударили южната част на Румъния през месец август 2014 г.
В България наводненията са причинени от интензивното топене на снеговете в
комбинация с падналите през пролетта валежи. Освен това обилните валежи,
относително ограничени през лятото причиняват наводнения в селата, а с големия си
дебит, за продължителен период от време, повреждат стабилността на дигите.
Хидроложката ситуация от февруари/март в България е причинила наводнения в
Брегово. През месец юни е било регистрирано повишаване на нивото на водата на река
Оршова.
Комбинираните валежи с интензивното топене на снеговете през февруари/март са
причинили наводнения в България. Няколко месеца по-късно, през месец юни, обилни
валежи са били регистрирани и хидроложката ситуация е била интензифицирана при
изворите Тиса, Сава и Велика Морава извън България.
В съответствие със Световната метеорологична организация15 през 2012 г. в България
са регистрирани през месец юли вълни от изключително високи температури, които са
накарали стотици хора да потърсят медицинска помощ. Най-високата регистрирана
температура е била от 41.5°C на 15 юли в Сомовит.
В югоизточната част на България обилните валежи и топенето на снеговете са
причинили скъсването на язовир Иваново на 6 февруари, наводнявайки село Бисер.
Наводненията са повредили или разрушили 100 къщи, унищожили са култури и са
причинили смъртта на 10 човека. Загубите са били оценени на приблизително 2.7
милиона долара.
Промяната на климата в българската част на трансграничния регион се вижда най-ясно
от броя на наводненията през последните години. През 2012 г. само в област Велико
Търново наводнения са били 32, а през 2013 г. са били 17, с обща стойност на загубите
за двете години от 1,338 милиона евро само в тази област. Другите области от
трансграничния регион не показват такова драстично повишаване, както
регистрираното във Велико Търново, където наводненията варират между 2 и 5 през
последните пет години са докладвани загуби от над 500,000 евро (сума от данни НСИ).
Загубите включват унищожаване на селскостопанските култури, на публичната
инфраструктура, на жилища. В някои зони на областите Враца, Добрич и Велико
Търново са били регистрирани човешки загуби в следствие на тежките наводнения.
Градските региони имат повишена чувствителност към природните бедствия и
климатичните промени. Градовете се сблъскват с най-големите предизвикателства в
следствие на факта, че голяма част от населението живее тук, а градовете са центрове
на икономиката и на иновативните дейности, което включва висок потенциал за загуби.
Освен това градовете поддържат комплексни системи, предлагайки енергия, вода,
отпадъци, хранителни продукти и други услуги. Тези системи трябва да бъдат взети
предвид, когато става въпрос за влиянието на природните бедствия, променливостта на
климата и климатичните промени.
Тези рискове са свързани помежду си, ерозията може да бъде причина за намаляване на
плодородието на земеделските земи, за загубите на плавателната годност на някои
части от речната мрежа и по-голяма уязвимост по отношение на наводнения и
14
15

http://www.icpdr.org/main/issues/floods
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WMO_1108.pdf
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свлачища – в частност, повече трансгранични райони се намират в една зона с високо
ниво на риска.
Както можем да видим, последствията са не само географски, но и също така
застрашават икономиката (достъпност, селско стопанство, туризъм), репутацията на
един регион като дестинация за инвестиции, който би могъл да се възприеме като
несигурен, но и на първо място застрашаващ живота на хората.
Опасностите и рисковете могат да бъдат предотвратени, контролирани и управлявани
от:
 Укрепване на капацитета в региона, като цяло нисък, за приспособяване към
климатичните промени (чрез инфраструктура, оборудване, правила, административния
капацитет, трансгранично сътрудничество за управление на природните бедствия);
 Подобряването на капацитета за акумулиране с цел да поддържа доброто
състояние на водата и за опазването на местообитанията и защитените видове.
 Едно конкретно и навременно усилие за укрепване на актуалните спасителни
услуги;
 Продължава изпълнението на предишните проекти на програмния период (като
например мерките за предотвратяване на наводненията и местоположение на
опасностите, развитието на системата за управление на риска и една обща
трансгранична защита).
Като се имат предвид, че множество опасности и рискове, произтичат в следствие на
климатичните промени и на използването на променените терени от трансграничната
зона и за да се осигури устойчивост на финансираните мерки, програмата за
сътрудничество ще даде приоритетна осигуряването на природни решения за
природните бедствия: екологична инфраструктура, решения, основаващи се на
екологични решения, повторната натурализация на селскостопанските зони или на
речните брегове, повторното залесяване на наводнените зони и др.
Например, повишаването на честота и размера на наводненията, свързани с
климатичните промени в района на Дунав, обявяват нуждата от сътрудничество по
отношение на научните изследвания относно прогнозирането и предотвратяването на
наводненията, а един общ трансграничен подход към проблема следва да бъде приет
веднага.
Тези добри практики могат да помогнат за предотвратяването и управлението на други
рискове, като например промишлените, така наречените места Севезо, където се
обработват или съхраняват опасни вещества. Тези рискове не водят само до
замърсяването на въздуха, но също така водят до замърсяване на водата, на
повърхностните и на подпочвените води, почвата или водят до животозастрашаващи
ситуации за жителите от околностите.
Както видяхме, уязвимостта на този регион е драстично повишена и изисква на първа
инстанция, спешни мерки за безопасност на обществеността и опазване на територията.
На хоризонта до 2020 г., комбинираните въздействия на прогнозираните климатични
промени и бавните темпове на развитие в региона могат да доведат до високи човешки
и финансови разходи; тези щети могат да бъдат значително намалени чрез прилагането
на действия за смекчаване и приспособяване в трансграничната зона, заедно с мерки за
превенция и извънредни ситуации, с цел да се изгради по-сигурен регион.
Б. Заобикалящата ни околна среда
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Трансграничната зона Румъния – България се характеризира с изключително
биологично разнообразие и с уникалност на ландшафта от гледна точка на околната
среда и културното наследство, които са положение на различни по вид влияния и
натиск (например промишленост, прекомерно селско стопанство, изменението на
климата, транспорт, както и неправилно управлявания туристически поток).
Поради географското положение, екологична структура на района (структурирана
около коридора Дунав – основен природен коридор, свързващ двете страни на
национално ниво) и общата еволюция, от етнографска и историческа гледна точка, на
двете страни на национално ниво, единния и последователен трансграничен подход би
бил изключително ценен по отношение на опазването и използването на природното и
историческото наследство.
Има няколко обекта в Натура 2000, в трансграничната зона от страна на Румъния, които
са разпределени по един относително еднакъв начин, с по-висока териториална честота
в окръзите, и с по-голямо разнообразие на релеф, климат и хидрология.
В Мехединци бяха създадени 10 обекта НАТУРА 2000, седем, от които са разположени
и в съседните окръзи Горж, Караш-Северин и Долж.
От българска страна, съществуват общо 102 защитени зони, включени в мрежата
Натура 2000. Разпределението на местата варира от 10 в Русенска област до 15 в област
Добрич, които продължават и в съседната област Варна.
Поради икономическия натиск и липсата на управление на природните ресурси,
защитените зони са изложени на голям риск, поради незаконната експлоатация,
туризма, строителството и бракониерството.
Заради тези сериозни проблеми и уязвимостта на региона към изменението на климата,
всички защитени територии, включително териториите от зоните по Натура 2000, се
сблъскват с големи предизвикателства по отношение на опазването на местообитанията
и птиците.
Въпреки многобройните правила, свързани с управлението и опазването на защитени
зони по Натура 2000, които определят най-важните изисквания към мерките за
опазване и планиране, плана за управление, задълбочената договорна рамка и тази на
стратегиите за управление на потока от посетители, често не са прилагани. Освен това,
органите за управление на защитените зони обикновено работят по изолиран начин и
не са достатъчно ефективни във времето, докато, едновременно с това, екосистемата е
много често трансгранична.
Трансграничното измерение може да бъде оптимално за изграждането на мрежата от
природни обекти, които ще споделят общи цели, като запазване, информираност и
насърчаване и ще споделят добрите практики (по теми, като например управлението на
обектите, участието на общността, управлението на потока от посетители и развитието
на туризма, планирането на координираното управление, изпълнение и оценка).
Всъщност, опазването на природното наследство трябва да се възприема във връзка със
социално-икономическите трудности на района, а невъзможния арбитраж между
защита и производство може да бъде преодолян чрез идентифициране, прилагане и
насърчаване на нови устойчиви и в същото време жизнеспособни, от икономическа
гледна точка, начини за използването на това наследство.
Устойчивият туризъм изглежда е секторът, който се комбинира най-добре, като се имат
предвид местните условия, икономическата обосновка и логиката на защита, с целта да
се произвеждат устойчиви ползи за местните общности.
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Свързването на развитието на туризма с опазването на околната среда е вече една обща
цел на политическата среда и гражданското общество, включени в програмата 2007 –
2013 г. Трансграничната област е създала съвместна териториална марка, а
Националните власти от Румъния и България са отговорни за Приоритетна област
SUERD (Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав): „За насърчаване на
културата и туризма и преките контакти между хората“.
Една скорошна оценка на туристически обекти по протежението на трансграничната
територия показва разнообразие от 423 туристически обекти в двете държави.
Най-важните, от които са разположени в западната част на региона: „Белоградчишките
скали“, с крепостта от трети век, пещерата „Магура“, пещерата „Леденика“и скалните
образувания „Ритлите“.
Две от деветте български обекта на културното и природно наследство под закрилата
на ЮНЕСКО, се намират в трансграничния район – скалния манастир „Иваново“ и
поддържан резерват „Сребърна“.
Въпреки всичко това, туризмът е слабо развит в района и най-вече неравномерно
разпределен между Черно море и останалата част от региона.
Устойчивият туризъм по река Дунав продължава да се развива и се развива в един
съвсем различен пазар (количествен и качествен) пред масовия сезонен туризъм на
Черно море, например, през 2012 г. са съществували 80,000 легла за настаняване в
Констанца и 6,000 във Велико Търново, които представляват най-големия брой легла за
цялата зона, с изключение на Черноморското крайбрежие и Добрич.
Важен факт е, че по времето, когато през 2010 г., капацитетът за настаняване в
Констанца е намалял има една категория окръзи/области, които са показали стабилно
увеличение на туристическияси капацитет, въпреки икономическата криза: област
Велико Търново, окръг Мехединци, Долж и Монтана. Тази характеристика и нейното
отклонение в развитието на другите окръзи/области е индикатор за устойчиво развитие
на туризма в тези райони. Този потенциал може да се увеличи едновременно с
развитието на плавателния туризъм по Долен Дунав, заедно със създаването на
тематични трансгранични маршрути и зелени пътища.
Освен това, опазването на културното и природно наследство е ключа към
управлението на сезонния туризъм, чиято единствена опция често е ограничена до
черноморската зона в периода на лятото. Всъщност, сезонността е основен проблем за
туристическата индустрия и за нейното икономическо въздействие на територията,
защото нестабилността на приходите от туризъм демотивират участието в развитието
на туризма и поемането на пряка отговорност от страна на жителите в секторите,
свързани с туризма или косвено чрез разходите на посетителите.
В. Икономическо развитие и социално сближаване
Един интелигентен и устойчив трансграничен регион трябва да бъде уникален, да
насърчава инициативи с цел създаване на промяна в концепцията за сътрудничеството,
което свързва двете държави-членки, чрез решаване на специфичните проблеми в един
отделен район, до интегрирания подход, сливането на две системи в една и съща
територия.
Трансграничната област се нуждае от тази промяна по отношение на критични въпроси
като социалното сближаване. Всъщност, зоната познава дълбоките и структурни
трудности по отношение на всички теми, свързани със социалното сближаване.
Пазарът на труда е един от най-неотложните и хоризонтални принципи, тъй като той
включва въпроси като бедността, образованието, равенството между половете и е тясно
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свързан с цялостната икономическа структура на района. Освен това, проблематиката
на един общ пазар е крайъгълен камък на интеграцията и обикновено се разглежда като
първата стъпка в процеса на регионалната интеграция.
По отношение на работата, зоната е, без съмнение, блокирана в един порочен кръг
предимно от слабо развити региони.
Това е пазар, където предлагането е неадаптирано към слабото, дезорганизирано
търсене, което не дава положителни сигнали за околната среда. С други думи, това е
пазар, на който работниците са неквалифицирани, а компаниите са изолирани една от
друга и от системата на образованието и професионалното обучение. Като резултат,
ние забелязахме високото ниво на неактивност и безработица и намалените регионални
нива на средната нетна месечна заплата. В Румъния, зоната афишира през 2012 г.,
средна нетна месечна заплата, която представлява 85% от средната за страната, а в
българската трансгранична зона хората са още по-лошо платени в сравнение с
националното ниво и столицата. Териториалните неравенства на национално ниво
също присъстват в региона, което показва под различни форми, неадекватността на
регионалния пазар на труда и средата, за да отговарят на нуждите и за да запълнят
пропуските на зоната.
Тази комбинация от безработица и ниски заплати обикновено се разбира като следствие
от липсата на квалифицирана работна ръка. Всъщност, образованието и
квалификацията е един от основните фактори за изключване от регионалния пазар на
труда.
В румънската страна, дела на равнището на безработица сред хората с висше
образование и на тези с по-ниско ниво на образование е по-висок от националната
ставка (с изключение на Констанца). Равнището на безработица сред хората със средно
образование също е високо, въпреки че бизнес сектора се оплаква от липса на човешки
ресурси със средно образование и добре подготвени от професионална гледна точка,
кадри.
От българска страна, процентът на безработицата сред хората с висше образование е
също така, по-висок, отколкото на национално ниво. Например, в област Русе през
септември 2013 г., равнището на безработица в зависимост от вида на образованието е,
както следва: основно образование – 39%, средно образование – 49% и висше
образование – 12%. Това е тревожна тенденция, като се има предвид, че областта е сред
най-добре развиващите се в трансграничния регион.
Цялата ситуация вероятно се дължи на комбинация от фактори, като например липсата
на местни възможности за работа за хора с по-ниска степен на образование, един малък
процент на хората с по-високо образование в сравнение със средното за страната и
феномена „изтичане на мозъци“ в реда на населението с висше образование в полза на
Букурещ или София и към други по-големите градски центрове или дори чужди
държави за студенти с най-търсените професионални курсове.
Въпреки различията по отношение на структурата на развитие на заетостта и
еволюцията на безработицата, цялата трансгранична зона изглежда показва прилики по
отношение на възможностите за наемане на хора с по-висока степен на образование.
Това показва една сравнително обща трудност за университетските центрове от
трансграничната зона да отговарят на реалното търсене на пазара на труда.
Тези трудности, които образователната система за средно и висше образувание има във
възприемането на нуждите на регионалния пазар на труда и феномена „изтичане на
мозъци“ показва факта, че фирмите не успяват да осигурят конкретни перспективи на
по-образованите лица, тъй като те не успяват да дадат положителни сигнали на общото
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население, които да доведат до избягване на решението за оставане по-дълго време в
системата на образованието.
Привлекателността на местните компании, относно създаването и постепенното
интегриране на местните пазари на стоки, услуги и капитали в един трансграничен
пазар е ключът към промяна на негативните възприятия или несигурност на
населението, на образователната система и дори на инвеститорите.
Теоретично, този пазар вече съществува, но на практика редица пречки не позволяват
той да бъде полезен и ефективен. Първият аспект е представен от необходимостта
предприемачите и бизнес мениджърите да разберат, че тяхната регионална и
трансгранична среда не е само една отворена врата за конкурентите, а по-скоро е начин
за разширяване на пазара, за да се разнообрази предлагането и да се вземат
стратегически решения, като изнасянето (аутсорсинг) или създаването на нови
възможности за осъществяване на разширяването на дейността им.
Тази идеална перспектива на трансграничния регион може да се превърне в реалност,
само ако се насърчават инициативите за създаване на предприемачески и иновативни
мрежи в рамките на региона, което ще позволи осъществяването на обмен по
отношение на най-основните и фундаментални елементи на капитала: знанията.
Ето защо, трансграничните мрежи могат да допринесат за по-добър предприемачески
климат чрез улесняване на трансфера и разработването на стратегии и решения за
подпомагане на бизнеса за справяне с регионалните предизвикателства.
За тази цел, методите за подкрепа на бизнеса могат да се съсредоточат върху
премахването на бариерите и на пречките за стартиращите и съществуващите
предприятия, например чрез улесняване дейността на бизнес инкубатори за
дистанционна поддръжка, насърчаване на иновативни механизми за финансиране,
разработване на приобщаващи бизнес модели и чрез специфичното използване на
обществените поръчки.
Подкрепата на бизнеса може да се фокусира, също така, върху реализирането на
потенциала на възможностите, базирани на местоположението, като например
уникалното културно и природно наследство от зоната на програмата чрез стимулиране
на предприемаческия дух в туристическата индустрия и индустриите с опит
основаващи се на високото качество на природата и на наследството, на традиционния
живот и на други автентични преживявания.
Освен това, подпомагането и насърчаването на предприемаческия дух сред по-слабо
представените групи и по-добър баланс между мъже и жени може да бъде начин да се
подчертае значението на социалната икономика и на развитието на социалните
предприятия, които съчетават социалната и обществена цел с предприемаческия дух на
частния сектор.
Тази рамка има за цел да улесни предприемаческия дух и да създаде бизнес мрежи в
трансграничния регион. Поради това, програмата може да бъде лост за интеграция на
пазара на труда чрез осигуряване на техническа помощ и информация, за да се изгради
по-голямо и по-структурирано търсене на пазара на труда в зоната.
Вместо това, трансграничната зона ще трябва да инвестира в хора и умения и да
гарантира, че системите за образование и обучение развиват творчеството и капацитета
за иновации на ученика и осигуряват необходимите знания и умения, необходими на
все по-макро регионален и глобализиран пазар на труда.
Основните цели могат да бъдат увеличаване на дела на населението с висше
образование и насърчаване на достъпа до професионално развитие, включително до
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програмите за учение през целия живот и програми за изучаване на чужди езици, които
са от съществено значение за трансграничната мобилност на работниците.
Във връзка с това, ще бъде необходимо да се насърчават и да се подкрепят
трансграничните инициативи, които да вземат под внимание необходимостта да се
адаптира теоретичното и професионалното обучение към изискванията на
трансграничния пазар на труда за релевантно увеличаване на образователното ниво и
на възможностите за професионално обучение чрез предвиждане на изискванията на
частния трансграничен сектор на ниво зона на програмата, за да се гарантира
прилагането на учебния материал.
В този контекст, нови форми на партньорство и сътрудничество между основните
заинтересовани страни (пазара на труда, образованието и професионалното обучение,
научните изследвания и работодатели) трябва да бъдат развивани и за напред, тъй като
работодателите например, играят важна роля при определянето на знанията, уменията и
квалификациите, необходими в професионалния живот.
После, за да се повишат шансовете за заетост и предприемаческия потенциал на всички
ученици, комуникацията и активното сътрудничество следва да бъдат развивани и
занапред между образователните институции и тези за професионално обучение, от
една страна, и от регионалните организации на работодателите, от друга страна.
В този смисъл, пазара на труда има необходимите средства, за да бъде всеобхващащ
ако инициативите на програмата играят роля на „сватовник“, които улесняват срещата
между иновативните компании с трансгранична перспектива и работниците, които
имат възможност за достъп до образование и обучение, което е подходящо за нуждите
на тези компании.
Нещо повече, създаването на съвместни трудови пазари се основава на баланс. Ако
образователните и професионално обучителните програми успеят да осигурят
прогресивна квалификация на работна ръка, тези усилия ще бъдат напразни, ако
фирмите не са все още готови или подготвени да ангажират тези работници с висока
квалификация, то тя ще бъде печеливша само за другите области, като например
столиците.
Необходимо е да се изградят краткосрочни връзки между вече съществуващите
структури от двете страни на границата, както и предлагане на широк спектър от
информация относно най-добрите практики, бизнес стратегии и възможности, но ще
съществува предизвикателството да се убедят работниците да останат, ако
регионалните фирми не са интелигентни и иновативни и не създават възможност те да
останат или когато външните фирми все още не виждат никакъв интерес да инвестират
в един трансграничен район с големи проблеми, свързани с мобилността, и където
дублирането на разпоредбите не е, за съжаление, свързано с усвояването на фондовете
за финансиране, клиентите и печалбите.
По този начин, трансграничното развитие на общи пазари на труда трябва да се
превърне в начин за намиране на нови решения, за насърчаване на нови инициативи, за
привличане на нови играчи в трансграничния район с едно подходящо ниво за
развитие. Това ще даде възможност за отваряне на пътя за по-дълбока и ползотворна
интеграция за гражданите и европейските пазари.
Г. Достъпност
В България и Румъния, най-често използваните средства за транспорт са автомобилите,
въпреки много ниската плътност на обществената пътна мрежа от 22.95 км./100
квадратни километра в сравнение със средното ниво за ЕС от 110 км./100 квадратни
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километра. Публичната пътна мрежа е по-концентрирана в Румъния, отколкото в
България, а плътността на пътища по река Дунав е до голяма степен под средната за
страната.
В някои участъци, лошото състояние на пътищата създава сериозни затруднения за
зимното поддържане на пътищата, което често води до изолиране на населените места.
Освен това, някои от тези пътища са изложени на наводнения, особено на влиянието на
притоците на Дунав на територията на Румъния, а много от тях имат недостатъчен
капацитет, което води до задръствания и като последствие, до по-дълго време за
пътуване, разходи за експлоатация на превозното средство, злополуки и замърсяване на
околната среда. Освен това, липсата на връзка между вътрешната част на страната и на
река Дунав, е основна пречка за мултимодалния център/развитие на пристанищната
структура и в следствие, за икономическо развитие на зоните по поречието на Дунав.
Лошото състояние на второкласните и третокласни пътни участъци, водят до по-високи
рискове от инциденти, задръствания и т.н. Мерки за безопасност трябва да бъдат
въведени във връзка с пътния и речния транспорт на товари и пътници. Могат да бъдат
разработени решения, например, чрез тясно сътрудничество между заинтересованите
страни по отношение на пътната мрежа на България и Румъния.
Граничната област може да има до голяма степен, голяма полза, от координирането,
което би довело до концепции, стратегии, инструменти и стандарти за решаване на
общите проблеми, свързани с градската мобилност (например, разработване на планове
за устойчива градска мобилност), интегрирано градско развитие и т.н.
Гъстотата на функционалната железопътна мрежа е от приблизително 46.1 км. на 1000
квадратни километра в Румъния и 38.9 км. до 1000 квадратни километра в България,
което е под средната стойност за Европейския Съюз (65 км/1000 km²). Докато
железниците все повече се използват за превоз на товари в Румъния, от 2007 г. насам,
ползването на този вид транспорт е спаднал в България за същия период (делът му е
спаднал с почти 50%).
В момента има два моста за автомобилен транспорт над река Дунав между Румъния и
България, Калафат-Видин и Русе-Гюргево. Последният се нуждае от глобални
ремонтни дейности и има железопътен мост, който в момента е затворен, и който е
основната железопътна връзка между България и Румъния.
С цел да се подобри трансграничното свързване са предвидени: ремонта на моста
между Гюргево-Русе и изграждане на един или два нови пътни мостове, които
преминават над Дунав, и които свързват двете държави.
Тези нови мостове ще бъдат построени с цел намаляване на броя на така наречената
„запушена“ инфраструктура, по-специално чрез общата граница по поречието на река
Дунав, чиито последици са слабата свързаност между двете страни и слабата
достъпността на трансграничните райони до съществуващите национални
инфраструктури и основните коридори.
Например, историческите селища с голям потенциал за взаимно сътрудничество, като
например побратимените градовете Кълъраш-Силистра, все още не разполагат с
необходимите връзки, които биха позволили на тези градове да бъдат ефективно
свързани към сухоземната транспортна система.
Следователно, подобряването на вътрешната свързаност с големите градски агломерати
на трансграничните райони и също така със столиците, разположен в близост до тях е
от решаващо значение за преодоляване на териториалните различията в областта.
На ниво Европейски Съюз, река Дунав се счита като основна транспортна ос в
Централна Европа, която свързва Западна Европа с Черно море, но в същото време,
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поради тези големи трудности по отношение на достъпа до регионите, зоната на
Програмата за трансгранично сътрудничество не може да се възползва от
стратегическото си географско положение и няколко инициативи са предприети на
местно ниво за развитие на речните инфраструктури.
Река Дунав е пресечена от два европейски транспортни коридора TEN-T
(Трансевропейска транспортна мрежа) на територията на трансграничния регион, които
свързват Северна и Централна Европа с Близкия изток и югоизточната част на
континента. Тя е свързана чрез канала Мейн-Дунав на Рейн, и който следователно
свързва директно трансграничната зона с девет страни от Северно море до Черно море,
с дължина от 3,500 км., което е от решаващо значение за 6 от 9-те страни SUERD
(Стратегията на Европейския Съюз за Дунавския Регион), които са „блокирани на
брега“ без излаз на море.
Програмата има предвид, също така, мерките като изработването на координирани
морски пространствени планове (МПП) за Черно Море, като се имат предвид
задълженията, които се поемат в съответствие с новата Директива МПП на
Европейския Съюз (МПП 2014/89/ЕС). Тези мерки са, също така, в съответствие с
установените цели в под-приоритет 3.6 от Националната Програма за Развитие (НПР
България 2020).
Река Дунав следователно е повече от просто един ценен капитал за регионално
икономическо развитие и трансгранично сътрудничество; това е голям залог за
Европейския Съюз и ключов лост за развитието на източните му членове.
Дунав и неговите притоци са традиционни маршрути за превоз на товари и 115
милиона души, живеят в района на басейна на Дунав, чиито страни са генерирали през
2011 г. – 1.300 милиарда евро в рамките на Брутния Вътрешен Продукт (с изключение
на Германия). С развитието на комбинираните мрежи за речно и морско корабоплаване
(Дунав и Черно море) или транспорта на товари по море/речен и пътен/железопътен,
пристанищните градове, разположени в зоната на програмата имат потенциала да се
превърнат в безценни логистични центрове за техните страни и за Европейския Съюз и
да доведат до трансформиране на трансграничната зона Румъния – България в
източната врата за Европейския Съюз. Разработването на стратегии за подобряване на
услугите за мобилност, предлагани в пристанищата, е от съществено значение за
подобряване на техния потенциал да се превърнат в логистични центрове.
Стратегията на Европейския Съюз за региона на река Дунав, има за цел да се
оползотвори напълно потенциала на реката, като плавателен път и да се увеличи с 20%
обема на транспорта чрез премахване на препятствията пред навигацията. Въпреки
това, тази общностна стратегия е изложена на риск от един основен трансграничен
проблем, ниските нива на водата на река Дунав, където транспортът през сухите месеци
често е спрян на няколко места в трансграничния регион по поречието на Долен Дунав
(например Железни врата II –Кълъраш). Въпреки това, една важна стъпка е направена
от Румъния и България, които са се ангажирани с подобряването на плавателността на
река Дунав в един Меморандум за разбирателство, подписан през 2012 г.
За съжаление, ролята на реката и връзката й с Черно море все още се подценяват в
икономическия живот на трансграничната зона Румъния – България, а има потенциала
да се превърне в източната врата на Европейския Съюз и да доведе до укрепването на
икономическото сближаване и политическото сътрудничество между страните от
Централна и Западна Европа и Азия.
Има средства и незабавни конкретни стъпки, които трябва да бъдат взети за развитието
на комбинирания речен и морски транспорт (Дунав и Черно море) или морския и пътен
транспорт/железопътен товарен превоз, които биха могли да се превърнат във важен
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сектор за регионалната икономика. По този начин, регионът ще стане по-привлекателно
място за бизнес и чуждестранните инвестиции, благодарение на неговото стратегическо
разположение и висока надеждност на транспортната инфраструктура, като паневропейски транспортни коридори, пътища и железопътни линии, международно
пристанище и международното летище в близост до него.
За периода 2007 – 2013 г. една от основните сфери на интерес е била свързана с
транспортната инфраструктура, фокусирана върху свързаността и териториалната
връзка в граничната зона. Проектите са имали за цел подобряването на достъпа в
признатата зона, улесняването на мобилността на хора и стоки. В рамките на шестте
окръга (от 7) в Румъния и на шестте области (от 8) от България са били изпълнени
много инфраструктурни проекти с основни резултати: модернизиране на пътищата с
приблизителна дължина от 350 км., осъществяване на предпроектни проучвания,
реализиране на общи планове за изпълнение на интегрираните инструменти за
развитие, създаване на нови трансгранични пунктове между Румъния и България и др.
Беше изработен един стратегически проект, фокусиран върху хармонизирането на
политиките за териториално развитие за цялата гранична зона, който допринася за
териториалното, икономическото и социалното сближаване, на икономическата
конкурентоспособност и на трансграничното сътрудничество за програмния период
2014 – 2020 г. Същият проект разработи едно предварително предпроектно проучване
„Построяване на трети мост над Дунав между Румъния и България“, анализирайки
възможните места за построяване на бъдещи мостове между двете държави в
зависимост от много критерии. Беше реализиран един пилотен проект, който анализира
настоящата пътна мрежа, както и възможността за развитие на „Панорамен път на
Дунав“. Пилотният проект предложи оценка и сценарий за реализиране на бъдещия
Панорамен път на Дунав и представи ползите, който той може да генерира в рамките на
бъдещия програмен период 2014 – 2020 г. Той допринася за устойчивото териториално
развитие на трансграничната зона, водейки по този начин до процес на капитализиране.
Д. Управление
Укрепване на институционалния и административния капацитет на всички нива и във
всички области и насърчаването на доброто управление е една ключова цел на
регламентите на Европейския Съюз за Европейските структурни и кохезионен фондове
(ESI Funds). Укрепването на институционалното сътрудничество отвъд границата е
основната причина да бъде на ниво Европейско Териториално Сътрудничество:
съответните регламенти на Европейския Съюз признават този факт и дори разширяват
това понятие Съответен инвестиционен приоритет – заедно с възможността за между
административно утвърждаване сътрудничеството с институциите и гражданите също
трябва да бъде насърчавано.
В контекста на трансграничната зона Румъния и България, двете държави със силно
централизирани институции и специфични политики, основният въпрос е
необходимостта от насърчаване на сътрудничеството между публичния и частния
сектор с цел създаване на общи механизми за координация за справяне с общите
предизвикателства, в по-широк смисъл, от сегашните териториални и административни
единици NUTS 3.
Трансграничната програма „Румъния – България“ би трябвало да допринесе за
трансфера на знания и сътрудничеството между публичния и частния сектор. Това е
особено важно в румънския контекст, в който настоящият процес на децентрализация
ще осигури нови отговорности на местните органи на самоуправление, които не винаги
са готови да се справят с предишните централизирани сфери като здравеопазване,
туризъм и т.н.
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Основният въпрос е необходимостта да се създаде координация между двете
централизирани страни, с институциите, провеждащи специфичните политики.
Трансграничната програма „Румъния – България“ има за цел да допринесе за трансфера
на знания и сътрудничество между администрациите. Това е особено важно в румънски
контекст, в който настоящият процес на децентрализация ще осигури нови
отговорности на местните обществени организации, които не винаги са готови да се
справят с предишните централизирани области като здравеопазване, туризъм и т.н.
Освен това, като се има предвид относително ниската данъчна автономия и голямата
им зависимост от Централните държавни субсидии и финансово преразпределение,
както административните общински/местни нива, така и окръжните/областни такива
остават де факто в една вторична позицията в сравнение с централното управлениеправителството.
Тези аспекти представят основните опасения за трансгранично развитие, заедно с
прозрачността и достъпността. Те показват необходимостта да се помисли и върху
други начини за разбиране на институционалната среда на района с цел цялостното
подчертаване на основните си нужди и конкретни им отговори.
Следователно сложността на района не може да се изчерпи с теста за анализ на
администрациите/институциите, с които си взаимодействат заинтересованите страни и
би трябвало по-скоро да се разбират, да се приемат като по-гъвкава и цялостна
парадигмата на управление, в която участват и си сътрудничат със заинтересованите
страни.
Всъщност, терминът за управлението, включва както публичните, така и частните
участници, в качеството на публични органи (от централните до местните такива)
агенциите на публичните органи (например Агенцията за регионално развитие),
публично-частни партньорства, неправителствени организации, бизнес асоциации и,
разбира се, граждански сдружения.
Като се има предвид това разнообразие на заинтересованите страни, процесът на
сътрудничество може да бъде видян вертикално (в случай на взаимодействие между
различните нива на управление на публичната администрация на основата на
йерархичната структура) или хоризонтално (в случая, когато други заинтересовани
страни, публични и частни, са включени).
В сегашната ситуация, последната опция все още не е напълно оползотворена, поради
законовите ограничения, както и политическите и национално – социалните традиции,
които не подтикват частните участници да вземат участие в процеса на вземане на
решения и за участие в един подход отдолу-нагоре при формулирането на
обществените политики.
Въпреки това, хоризонталната опция обикновено се смята за най-важна за да се
гарантира ефективността и ефикасността на публичните политики. В този случай,
докато централната власт остава основния координатор, издаващият регламентите и
доставчик на публично финансиране за политиките за териториално развитие, става все
повече, само една от заинтересуваните страни, в рамките на успешните стратегии и
политики на териториалното управление.
Като има предвид разнородните си регулаторни рамки и институционалната и
културната структура, трансграничната територия изисква процес на координирано
управление, основано на хоризонталност, на подход отдолу-нагоре и на принципа на
субсидиарност, за да се гарантира по-голяма адаптация към специфичните местни
реалности.
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Управлението позволява експериментирането и внедряването на нови форми на
вземане на решения и на изработване на политики, които са от решаващо значение, за
да се справят със силите на влияние, като изменението на климата, глобализацията,
социално-демографски промени и недостига на публични средства. В действителност,
публичните администрации ще трябва да утвърдят своите услуги и процеси и да са попредразположени да си сътрудничат с гражданското общество, с цел да се намали
човешката и финансова разликата между прерогативите и ресурсите им.
Трансграничното сътрудничество може да улесни, също така, трансфера и развитието
на иновативни решения за подход към животоспособно предоставяне на публични
услуги и осигуряване на основните нужди.
Проблемите на здравеопазването и социалните проблеми обикновено се прехвърлят на
местните и регионалните власти, които са склонни да ги институционализират чрез
финансиране на мащабна инфраструктура. Неотдавна Европейския Съюз подчерта пред
някои от новите държави-членки, необходимостта да се улесни прилагането им от
страна на неправителствените организации в областта на здравеопазването и
социалните услуги, като се има предвид идеята, че те могат да предложат еднакво или
дори по-добро обгрижване на потребителите посредством обществените услуги. Хората
с увреждания, например, често живеят в много големи инфраструктури, докато
качеството на техния живот може да бъде подобрено с обществено полезен труд, със
съоръжения с малки размери, които обикновено се изпълняват от неправителствени
организации, и интегрирани в зоната с цел борба срещу стагнацията и предразсъдъците.
Инициативите на Общността, могат да бъда много добра възможност за прилагане на
управленските практики в трансграничната зона, защото частният сектор ще трябва
задължително да работи с публичните власти по въпроси като професионално обучение
на служителите и с пълно спазване на нормативната уредба, която регулира
предоставянето на услуги на уязвимите групи от населението, като например
възрастните хора, децата и хората с увреждания.
Освен това, Европейската комисия предложи нови инструменти за насърчаване на
интегрирано териториално развитие. Подобряването на управленските практики в
трансграничния регион, чрез прилагане на хоризонталната мрежа, които
трансграничната програма има за цел да стимулира, биха били като основен лост за
достъп до този нов вид фондове и една крачка напред, за подкрепата и ефективната
обосновка на практиките за управление в зоната.
В по-голям мащаб, тази прогресивна визия и дейностите за управление ще бъде
ключово предимство за интеграция на трансграничните инициативи в едн по-широк
инструмент на политиката на териториално сближаване на Европейския Съюз,
макрорегион. По този начин, ще бъде възможно подчертаването на необходимите
взаимодействия, които могат да бъдат намерени в рамките на макрорегионалните
стратегии на програмите като SUERD (Стратегия на Европейския Съюз за Дунавския
регион-Дунавската стратегия).
Изграждането на трансгранични мрежи е от ключово значение за успеха на програмата.
Следователно, управлението може да се разглежда като истинска хоризонтална
тематика, тъй като тя трябва да се има предвид за всяка друга тематична цел.
Районът все още е управляван предимно вертикално, поради тези причини,
заинтересуваните публични участници остават централни заместници по отношение на
всеки подход, който има за цел да отговори на нуждите на района.
Предизвикателството ще бъде да се отвори постепенно и да се обучават всички
заинтересовани страни относно сегашните и бъдещите ползи на хоризонталните и
мултилевъл управленски практики.
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Стратегията на Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния –
България“
Общата стратегия на Програмата беше формулирана като директен отговор на
Стратегията на Европейския Съюз Европа 2020 за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж. В рамките на Стратегията на Европейския Съюз Европа 2020,
Европейският Съюз определи амбициозни цели, които трябва да бъдат постигнати до
2020 г. в пет основни сфери:
 Заетост на работната ръка: 75% от хората на възраст между 20 и 64 години да са
наети;
 Изследвания и развитие: 3% от Брутния Вътрешен Продукт на Европейския
Съюз да бъде инвестиран в научноизследователска и развойна дейност;
 Изменението на климата и устойчивата енергия: газовите емисии с парников
ефект да бъдат с 20% (или дори 30%, ако съществуват благоприятни условия) по-малко
от 1990 г.; 20% от енергията да идва от възобновяеми енергийни източници,
повишаване на енергийната ефективност с 20%;
 Образование: Намаляване на процента на ранното напускане на училище под
10%, а най-малко 40% от младежите с възраст между 30 и 34 години да завършат висше
образование;
 Борба с бедността и социалното изключване: да съществуват с най-малко 20
милиона по-малко хора, намиращи се в риск от бедност и социално изключване.
В този контекст Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“
2014– 2020 г. си поставя за цел да разшири хоризонтите на региона, за да се постигнат
конкретни и измерими резултати, и за да позволи на района да се превърне в регион,
където може да се живее, учи, работи, да се посещава и да се инвестира. Програмата
поддържа процеса на създаване на конкурентоспособни и устойчиви общности чрез
ефективното използване на ресурсите, насърчаване на печеливши инициативи и на
предлаганите възможности за развитие на пресичащите се и хоризонтални потоци в
зоната на коридора Дунав/Черно море.
Визията на трансграничната зона Румъния и България като врата за достъп до
източната част на река Дунав/Черно море, като фокусна точка в зоната Черно мореДунав-северната част на Рейн, има за цел да подкрепи развитието на трансграничния
регион чрез подобряване на достъпността, насърчаването на институционалното
сътрудничество и опазването и развитието на регионалните богатства.
Опазването и устойчивото използване на регионалните природни ресурси са
необходимост, която може да бъде постигната основно чрез подобряване на
управлението на „сладките и солените“ води, концепция предназначена за подкрепа на
икономическото развитие (напояване, промишленост, производство на електроенергия,
транспорт, туризъм, и т.н.), за възстановяването и поддържането на биологичното
разнообразие и управлението и предотвратяването на рисковете от изменението на
околната среда и климата.
Подобряване на достъпността е друг ключов проблем за трансграничния район
Румъния– България, по пътя да се превърне в източната врата на Европейския Съюз и
засилването на икономическото, политическото и социалното сътрудничество между
страните от Централна и Западна Европа и Азия. Територията ще стане по този начин
по-привлекателна за бизнес инвестиции и чуждестранни такива благодарение на своето
стратегическо разположението и с високата надеждност на транспортната
инфраструктура, създавайки така рамката за инвестиции, пряко свързани с целите на
Европа 2020. Също така, региона има реален потенциал да развие комбинирания речен
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и морски транспорт (Дунав и Черно море) или морския и речен транспорт/железопътен
превоз на товари, което би могло да се превърне във важен сектор за икономиката на
района. Подпомагането на опазването на биологичното разнообразие е пряко свързан с
туристическия сектор, който има голям потенциал. Поради това, в подкрепа на
развитието на туризма в една „зелена и културна зона Дунав и Черно море“ е една от
основните възможности на трансграничния регион.
Създаването на отделни визии, въз основа на уникалното природно и културно
наследство и на иновативните продукти и услуги, трябва да се развива с цел да се
гарантира устойчиво туристическо и изключително ценно предлагане. Това ще даде на
повече заинтересовани страни, особено на университети и професионалните училища,
възможност да участват в усъвършенстването на уменията и иновативен потенциал на
сектора.
След това едно силно сътрудничество е необходимо за обучението през целия живот и
за дистанционно такова и за разработването на съвместни инициативи за привличане на
таланти. Всъщност в слабите региони, човешкия капитал е по-важна предпоставка за
икономическия растеж отколкото научните изследвания и развойната дейност, защото
знанието вградено в човешкия капитал има по-голямо въздействие върху регионалното
производство отколкото разходите за изследователска и развойна дейност.
На регионално и всеобхващащо ниво, засилената валоризация на съществуващите
възможности за съвместна дейност и за взаимно допълване на уменията в чужбина,
може да повиши конкурентоспособността на икономиките на двете страни и да доведе
до привличане на преки чуждестранни инвестиции.
По този начин, една мрежа от градски центрове по поречието на Дунав, с подобрено
институционално сътрудничество и икономически взаимодействия, ще бъде начало за
съвместни стратегии за развитие, с цел взаимно засилване на периферните райони
около тях.
Засилването на механизмите за управление, като например създаването на съвместни
стратегии между малките и средните трансгранични градове, като побратимени
градове, които са лице в лице по поречието на Дунав, ще бъде ключов фактор за
подобряване на връзките между градските и селските райони и трансформация на
малки градове в центрове за подкрепа, които да предоставят обществени услуги за
околните села, с цел да се борят срещу тенденцията на обезлюдяване и застаряване в
трансграничната зона.
Ето защо, в съответствие с „Общата стратегическа рамка“ на Европейския Съюз, пет са
тематичните цели, които бяха избрани сред единадесетте тематични цели (ТЦ), които
съответстват на приоритетите на Стратегията Европа 2020, с цел да отговорят на
основните идентифицирани предизвикателства и нужди.
За всяка тематична цел (ТЦ) специфичните инвестиционни приоритети (ИП) бяха
избрани от предварително определените такива. Стратегията на Програмата „Румъния
– България“ се основава на пет тематични цели (ТЦ), които са в съответствие с
установените проблеми, и който са най-подходящи за разглеждане чрез
трансграничното сътрудничество.
Тематична цел 5: Стимулиране на адаптацията към климатичните промени и на
превенцията и управлението на рисковете
o ИП 5.б: Стимулиране на инвестициите, насочени към
специфичните рискове, гарантиране на устойчивост при бедствия и развитие на
системи за управление на бедствията.
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Тематична цел 6: Опазване и съхранение на околната среда и стимулиране на
ефикасното използване на ресурсите
o ИП 6.в:Опазване, съхранение, стимулиране и развитие на
природното и културно наследство;
o ИП 6.г:Съхранение и възстановяване на биоразнообразието и на
почвите, както и стимулиране на екологични услуги, включително чрез Натура 2000 и
екологичната инфраструктура.
Тематична цел 7: Стимулиране на устойчивите транспортни системи и
елиминиране на блокажите в рамките на инфраструктурата на главните мрежи
o ИП 7.б: Стимулиране на регионалната мобилност чрез свързване
на второстепенните и третостепенни участъци към TEN-T (Трансевропейска
транспортна мрежа) инфраструктурата, включително на мултимодалните възли;
o ИП 7.в: Развитие и подобряване на транспортни системи опазващи
околната среда, включително на тези, които отделят по-малко шум, и които имат пониски емисии на въглерод, включително вътрешните плавателни пътища и на
системите за морски транспорт, на пристанищата, на многомодалните връзки и
летищната инфраструктура с цел да се стимулира устойчивата мобилност на
регионално и местно ниво.
Тематична цел 8: Стимулиране устойчивостта и качеството на работните места и
подкрепа на мобилността на работната ръка
o ИП 8.и: Стимулиране устойчивостта и качеството на работните
места и подкрепа на мобилността на работната ръка чрез интегриране на
трансграничните пазари на труда, включително трансграничната мобилност, съвместни
местни инициативи в сферата на заетост на работната ръка, услугите за информираност
и консултации и съвместно обучение.
Тематична цел 11: Утвърждаване на институционния капацитет на публичните
власти и на заинтересуваните страни и на ефикасна публична администрация
чрез дейности, насочени към развитието на институционния и ефикасен
капацитет на визираните администрации и на публични услуги за изпълнението
на Европейския Фонд за Регионално Развитие, както и чрез подкрепа на
дейностите в рамките на Европейския Социален Фонд за консолидиране на
институционния капацитет и на ефикасността на публичната администрация.
o ИП 11.иv: Утвърждаване на институционния капацитет на
публичните власти и на заинтересуваните лица и ефикасната публична администрация
чрез стимулиране на съдебното и административно сътрудничество и на
сътрудничеството между граждани и институции.
Селектираните тематични цели (ТЦ) бяха включени в пет приоритетни оси, които
отразяват идентифицираните нужди и предизвикателства в териториалния анализ на
трансграничната зона. Чрез всеки един инвестиционен приоритет (ИП) бяха определени
специфични цели (СЦ).
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1.1.2. Обосновка за избора на тематични цели и съответните инвестиционни
приоритети, като се има предвид общата стратегическа рамка, въз основа на
анализ на потребностите в сферата на програмата в нейната цялост и на
избраната стратегия в отговор на тези нужди, обръщайки внимание, когато е
целесъобразно, на липсващите връзки в трансгранична инфраструктура като се
вземат предвид резултатите от предварителната оценка ex-ante
Таблица 1: Обосновка за избора на тематични цели и инвестиционни приоритети
Избрана тематична
цел
Тематична цел 5:
Стимулиране на
адаптацията към
климатичните
промени и на
превенцията и
управлението на
рисковете

Тематична цел 6:
Опазване и
съхранение на
околната среда и
стимулиране на
ефикасното
използване на
ресурсите

Избран инвестиционен
приоритет
ИП 5.б: Стимулиране на
инвестициите, насочени към
специфичните
рискове,
гарантиране на устойчивост
при бедствия и развитие на
системи за управление на
бедствията

Обосновка за избора

Необходимостта от увеличаване на
капацитета
за
адаптиране
на
трансграничната зона към климатичните
промени е свързано с настоящите и
бъдещите
им
ефекти
върху
вече
чувствителни области (някои от найизложените области в двете страни).
Явленията като суша, наводнения, ерозия
или свлачища на терени могат да доведат
до загуба на човешки живот и може да има
отрицателни последици за развитието на
региона, особено за неговата достъпност,
селско стопанство или за туризма му.
Това е приоритет за укрепване на
съвместното
планиране
заедно
с
развитието и прилагането на превантивни
действия и на такива за управление за
подобряване
на
възможността
за
смекчаване и адаптиране към негативните
ефекти, споменати по-горе, от граничната
зона.
Това изисква засилване на съответното
трансгранично
сътрудничество
посредством изпълнението на съвместни
проекти
и
инициативи
(например
Изготвяне
на
планове,
изследвания,
процедури и правила), както и мерки за
повишаване
на
осведомеността,
за
осигуряване на ефективното мобилизиране
на населението в посока към мерките за
адаптиране и превенция на рисковете.
ИП 6.в: Опазване, съхранение, Природното и културното наследство на
стимулиране и развитие на зоната
на
трансграничното
природното
и
културно сътрудничество
е
предмет
на
наследство
антропогенен и природен, различен по вид
натиск, като промишленост или изменение
на климата. Техните последици са вредни за
цялата
област,
тъй
като
взаимодействието между ландшафта и
продължаването на местообитанията и
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Тематична цел 6:
Опазване и
съхранение на
околната среда и
стимулиране на
ефикасното
използване на
ресурсите

ИП
6.г:
Опазване
и
възстановяване
на
биоразнообразието
и
на
почвите,
както
и
стимулирането
на
екологичните
услуги,
включително чрез Натура 2000
и екологичната инфраструктура
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екосистемите, подчертава екологичното
единство на региона.
По този начин от решаващо значение е да
се увеличи интеграционния капацитет на
усилията за опазване на природното и
културно наследство на трансграничната
зона в стратегиите и политиките за
социално-икономическо развитие.
Природното и културно наследство е
ресурс, който трябва да се насърчава и
защитава от унищожаване, затова е
важно да се предприемат действия в
защита на околната среда (включително
повишаване
на
обществената
осведоменост
относно
специфичните
социално-икономически ползи, генерирани
от опазване на околната среда).
Рисковете
за
околната
среда
в
трансграничния регион и техните ефекти
изискват спешни и конкретни мерки.
Всъщност насърчаването на устойчив и
приобщаващ регион изисква решаването на
тези въпроси по един цялостен начин до
степен,
в
която
трансграничната
икономическа интеграция (включително
сектори като селското стопанство и
туризма, сектори, които са силно зависими
от
природната
среда)
включват
стабилизирана екосистема.
Така че е важно да се подкрепят
инвестициите в зелена инфраструктура и
възстановяването
на
деградиралите
екосистеми (ерозирани и/или изчерпани
терени, нестабилни брегове, и т.н.), които
да бъдат печеливши за цялата област,
както по отношение на осигуряването на
устойчивост, така и от гледна точка на
растежа по отношение на човешкия и
технически капитал.
Например, за да се осигури ефективно
възстановяване на екосистемите са
необходими да бъдат приети общи мерки
срещу застрашаването на видовете и
местообитанията, защитени по силата на
законодателството на Европейския Съюз
за защита на природата и срещу растежа
на популациите на инвазивните видове,
относно идентифицираната и в рамките
на
SUERD
(Дунавска
Стратегия)
проблематика.

Тематична цел 7:
Стимулиране на
устойчивите
транспортни системи
и елиминиране на
блокажите в рамките
на инфраструктурата
на главните мрежи

ИП 7.б: стимулиране на
регионалната мобилност чрез
свързване второстепенни и
третостепенни участъци към
TEN-T
инфраструктурата,
включително
на
мултимодалните възли

Тематична цел 7:
Стимулиране на
устойчивите
транспортни системи
и елиминиране на
блокажите в рамките
на инфраструктурата
на главните мрежи

ИП
7.в:
развитието
и
подобряването
на
транспортните
системи,
опазващи
околната
среда,
включително на тези, които
отделят по-малко шум, и които
имат по-ниски емисии на
въглерод,
включително
вътрешните плавателни пътища
и на системите за морски
транспорт, на пристанищата, на
многомодалните
връзки
и
летищната инфраструктура с
цел
да
се
стимулира
устойчивата мобилност на
регионално и местно ниво
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Тъй
като
инфраструктурата
за
преминаване на Дунав представлява
основният път за преминаване на
границата, но и основната пречка пред
трансграничната достъпност, регионът
трябва
да
обнови
съществуващата
инфраструктура за преминаване на Дунав,
но и да се създаде нова, гъвкава и
усъвършенствана инфраструктура чрез
свързването към второстепенните и
третостепенните участъци към мрежата
TEN -Т, включително чрез създаването на
мултимодални възли.
В
тази
връзка,
развитието
на
трансграничния транспорт, със специален
акцент върху обществения транспорт на
регионално ниво, може да бъде едно от
решенията
за
увеличаване
на
трансграничната достъпност.
Освен
това,
достъпността
на
инфраструктурата TEN-T на основните
градски центрове е много по-добра,
отколкото в малките и средно големите
градове, особено в тези, по поречието на
река Дунав. Тя е приоритет за
ребалансиране на различията по отношение
на
степента
на
достъпност
на
периферните
селски
райони
и
на
регионалните икономически центрове.
Побратимените градове по река Дунав
могат да играят важна роля тук, тъй като
мултимодалните възли TEN-T приемат, за
интегриран трансграничния подход за
планиране на устойчивата им достъпност.
Подобряването
на
условията
за
корабоплаване по вътрешните водни
пътища
представлява
основен
трансграничен залог, свързан с нуждите за
развитие на мултимодалните възли,
устойчивата алтернатива на пътния
транспорт и икономиката, свързана с него.
SUERD
(Дунавската
Стратегия)
подчертава, че основната пречка на пътя
на развитието на устойчивия транспорт
по река Дунав е представена от
плавателната й достъпност.
Освен
това,
ниското
ниво
на
трансгранични интермодални връзки на
ниво
Дунав
изискват
решения
за
повишаване
на
достъпността
на
територията и осигуряване на устойчивия

Тематична цел 8:
Стимулиране
устойчивостта и
качеството на
работните места и
подкрепа за
мобилността на
работната ръка

ИП 8.и: Стимулиране на
устойчивостта и качеството на
работните места и подкрепа за
мобилността на работната ръка
чрез
интегриране
на
трансграничните пазари на
труда,
включително
трансграничната
мобилност,
съвместните
местни
инициативи в сферата на
заетост на работната ръка,
услугите за информираност и
консултации
и
съвместно
обучение

Тематична цел 11:
Утвърждаване на
институционния
капацитет на
публичните власти и
на заинтересованите
страни и на ефикасна
публична
администрация чрез
дейности, насочени
към развитието на
институционалния и
ефикасен капацитет
на администрациите и

ИП 11.иv: Утвърждаване на
институционалния капацитет
на публичните власти и на
заинтересованите страни и
ефикасната
публична
администрация
чрез
стимулиране на съдебното и
административно
сътрудничество
и
на
сътрудничеството
между
граждани и институции

Страница 37 от 152

транспортен потенциал на река Дунав.
Това ще бъде двойно по-полезно действие,
имайки предвид липсата на речна и морскопристанищна
екологично
съобразна
инфраструктура, което представлява
важна пречка за устойчивото развитие на
трансграничния туризъм.
Тъй като районът е с високо ниво на
безработица, ниски заплати и присъства
един
структурен
феномен
наречен
"изтичане на мозъци", е важно да се
отговори на необходимостта от развитие
на
трансграничния,
всеобхващащ
и
интегриран, пазар на труда, което да води
до появата на нови икономически
възможности и по-добри перспективи за
пазара на труда.
Този хоризонтален приоритет е важен за
публичните
власти,
населението
и
работодателите, в сравнение с един
ефективен пазар на труда, който е
"сърцето" на една здрава икономика.
Предизвикателството
се
състои
в
промяната на възприемането от страна на
заинтересованите страни по отношение на
размера на пазара и намаляването на
бариерите
между
образователната
система и работодателите, работниците
и фирмите и най-важното, между двете
зони от двете страни на границата.
Един интегриран пазар на труда, който се
основава на обучение и непрекъснато
усъвършенстване, на интелигентните и
достатъчни
мрежи,
с
по-голяма
достъпност до бизнес, правна и законова
информацията, е крайъгълния камък за
качествени и устойчиви работни места.
Публичните власти на ниво трансгранична
зона са изправени пред сходни проблеми,
често
считани
за
бюрократични,
непрозрачни и по-малко отворени към
инициативите на гражданското общество.
По-добро управление е възможно само в
условията, в които публичните власти
имат институционален капацитет за
сътрудничество с други заинтересовани
страни, чрез идентифициране на общи
решения на общите проблеми.
За тази цел е особено важно да се засилят
и да се създадат мрежи за трансгранично
сътрудничество
и
насърчаване
на

инициативите за сътрудничество между
заинтересованите
страни,
така
че
предоставянето
на
качествените
обществени услуги да стане възможно.

на публичните услуги
за изпълнението на
ЕФРР, както и чрез
подкрепа на
дейностите в рамките
на ЕСФ за
консолидиране на
институционалния
капацитет и на
ефикасността на
публичната
администрация
1.2.

Обосновка за предоставянето на финансови средства

Основната цел на предоставената финансова помощ за тематичните цели на програмата
е да се доведе до по-ефективен начин на изпълнението и да се получат очакваните
резултати на програмата, въз основа на наличните ресурси.
Програмата се финансира от Европейския Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР).
Подкрепата на Европейския Фонд за Регионално Развитие е в размер от 215,745,513
евро, която се доближава до нивото от предходния програмен период (217,8 евро). От
тази сума, 6% са предоставени за техническа помощ.
82% от фондовете на разположение са предоставени на трите ТЦ, спазвайки така
изискванията за концентриране на средствата: Приоритетна ос 1„Един добре свързан
регион“ (38%), Приоритетна ос 2 „Един зелен регион“ (25%) и Приоритетна ос 3
„Един безопасен регион“ (19%), които отговарят на ТЦ 7,6, и 5. Приоритетна ос 4
„Един квалифициран и всеобхващащ регион“ (7%) и Приоритетна ос 5 „Един
ефикасен регион“ (5%), които отговарят на ТЦ 8 и 11.
Изборът и приоритизирането се основават на нуждите на трансграничната зона, така
както е било идентифицирано чрез Териториалния анализ и от обратната връзка от
заинтересуваните страни в процеса на програмиране. Връзката, която трябва да
съществува между бюджета на разположение и идентифицираните цели също беше
взета предвид.
Предоставената помощ за Приоритет 1 подчертава нуждата на трансграничната зона да
има подобрена транспортна мрежа и (за предпочитане по екологична/по-синя).
Настоящето състояние на инфраструктурата дава на концепцията за „dead-end“, който
определя не само ниската свързаност между двете държави, но и намалена достъпност в
трансграничната зона за собствените основни актуални коридори от националната
инфраструктура. Регионалната мобилност е условие за балансирано регионално
развитие и за еднакъв достъп до образование, заетост на работната ръка и до публични
услуги. Устойчивата мобилност е ясна цел на Европейската Стратегия 2020, както и на
съвместната европейска транспортна политика. Вътрешната плавателност има
относително малко влияние върху околната среда (отделя 3.5 пъти по-малко СО2 на
тон-километър в сравнение с камионите) и се счита за важен начин на транспорт. В
съответствие с Дунавската Стратегия за вътрешното корабоплаване, река Дунав не е,
става ясно, ползвана в целия си капацитет. През 2007– 2013 г. беше демонстриран
основен интерес по отношение на тази сфера, 30 проекта, които допринасят за
развитието на транспортната инфраструктура са изпълнени (41% от предоставените
финансови средства, които са на разположение). Въпреки това, все още има нужда от
подобрения в съответствие с установените нужди. Обратната връзка от
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заинтересуваните страни, също така, много важна, тъй като бяха внесени 71 идеи за
проекти.
Предоставената помощ за Приоритет 2 подчертава една от най-важните характеристики
на трансграничната зона, присъствието на неизброими обекти от природното и
културно наследство, като обектите от Натура 2000 измежду, които много са защитени
местообитания за видове на път от изчезване. Поради тези тежки проблеми и
проблемите, свързани с климатичните промени, всички защитени зони, включително
бъдещите зони Натура 2000 се сблъскват с основни предизвикателства в сферата на
съхранението на природната среда. Съществуват много основни линии относно
управлението и защита на обектите Натура 2000, които определят най-важните
изисквания относно мерките за съхранение и планиране, но те не са прилагани по един
ефикасен широко-мащабен начин или координирани за цялата мрежа Натура 2000.
Съхранението на тези обекти е също толкова необходимо за реализирането на
съвместната политика относно съхранението и промотирането на обектите на
културното и природно наследство, повишавайки по този начин туристическия
потенциал на зоната (туристическите интервенции са възможни дотолкова доколкото
допринасят за съхранението, защитата, промотирането и развитието на културното и
природно наследство). За периода 2007– 2013 г. беше демонстриран голям интерес по
отношение на тази сфера, 31 проекта, които допринасят за защитата на околната среда
са изпълнени (13% от предоставената финансова помощ). Въпреки това, все още има
нужда от подобрения, също така много важни, като има внесени 70 идеи за проекти в
тази насока (31% от предоставената помощ).
Предоставената помощ за Приоритет 3 подчертава факта,че управлението на рисковете
е един от основните проблеми, с които се сблъсква трансграничния регион Румъния –
България в средата, на който се намира Дунав. Зоната е изключително чувствителна на
климатичните промени и различните бедствия (например, наводнения, свлачища на
терена), които са оказали влияние преди това. В следствие на това е необходимо да се
осигури високо ниво на превенция и управление на рисковете. В периода 2007– 2013 г.
са изпълнени 16 проекта (25% от финансовата предоставена помощ), които допринасят
за превенцията и управлението на рисковете. Въпреки това, има все още нужда от
подобряване в съответствие с идентифицираните нужди. Обратната връзка от
заинтересуваните страни също така е много важна, като са внесени 35 идеи за проекти
(15% от предоставената финансова помощ).
Предоставената помощ за Приоритет 4 подчертава съгласието на всички
заинтересовани страни по отношение на важността на проблема с безработицата и на
квалификацията на работата ръка в зоната, отбелязвани на всички организирани срещи
в процеса на програмиране. Цифрите на безработица от трансграничната зона са
обезпокоително големи в сравнение със средните национални. В Румъния,
трансграничния процент е с 30% по-висок отколкото за цялата страна. В България
процента на безработица за трансграничния регион е от 20.18%, с приблизително 8%
по-висок от колкото средното за страната (12.3%). В трансграничния контекст към
ситуацията може да бъде подходено чрез трансгранично интегриране на пазарите на
труда с цел фаворизиране мобилността на работната ръка. Освен това, интегрирането
на пазара на труда ще се осъществи чрез стимулиране на професионалното обучение
чрез програми за обучение по чужди езици и чрез по-добро идентифициране на новите
и релевантни умения за трансграничния пазар на труда. Този приоритет е подчертан от
препоръката на Европейската Комисия и активно допринася за общата нужда да се
осигури включващо повишаване на квалификацията на кадрите в региона в отговор на
обедняването и социалното изключване. Много ограничен интерес демонстриран в
периода 2007– 2013 г. (14 проекта с 2.4% от общата предоставена финансова помощ) е
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допринесъл за процеса на приоритизиране. За периода 2014– 2020 г., 28 са проектните
идеи, които са били идентифицирани (12% от предоставената финансова помощ).
Предоставената помощ за Приоритет 5 слага акцент върху необходимостта от
идентифициране на реалните нужди и реципрочното съществуващо търсене между
институционалните заинтересувани страни (stakeholderii) с оглед на повишаването на
капацитета за трансгранично сътрудничество и за обмен на опит между различните
териториални нива на администрацията/публичните институции и има за цел да създава
стимули и рамки за осъществяване на съвместните институционализирани дейности в
отговор на общите проблеми. Този приоритет е подчертан както от заинтересуваните
публични страни, ката и от частните такива и отговаря на специфични нужди
дефинирани в Териториалния Анализ и е предопределен да консолидира
сътрудничеството между администрациите, ефикасността и подготовката им за новите
предизвикателства, например изпълнението на услугите за електронно управление,
което е дадено като приоритет в докладите на страните ЕС, подобряване на ползването
на фондовете ЕС и др. 9 проекта са били финализирани в периода 2007– 2013 г. (3% от
предоставената финансова помощ) и 25 проектни идеи са били идентифицирани в
периода 2014– 2020 г. (11% от предоставената финансова помощ).
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Таблица 2: Цялостна визия на инвестиционната стратегия на програмата за сътрудничество

Приоритетна
ос

Помощ от
ЕФРР (в
евро)

Пропорция (%) обща
помощ от ЕС за
програмата за
сътрудничество
ЕФРР

ЕИД

Тематична цел

Инвестиционен приоритет

ИПП

ИП 7.б: стимулиране на
регионалната мобилност чрез
свързване на второстепенни и
третостепенни участъци към
TEN-T инфраструктурата,
включително на
мултимодалните възли

ПО 1: Един
добре
свързан
регион

81,983,295

38%

Не е
прило
жимо

Не е
прило
жимо

Специфични цели
съответстващи на
инвестиционните
приоритети

Индикатори за
изпълнение, които
отговарят на
специфичната цел

СЦ 1.1: Подобряване на
процеса за планиране,
развитие и
Трансграничното
координиране на
население е обслужвано
трансграничните
от модернизираната
транспортни системи за
инфраструктура на
осигуряване на помрежата TEN-T
добри връзки към
транспортните мрежи
TEN-T

ТЦ 7:
Стимулиране на
устойчивите
ИП 7.в: развитие и
транспортни
подобряване на транспортни
системи и
елиминиране на системи, опазващи околната
среда, включително на тези,
блокажите в
които
отделят по-малко шум и
% от зоната на Дунав и
рамките на
които
имат
по-ниски
емисии
на
на Черно Море от
инфраструктура
СЦ 1.2: Повишаване на трансграничната зона
въглерод,
включително
та на главните
сигурността на
вътрешните плавателни
Румъния/България, в
мрежи
транспорта
по речните
пътища и на системите за
която сигурността на
и морски пътища
морски транспорт, на
корабоплаването е било
пристанищата, на
подобрено чрез
многомодалните връзки и
съвместни дейности
летищната инфраструктура с
цел да се стимулира
устойчивата мобилност на
регионално и местно ниво
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ПО 2:

53,936,379

Един зелен
регион

25%

ПО 3:
Един
сигурен
регион

40,991,647
19%

Не е
прило
жимо

Не е
прило
жимо

Не е
прило
жимо

ТЦ 5:
Стимулиране на
адаптацията
Не е
към
прило климатичните
жимо
промени и на
превенцията и
управлението на
рисковете

ПО 4:
Един
квалифициран и
всеобхващащ регион

15,102,186

7%

ИП 6.в: Опазване, съхранение, СЦ 2.1: Подобряване на
стимулиране и развитие на
устойчивото ползване
Брой на нощувки на
природното и културно
на ресурсите и
туристите в
ТЦ 6: Опазване
наследство
природното и културно трансграничната зона
и съхранение на
наследство
околната среда
и стимулиране
ИП 6.г: Съхранение и
на ефикасното
възстановяване на
СЦ 2.2: Подобряване на Зоните по Натура 2000
използване на
биоразнообразието и на
устойчивото
от трансграничния
ресурсите
почвите, както и стимулиране
управление на
регион с координирани
на екологичните услуги,
екосистемите от
инструменти за
включително чрез Натура 2000
трансграничната зона
управление
и екологичната
инфраструктура

Не е
прило
жимо

Не е
прило
жимо

ИП 5.б: Стимулиране на
инвестициите, насочени към
специфичните рискове,
гарантиране на устойчивост
при бедствия и развитие на
системи за управление на
бедствията

ИП 8. и: Стимулиране
устойчивостта и качеството на
ТЦ 8:
работните места и подкрепа за
Стимулиране
мобилността на работната ръка
устойчивостта и
чрез интегриране на
качеството на
трансграничните пазари на
работните места
труда, включително
и подкрепа за
трансграничната мобилност,
мобилността на
съвместните местни
работната ръка
инициативи в сферата на
заетост на работната ръка,

Страница 42 от 152

СЦ 3.1: Подобряване на
съвместното
управление на риска в
трансграничната зона

Качеството на
съвместното
управление на риска в
трансграничната зона

СЦ 4.1 Окуражаване
интегрирането на
трансграничната зона
по отношение на
заетостта и
мобилността на
работната ръка

Населението с достъп
до съвместни
инициативи за наемане

услугите за информираност и
консултации и съвместно
обучение

ПО 5:
Един
ефикасен
регион

10,787,276

5%

Не е
прило
жимо

ТЦ 11:
Утвърждаване
на
институционния
капацитет на
публичните
власти и на
заинтересувани
те страни и на
ефикасна
ИП 11.иv: Утвърждаване на
публична
институционния капацитет на
администрация
публичните власти и на
СЦ 5.1: Повишаване на
чрез дейности,
заинтересуваните страни и
капацитета за
насочени към
ефикасната публична
сътрудничество и
Нивото на
Не е
развитието на
администрация чрез
ефикасността на
координиране на
прило институционния стимулиране на съдебното и
публичните институции публичните институции
жимо
и ефикасен
административно
в контекста на
от признатата зона
капацитет на
сътрудничество и на
трансграничното
администрациит
сътрудничеството между
сътрудничество
е и на
граждани и институции
публичните
услуги за
изпълнениетоприлагането на
ЕФРР, както и
чрез подкрепа
на дейностите в
рамките на ЕСФ
за
консолидиране
на
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институционния
капацитет и на
ефикасността на
публичната
администрация
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РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНИ ОСИ
2.A. Описание на приоритетните оси с изключение на тази за Техническа помощ
2.A.1. Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос)

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Един добре свързан регион

Цялата приоритетна ос ще бъде изпълнена изключително чрез
финансови инструменти;
Цялата приоритетна ос ще бъде изпълнена изключително чрез
финансови инструменти определени на ниво ЕС;
Цялата приоритетна ос ще бъде изпълнена чрез местно развитие под
отговорността на Общността.
2.A.2. Обосновка за определянето на приоритетната ос, която покрива повече от
една тематична цел(ако е приложимо)
Не е приложимо
2.A.3. Фонд и основа за изчисление на помощта на ЕС
(повтаря се за всеки фонд покрито от приоритетната ос)
Фонд
Основа за
изчисление
(общите
признати разходи
или на
признатите
публични
разходи)

Европейски Фонд за Регионално Развитие

Общите признати разходи

2.A.4. Инвестиционен приоритет

ИП 7.б: стимулиране на регионалната мобилност чрез свързване на
второстепенните и третостепенните участъци към TEN-T
инфраструктурата, включително на мултимодалните възли
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2.A.5. Специфични цели, съответстващи на инвестиционните приоритети и
очакваните резултати
ID
Специфична цел 1.1

Подобряване на процеса за планиране, развитие и координиране на
трансграничните транспортни системи за осигуряване на по-добри
връзки към транспортните мрежи TEN-T

Резултатите,
които
държавата
членка
търси да получи чрез
подкрепа от страна на
ЕС

Трудностите по отношение на достъпността и мобилността, които засягат окръзите/областите
в трансграничния регион имат за начало исторически причини: местната и регионалната
транспортна мрежа е построена преди 1990 г. като предпоставката, че Дунав е твърда
граница, а зоната, намираща се около нея е в „мъртва точка“. По онова време, значение е
имала само свързаността на възлите с националната столицата или важните градски райони,
като по този начин са създадени големи зони с ниска свързаност между селските райони и
второстепенните участъци и между второстепенните и третостепенните участъци на
национално ниво и свързаност почти нула на трансгранично ниво. Трансграничният район в
момента е в процес на ограничена свързаност на инфраструктурата на окръзите/областите
към TEN-T мрежата, в резултат на недовършената голяма инфраструктура на коридор TEN-T
в негова близост или недостатъците на съществуващите връзки към коридорите TEN-T.
Споменатите слабости по-горе може да бъдат частично уредени от преосмисляне на
свързаността на територия по по-акцентиран върху река Дунав, начин. Като се вземат
предвид особеностите на свързаност на реката, това означава по-голям акцент върху
взаимодействието на мобилността между румънските и българските дунавски области, за
развиване по един интелигентен начин на свързаността на базата на река Дунав между
окръзите/областите в трансграничния регион. С други думи, това означава подобряване на
свързаността на селските райони, второстепенните и третостепенните участъци с TEN-T
инфраструктура чрез приемане на подход, основан на река Дунав, свързаност, която да бъде
реализирана чрез трансгранично сътрудничество в областта на транспортната свързаност към
коридора на TEN-T мрежата. Този подход е в допълнение към националните стратегии на
Румъния и България за следващия програмен период, и който подкрепя по-доброто свързване
на средните и големи градски центрове от трансграничния регион помежду им и с
националните центрове (като Букурещ и София) и са по-малко фокусирани върху връзката с
Дунав.
Извън двата моста съществуват шест ферибота (2 от 6 са били въведени в периода 2007 –
2013 г.). Основните трудности или проблеми, които повлияват фериботите са качеството и
капацитета за пътното им свързване. Основното средство за преминаване на реката, без
заобикаляне, ще остане фериботната инфраструктура.
По отношение на свързаността на трансграничната зона, едно трайно подобряване може да
бъде получено по-лесно, ако транспортните системи са част от една трансгранична система, а
не са само обикновени зони „в мъртвата точка“, изцяло зависими от националната
транспортна мрежа. Повторното свързване на региона като интегрирана трансгранична зона
ще бъде истински стимул за местното социално-икономическо развитие.Окуражен е
екологичният транспорт с намалено потребление на въглерод.
Затова, с посредничеството на тези инвестиционни приоритети, Програмата си поставя за цел
получаването на следните резултати:
 Намаляване на разликата между трудно достъпните периферни райони и добре
свързаните градските центрове;
 По-нататъшното развитие на мултимодалния и екологичен транспорт на стоки и
пътници в зоната на река Дунав;
 Подобряване на свързаността между Румъния и България: развитие на предпроектни
проучвания, проекти и екологични оценки на нови мостове; пътни и железопътни връзки;
интермодални терминали;
 Ефективната свързаност на второстепенните участъци към основната мрежа TEN-T,
за да се намали времето за транспорт и да се оптимизира логистиката чрез разработване на
стратегии;
 Подобрено управление на трафика, включително насоки за маршрута, откриване на
инциденти /аварии и тяхното управление;
 Подобряване на безопасността, сигурността и екологичните постижения.
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Таблица 3: Специфични индикатори за изпълнение на програмата(по специфични цели)

ID

Индикатор

R.1.1.

Трансгранично
население, което е
обслужвано от
модернизираната
инфраструктура
към мрежата TENT

Мерна единица

Брой

Референтна
стойност

Референтна
година

626.140
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2014

Целева стойност (2023
г.)6

1,250,000

Източник на
данни

Честото на
отчитане

Доклади за
мониторинг

2018,
2021 и
2023 г.

2.A.6. Дейностите, които следва да бъдат подкрепени
инвестиционните приоритети(по инвестиционни приоритети)

в

рамките

на

2.A.6.1.Описание на типа и примери за дейности, които следва да бъдат
подкрепени и очаквания принос на специфичните цели включително, според
случая, идентифициране на основните целеви групи, на визираните специфични
територии и на типовете бенефициенти
Дейностите за подобряване на процеса за планиране, развитие и координиране на
трансграничните транспортни системи с оглед на осигуряването на по-добра
свързаност към транспортните мрежи TEN-T.
Предоставената помощ чрез тази специфична цел допринася за развитието на системата
за трансграничен транспорт, за въвеждането на общите решения и за подобряване на
институционалната и правната рамка, които са необходими за възникването и
развитието на интегрирани трансгранични райони от гледна точка на транспорта и/или
„приятелски настроени по отношение на мобилността“.
Неструктурните мерки („меки“) и структурните мерки („твърди“)/Строителство/
строителни дейности са допустими в рамките на бюджета, предоставен по тази
специфична цел, така, че двете нужди да отговарят за подобряване на достъпа до
транспортната мрежа TEN-T, най-вече на нуждите, на които се отрежда приоритетност
чрез Националните транспортни Мастер планове и нуждите за изпълнение на
интелигентните планове за градско развитие и ревитализация, които ще промотират
ползването на решенията, основавани на ИКТ за енергийна ефективност и за ресурсите
и градска интелигентна мобилност. Всички „меки“ дейности, финансирани по тази
специфична цел (разработване и прилагане на стратегии, обмен на знания, инструменти
и пилотни приложения за подобряване на трансграничната мобилност и достъпност, и
т.н.), са очаквани да бъдат ясни стъпки към преки инвестиции в трансграничната зона в
съответствие с двете стратегии/националните инвестиционни Мастер планове в
областта на транспорта и с трансграничните предизвикателства и нужди на
трансграничната достъпност.
Като се има предвид социално-икономическото положение на трансграничната зона,
както и нуждите от сигурност на повишената мобилност на работната ръка (включена
като отделна цел по Приоритетна ос 4), трансграничната достъпност ще бъде разбирана
като „обществена полза“. Увеличаването на трансграничния обществен транспорт ще
се възползва от специално внимание във всяка една дейност, финансирана по тази
специфична цел.
Примерните мерки, които ще бъдат подпомогнати в рамките на тази специфична цел:
Неструктурни „Меки“ мерки:
1. Разработването на съвместни решения, базирани на действия, планове за
управление, стратегии, предпроектни проучвания, оценки на въздействието върху
околната среда и т.н., свързани с инфраструктурни проекти в публичния сектор
(плавателни пътища, сухоземни пътища и т.н.) с оглед свързването към
второстепенните и третостепенните участъци към TEN-T инфраструктурата и
намаляване на продължителността на транспорта и оптимизация на логистиката;
2. Разработване на координирани концепции, стандарти и инструменти на
трансгранично ниво за подобряване на услугите за мобилност в обществен интерес
(например за групите в неравностойно положение, за региони в демографски срив и
т.н.).
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3. Улесняване на активно сътрудничество между доставчиците на трафик и
информация относно пътуването и услугите с добавена стойност за подобряване на
местния обществен транспорт в трансграничната зона и на връзката между
побратимените градове (напр. хармонизирането на разписанията, осигуряване на
двуезична информация за графика на трансграничния транспорт, използване на
услугите в обществения трансграничен транспорт, особено между побратимените
градове);
4. Обмен на опит и знания, включително информираност (обучения, семинари и
работни ателиета) в сферата на мерките за безопасността на движението в избираемата
област (например подобряване на конфигурацията на мрежата на трафика, въвеждането
на мерки за намаляване на трафика, използването на кръгово движение, радари,
бариери за безопасност и гърбици за намаляване на скоростта, подобряване на
деградиралата пътната настилка, за да се избегнат например инциденти при мокро
време, ретро-отразяващи материали за маркиране).
Инфраструктурни „Твърди“ мерки:
5. Подобряване на връзките на TEN-T инфраструктура към трансграничните
второстепенните и третостепенните участъци (например подобряване на качеството на
пътищата, подобряване/изграждане на велосипедни алеи, изграждане на подслони за
мотоциклети, рехабилитация, модернизация и изграждане на пътната инфраструктура.).
Интегрирани мерки:
6. Приемането на мерки за съвместното управление на движението за интелигентна
мобилността в трансграничната зона (например: упътване за маршрута, откриване и
управление на инцидентите/извънредните ситуации, проучвания на потока на трафика,
мерки за безопасност на трафика, карти с черни точки).
Типове постижения
В рамките на подкрепените действия могат да бъдат получени различни видове
незабавни постижения. Първият тип е представен от общи стратегии и трансграничното
сътрудничество за изработване на необходимата документация за инвестициите в
инфраструктурата и инструментите за трансграничната мобилност. Това може да
включва изготвянето на концепции, планове, предпроектни проучвания, разработване
на инструменти, други подготвителни елементи за инвестиции, изпълнение на
пилотните инвестиции и повишаване на информираността относно устойчивата
мобилност. Вторият тип са структурните постижения, като например ремонт на пътища
за достъп и разширени транспортни мрежи. Тези тежки постижения са ограничени от
бюджета на Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“.
Третият вид постижения е представен от интегрираните мерки, които водят до
подобряване на мобилността и сигурността им чрез проучвания и дребно-мащабни
инвестиции.
Типовете постижения (без да бъдат ограничени до този списък) могат да бъдат:
 Съвместни решения и стратегии за връзка на второстепенните и третостепенните
участъци към мрежата TEN-T и за намаляване на времето за транспорт и подобряване
на услугите за публична мобилност;
 Инвестиции в строителството/модернизирането на пътната инфраструктура,
(включвайки) подобряването на връзките на трансграничните второстепенните и
третостепенните участъци към мрежата TEN-T;
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 Обмен на знания за подобряване на местния публичен транспорт и безопасност
на трафика.
Основните целеви групи и типове бенефициенти
Основните целеви групи са различни и съответстват на всички фактори,
заинтересовани от транспорта и мобилността в трансграничния регион, и които могат
да се възползват от подобрените връзки с националните мрежи или TEN-T мрежите: от
различни групи от населението (местни пътуващи, бизнес туристи и туристи за отдих,
бизнесмени и т.н.) от националните администрации или на ниво окръг или област,
които се занимават с планиране на инфраструктурата, операторите на обществения
транспорт и частни компании, чиято дейност зависи от достъпа до трансграничната
територия. Също така, цялото население на допустимата зона ще се възползва в
следствие на тези инвестиции, от момента, в който достъпността ще подобри едно
задължително условие за развитие.
По принцип, бенефициентите ще бъдат организациите, които са в състояние да
предоставят информация за планирането, разработването и координирането на
трансграничните транспортни системи, които ще бъдат по-добре свързани с
европейските транспортни коридори (TEN-T): публичните власти на национално ниво
или на ниво окръг или област, доставчиците и администраторите на публичната
инфраструктура, националните асоциации на превозвачите или на ниво окръг или
област, организациите, работещи в областта на изследванията и иновациите,
университетите, ЕГТС и т.н.
Визираните специфични региони
Цялата трансгранична зона е визирана в тази специфична цел. Въпреки това, ще бъде
отделено важно място на свързаността на трансграничната зона с дунавския коридор
TEN-T и на необходимата интермодалност за осигуряване на свързаност и леко
пресичане.
2.A.6.2. Основните принципи за избор на операциите
Инвестиционни приоритети 7.б.
Подборът на операциите ще бъде реализиран по подобен начин за всички приоритетни
оси. Ще се обърне специално внимание на гарантирането, че инвестициите от тази
специфична цел няма да се припокриват с други дейности/постижения, финансирани
чрез други инструменти за интервенция.
Оценката ще има две фази. Едната фаза ще разгледа административните критерии и
тези за допустимост, реализирана по строго определен начин от Съвместния
Секретариат (СС). Втората фаза ще разгледа техническата оценка, извършена, ако е
необходимо, с помощта на наети външни експерти.
Критериите за допустимост ще проверяват както допустимостта на операциите, така и
на бенефициентите и на разходите.
Операциите са допустими, ако те са включени в идентифицираните специфични цели и
ако допринасят за постигане на индикаторите за резултатите.
Ще бъде оценен приноса към показателите за изпълнение, произтичащи от тази
специфична цел.
Ще се предостави приоритетност на проектите, които демонстрират ясно и директно
влияние върху Националните транспортни Мастер планове.
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Допустимите бенефициенти са публични и частни институции, отговорни за
започването или за започването и изпълнението на операциите, които са съобразени със
специфичните условия на проектните предложения.
По отношение на допустимите разходи, списъкът ще бъде одобрен от Комитета за
наблюдение. Никакъв друг национален нормативен акт не се изисква. В рамките на
административната фаза ще бъде проверено само съответствието на типовете разходи.
За проектите, които включват инфраструктура е необходим анализ разходи-ползи
(включително глава по отношение на анализа на рисковете и чувствителност).
След като Съвместният Секретариат оцени проектите, списъкът ще бъде представен на
Комитета за Наблюдение за вземане на решение за избор.
2.A.6.3. Планираното ползване на финансовите инструменти(според случая)
Не се прилага
2.A.6.4. Планираното ползване на основните големи проекти(според случая)
Не се прилага
2.A.6.5. Индикатори за изпълнение
Таблица 4: Общи и специфични индикатори за изпълнение на програмата
ID

Индикатор
(наименование на
индикатора)

CO14 1

Общата дължина на
реконструирани или
подобрени пътища

7b.1

Брой общи механизми
(например упътвания по
маршрута, установяване
и управление на
инцидентите/спешните
ситуации, проучвания
на потока на
движението,
предпроектни
проучвания за аспектите
на трансграничния
транспорт, мерки за
безопасност на трафика,
карти с черни точки,
дейности за повишаване
на информираността) за
улесняване на
свързването към
второстепенните/
третостепенните възли
към инфраструктурата
TEN-T

Мерна единица

Целева
стойност
(2023 г.)

Километри
реконструирани
или подобрени
пътища

120 км.

Брой механизми за
улесняване на
връзката
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30

Източник на
данните

Честота на
отчитане

Доклади от
мониторинг

Годишно

Доклади от
мониторинг

Годишно

2.A.4. Инвестиционен приоритет

Инвестиционен приоритет 7.в: развитие и подобряване на
транспортни системи, опазващи околната среда, включително на тези,
които отделят по-малко шум, и които имат по-ниски емисии въглерод,
включително вътрешните плавателни пътища и на системите за
морски транспорт, на пристанищата, на многомодалните връзки и
летищната инфраструктура с цел да се стимулира устойчивата
мобилност на регионално и местно ниво
2.A.5. Специфични цели, съответстващи на инвестиционните приоритети и
очакваните резултати
ID
Специфична цел 1.2

Резултатите,
които
държавата
членка
търси да получи чрез
подкрепа от страна на
ЕС

Повишаване на безопасността на речния или морския транспорт
Трансграничната зона Румъния – България трябва да се възползва от факта, че основни
линии морски транспорт могат да считат или вече считат пристанищата на Черно Море за
техни естествени пристанища за Европейския Съюз. Следователно, налице е реална
възможност за трансграничната зона да се възползва от прехвърлянето на производствени и
монтажни дейности от Западна Европа и Азия и да се превърне в азиатския портал за
Централна и Източна Европа през пристанищата на Черно море и в един от центровете за
разпространение на Европейския Съюз. Според Световната банка, Централна и Източна
Европа (ЦИЕ), включително Австрия, представляват днес повече от 12% от Брутния
Вътрешен Продукт на ЕС, въпреки че регионът привлича по-малко от 1% от морските
товари, които идват в Европа. Това е огромен дисбаланс понеже насипните стоките и
предмети, които идват главно от Източна Азия и Близкия изток, които биха могли директно
да влязат в района, транзитират в момента през северозападната част на Европа. Поради това
е необходимо да се насърчава развитието на пристанищата на Черно море и да се направи
така, че трансграничния регион да се превърне в международен портал към Европейски
Съюз на изток: търговски център за срещи и дейности за обработка на стоки, който
обслужва пазарите на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и Черно море. Създаването на
толкова пряк път ще привлече допълнителни ползи, като например намаляването на
емисиите на CO2 и ще създаде нови бизнес възможности за трансграничния регион (брокери,
предприятия за съхранение, транспорт) и ще привлече нови инвестиции. Всъщност,
възможностите за увеличаване на привлекателността на инвестициите в трансграничната
зона са тясно свързани с развитието на дистрибуторски центрове, подобряване на
транзитните търговски инициативи, осигуряване на специализирани складове и по-добра
транспортна инфраструктура. Пристанищата трябва да бъдат подобрени и приведени в
съответствие с мултимодалните изисквания, за да играят важна роля не само по отношение
на достъпността, но също така и като най-добрите места за концентрация на бизнес и
промишленост.
Освен това, устойчивата мобилност е ясна цел на Европа 2020, както и общата европейска
транспортна политика. Като се има предвид, че вътрешното корабоплаване на континента е
със сравнително слабо въздействие върху околната среда (излъчва с 3.5 пъти по-малко CO2
на тон-километър отколкото камионите), то е важно средство за транспорт. Според EUSDR
(Дунавската Стратегия), за корабоплаването във вътрешността на континента, река Дунав не
се използва в пълния си потенциал. През годината, инфраструктурата на плавателните
пътища в някои участъци от мрежата, ограничава частично конкурентоспособността за
корабоплаване по река Дунав (особено в случая на продължителни периоди на ниско ниво
на вода). По този въпрос, на 11 октомври 2012 г. беше подписан Меморандум за
разбирателство между България и Румъния. Той предвижда създаването на
междуведомствен комитет за устойчиво развитие на транспорта по вътрешните
континентални водни пътища в съвместния българско-румънски участък на реката и за
подобряване свързаността на региона.
Основният резултат, който се има предвид, е подобряването на плавателността на Дунав (в
трансграничната зона) чрез създаване на база от мерки и общи инвестиции, насочени към
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подобряване на транспортните коридори за пътници и товари.
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Таблица 3: Специфични индикатори за изпълнение на програмата(по специфична цел)

16

ID

Индикатор

R.1.2

% от зоната на
Дунав и Черно
Море
от
трансграничния
регион
Румъния/
България, в който
сигурността
на
корабоплаването е
било
подобрено
чрез
съвместни
дейности

Мерна единица

Процент

Референтна
стойност

Референтна
година

1.29%

Целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.
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2014

Целева стойност (2023
г.)16

Източник на
данни

Честота на
отчитане

25%

Данните на
разположение
от
финансираните
преди проекти;

2018,
2021 и
2023 г.

2.A.6. Дейностите, които следва да бъдат подпомогнати в рамките на
инвестиционните приоритети(по инвестиционни приоритети)
2.A.6.1. Описание на типа и примери за дейности, които следва да бъдат
подкрепени и очаквания принос на специфичните цели включително, според
случая, идентифициране на основните целеви групи, на визираните специфични
територии и на типовете бенефициенти
Дейности за повишаване сигурността на речния и морски транспорт
Действията, които трябва да бъдат финансирани от СЦ 1.2 ще търсят да насърчат
трансграничното сътрудничество с оглед увеличаване на корабоплаването по река
Дунав и на потоците от пътници и стоки в трансграничния район, за да се превърне
региона на програмата в стратегически "дунавски/морски портал", който ще привлече
стратегически инвестиции в различни сфери на икономиката. Това ще бъде постигнато
чрез подкрепа на обновяването и развитието на пристанищната инфраструктура и на
мерките за подобряване на плавателността на река Дунав, предотвратявайки утаяването
на водата, промяната на речното легло, от промените на нивото и дебита, от ерозията на
бреговете или сезонните колебания в нивото на водата.
Целите ще бъдат постигнати чрез разработването и прилагането на стратегии,
концепции и инструменти за подобряване на корабоплаването и рехабилитацията на
пристанищните съоръжения (за да се позволи достъп до съседните райони до река
Дунав и достъпа от Дунав до ресурсите и туристичните атракции в рамките на
трансграничната зона), подсилваща мултимодалността в пристанищата и
хармонизирайки стандартите и процедурите (за преминаване на Дунав, за плаване в
двата национални сектора, за управление на трафика на товари, улесняване на туризма
покрай бреговете на реката и по реката и т.н.). Дейностите допринасят допълнително за
подобряването и тестването на услугите за транспорт на товари и логистичното
планиране, включително пилотни приложения, които се предполага, че ще привлекат
инвестиции в сектора.
За всеки проект, който променя хидро-морфологичните характеристики на едно водно
тяло, включително нарушаването му, ще бъде реализиран съответен анализ в
съответствие с чл. 4, ал. (7) от Рамковата Директива за водата, преди внасяне на
проектното предложение. За да се увеличи пътническия и товарния трафик по река
Дунав, няма да бъде достатъчно просто да се подобри корабоплаването. Затова
подпомаганите дейности ще включват мерки за пристанищата на Черно море и
плавателността на крайбрежието на Черно море във вътрешността на трансграничния
район като основен транспортен коридор, който да генерира и даде икономическо
значение на река Дунав.
Показателните дейности, които ще бъдат поддържани в рамките на тази специфична
цел:
Неструктурни „Меки“ мерки:
1. Дейностите за информиране относно важността на развитието и подобряването
на транспортните системи, опазващи околната среда в трансграничната зона;
2. Дейностите за обмен на опит, както и съвместни семинари, посещения за
проучвания, анкети и обучения, които да водят до намирането на нови методи за
осигуряване на плавателността по Дунав/Черно Море по време на зимата.
Инфраструктурни „Твърди“ мерки:
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3. Инвестиции (инфраструктура и оборудване) за подобряване на морския и речен
транспорт на стоки и пътници на трансгранично ниво.
Интегрирани мерки:
4. Разработване на планове и интегрирани мерки за подобряване на условията за
корабоплаване в общия сектор на река Дунав и Черно Море в трансграничната зона
(например, съвместни предпроектни проучвания, документация за техническия проект,
проучвания относно морфологията и хидродинамиката за изучаване на условията за
натрупване на утайки и т.н. по отношение на работите за регулирането на реката,
обединяващата референтна система, използвана в Румъния и България за река Дунав и
въвеждането на информационна речна система, изработването на морските
пространствени планове (МПП) за Черно Море);
5. Развитие и изпълнение на съвместни стратегии, инструменти и пилотни
приложения за подобряване развитието на мултимодалнитевъзли и на пристанищните
услуги.
Типове постижения
В рамките на подкрепените действия могат да се получат различни видове постижения.
Специално внимание ще бъде отделено на стратегиите, плановете и интегрираните
мерки и инвестиции на трансгранично ниво с цел подобряване на речния транспорт на
пътници и стоки. Видовете постижения (без да се ограничават до този списък) могат да
включват:
 Планове и интегрирани мерки за подобряване условията за корабоплаване;
 Координирани стратегии, инструменти и съвместни пилотни приложения;
 Повишаване на информираността и обмена на опит за подобряване на
капацитета на целевите групи (актьори мобилност), за да отговори по-добре на
проблемите, свързани с корабоплаването;
 Инвестиции, които подобряват морския и речен транспорт на пътници и товари.
Основните целеви групи и типовете бенефициенти
Значителното разнообразие на целевите групи за мерките, подкрепяни от тази цел,
включват публичния и частния сектор: доставчици и превозвачи на пътници и товари,
логистични услуги (например железопътни компании, корабни компании, пристанища,
операторите на терминали, доставчици на логистични услуги/центрове и логистични
платформи), институции, които са отговорни за планирането и управлението на
пътническия и товарния транспорт, доставчици на обществена инфраструктура,
асоциации и речен транспорт и в общи линии, всички публични или частни фактори,
които могат да се възползват от повишаването на транспортната дейност на Дунав и
Черно море.
Бенефициентите са всички заинтересовани страни, които могат да допринесат
ефективното за развитието на плавателността в секторите на река Дунав и Черно море,
намиращи се в трансграничната зона: местни, регионални и национални публични
власти (особено тези с правомощия в планирането и развитието на транспортната
инфраструктура и на тези, които се занимават с въпросите за управление на
поддържането на плавателната годност), асоциациите и организациите на превозвачите,
търговските камари, неправителствени организации, басейнови дирекции, както и
университетите и изследователските институти, ЕГТС.
Визираните специфични региони
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Благодарение на целта за плавателна годност на река Дунав и Черно море,
подкрепените действия ще визират зоната в непосредствена близост до река Дунав и
Черно море от трансграничната зона. Дейностите, които могат да помогнат за
постигане на целта (като приложни изследвания в ефективни мерки за подобряване
плавателността) ще бъдат подкрепени, дори ако се случват извън региона, толкова
време, колкото те са в съответствие с общите условия за допустимост.
2.A.6.2. Основни принципи за избор на операциите
Инвестиционен приоритет 7.в.
Подборът на операциите ще се провежда по подобен начин за всички приоритетни оси.
Ще се обърне специално внимание на гарантирането, че инвестициите, подкрепени по
тази специфична цел няма да се припокриват с други дейности/постижения,
финансирани чрез други инструменти за интервенция.
Оценката ще има две фази. Една фаза ще разгледа административните и за допустимост
критерии, която ще бъде извършена по строго определен начин от Съвместния
Секретариат (СС). Вторият етап ще разгледа техническата оценка, извършена, ако е
необходимо, с помощта на наети външни експерти.
Критериите за допустимост ще проверяват както допустимостта на операциите, така и
бенефициентите и разходите.
Операциите са допустими, ако те са включени в специфичната цел и ако допринасят за
постигане на индикаторите за резултат.
Ще бъде оценен приноса към индикаторите за изпълнение за тази специфична цел.
Ще се предостави приоритетност на проектите, които демонстрират ясно и директно
влияние върху Националните Мастер планове. Степента, в която дадена операция
допринася за специфичните цели и за резултатите ще бъде оценена с определен брой
точки в техническата оценка.
Допустимите бенефициенти са публични и частни институции, отговорни за
започването или за започването и изпълнението на операциите, които спазват
специфичните условия на поканите за проектни предложения.
По отношение на допустимите разходи списъкът ще бъде одобрен от Комитета за
Наблюдение. Нито един друг национален нормативен акт не се изисква. В рамките на
административната фаза ще бъде проверено само съответствието на видовете разходи.
За проектите, които включват инфраструктура е необходим анализ разходи-ползи
(включително глава по отношение на анализа на рисковете и чувствителност).
След като Съвместният Секретариат оцени проектите, списъкът ще бъде представен на
Комитета за Наблюдение за вземане на решение относно избора.
2.A.6.3. Планирано ползване на финансовите инструменти(според случая)
Не се прилага
2.A.6.4. Планирано ползване на основните големи проекти(според случая)
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Не се прилага
2.A.6.5. Индикатори за изпълнение (по инвестиционен приоритет)
Таблица 4: Общи и специфични индикатори на програмата
Мярна
единица

Целева
стойност
(2023 г.)

Източник на
данни

Честота на
отчитане

7в.1

Брой на
подпомогнатите
проучванията,
стратегиите и
плановете за
действие за
подобряване на
безопасността
на
корабоплаването
по Дунав и
Черно Море

Брой на
стратегиите
и плановете
за действие

5

Доклади за
мониторинг

Годишно

7в.2

Обща дължина
на плавателните
вътрешни, нови
и подобрени
пътища

Км.

20

Доклади за
напредъка

Годишни

ID

Индикатор
(наименование
на индикатора)
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2.A.7. Рамка на успешното изпълнение
Таблица 5: Рамката на успешното изпълнение на приоритетна ос 1 – Един добре свързан регион

Приорите
тна ос

1

Тип на индикатора
(ключов етап за
изпълнение, финансов
индикатор, индикатор
за изпълнение или ако
е приложимо
индикатор за
резултат)

Ключов етап за
изпълнение

ID

Индикатор или
ключов етап за
изпълнение

1K1

Брой километри
пътища, които ще
бъдат
модернизирани
или
реконструирани,
за които са били
обявени
обществени
поръчки;

Брой
километри

Километри
реконструира
ни или
модернизира
ните пътища;
Евро

1

Индикатор за
изпълнение

CO14

Общата дължина
на
реконструираните
или
модернизираните
пътища

1

Финансов
индикатор

1F1

Разходи
(сертифицирани)

Мярна единица
ако е
приложимо

Референтна
точка за
2018 г.

60
километра

8,000,000
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Финална цел
(2023 г.)

Източник на
данни

Обяснение на релевантността на
индикатора, ако е приложимо

0

Доклади за
мониторинг

Общият индикатор за изпълнение
е общата дължина на
реконструирани или
модернизирани пътища. Поради
времето, необходимо за
провеждане на тръжните
процедури за пътно строителство
и сложността на строителните
дейности е малко вероятно
проектите да бъдат завършени до
декември 2018 г.

120 км.

Доклади за
мониторинг

96,450,936

Искания за
плащане

2.A.1 Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос)

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: Един зелен регион

Цялата приоритетна ос ще бъде изпълнена изключително чрез
финансови инструменти;
Цялата приоритетна ос ще бъде изпълнена изключително чрез
финансови инструменти, определени на ниво ЕС;
Цялата приоритетна ос ще бъде изпълнена чрез местно развитие под
отговорността на Общността.
2.A.2. Обосновка за определянето на приоритетната ос, която покрива повече от
една тематична цел (ако е приложимо)
Не е приложимо
2.A.3. Фонд и основа за изчисление на помощта на Европейския Съюз
Фонд
Европейски Фонд за Регионално Развитие
Основа за
изчисление
(общите
признати разходи
Общите признати разходи
или на
признатите
публични
разходи)
2.A.4. Инвестиционен приоритет

Инвестиционен приоритет 6.в: Опазване, съхранение, стимулиране и
развитие на природното и културно наследство
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2.A.5. Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет и
очакваните резултати
ID
Специфична цел 2.1

Подобряване на устойчивото ползване на ресурсите и природното и културно
наследство

Резултатите,
които
държавата
членка
търси да получи чрез
подпомагането
от
страна на ЕС

Трансграничната зона Румъния – България се характеризира с богато природно и културно
наследство, което е подложено на различни видове натиск и влияние за използване
(например от страна на индустрията, интензивното селско стопанство, изменението на
климата, транспорта и лошо управляваните туристически потоци). Като се имат предвид
социално-икономическите трудности в трансграничната зона, натискът изглеждат ще
продължи, ако не се идентифицират, прилагат и насърчават нови жизнеспособни от
икономическа гледна точка, начини за устойчиво използване на това наследство.
Устойчивият туризъм изглежда е сектора, който комбинира най-добре, имайки предвид
местните условия, икономическите съображения и логиката на защита, които да доведат до
създаването на устойчиви ползи за местните общности. Това изглежда е най-добрият начин
за третиране на проблемите, които влияят на богатото природно и културно наследство,
което е по-малко известно, както на национално, така и на международно ниво.
Развитието на туризма и опазването на околната среда вече са обща политическа и на
гражданското общество, цел, така както е установено в периода 2007– 2013 г.
Трансграничната област е създала вече обща териториална марка, а Румъния и България са
отговорни за Приоритетната област EUSDR (Дунавската Стратегия): „За насърчаване на
културата и туризма и преките контакти между хората“. Освен това, развитието на
интегрирани туристически продукти между зоните на Дунав и Черно море и създаването на
нови връзки с туристическите инфраструктури от горната част на река Дунав мога да
допринесат за увеличаване на приноса на туризма за устойчив растеж на трансграничния
регион.
Всяка интервенция в туризма може да бъде направена само в случай, че тя допринася за
съхранението, защитата, промотирането и развитието на културното и природно наследство.
Поради географското положение, екологична структура на трансграничната зона
(структурирана около брега на Черно море и коридора Дунав – един важен естествен
коридор, свързващ двете национални части) и съвместната етнографска и историческа
еволюция на двете нации, добавената стойност при третирането на проблема за опазването и
използването на природното и историческото наследство в трансграничния район изглежда
очевидна.
Основният резултат, който е предвиден от държавите-членки може да бъде обобщен, като
появата на един модел за устойчиво използване (за икономическо развитие, което да опазва
наследството) на природното и културно наследство на трансграничния район, като по този
начин подобрява туризма в избираемата зона.
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Таблица 3: Специфични индикатори за резултат-изпълнение на програмата(по специфична цел)

17

ID

Индикатор

R.2.1

Брой нощувки на
туристите в
трансграничната
зона

Мярна единица

Брой нощувки

Референтна
стойност

Референтна
година

6,668,515
нощувки

Целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.
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2013

Целева стойност (2023
г.)17

Източник на
данни

Честота на
отчитане

7,200,000
нощувки

Националните
Институти за
Статистика на
Румъния и
България

2018,
2021 и
2023 г.

2.A.6. Дейностите, които следва да бъдат подкрепени
инвестиционния приоритет (по инвестиционен приоритет)

в

рамките

на

2.A.6.1.cОписание на типа и примери за дейности, които следва да бъдат
подкрепени и очаквания принос на специфичните цели включително, според
случая, идентифициране на основните целеви групи, на визираните специфични
територии и на типовете бенефициенти
Дейности за подобряване на устойчивото ползване на ресурсите и природното и
културно наследство.
Действията, които са предвидени да бъдат финансирани по тази специфична цел ще
укрепят капацитета на съответните участници за възстановяване, съхраняване и
устойчиво използване на културно и природно наследство на румънско-българския
трансграничен район. Тя се постави като акцент върху съвместното управление и върху
усилията за координация, които ще гарантират намаляващия натиск и ще позволят
избягването на бъдещите конфликти. Един важен инструмент за това ще бъде
представен от силната подкрепа на програмата за разработване на съвместни
инструменти и технологии за управление на зоните и обектите на природно и културно
наследство, които са засегнати или от местен натиск или от изменението на климата.
Устойчивото управление на природното и културното наследство ще се утвърди, както
от съвместния подход, който ще наложи на всеки национален партньор да си
структурира и да адаптира процедурите и подхода, центрирани около туризма, което
ще доведе чрез същността си, до мерки за неговото опазване и съхраняване с
релевантност за местната икономика и за осигуряването на информираност на местните
общности, относно значението за опазването на наследството за качеството на живот и
осигуряването на доходи на местно ниво.
Някои примерни дейности са представени по-долу:
Неструктурни „Меки“ мерки
1. Подготвянето на съвместни проучвания, стратегии, планове за управление и др.
в сферата на съхранението, развитието и взаимното ползване на културното/природно
наследство;
2. Създаване на съвместни кампании за информиране относно опазването,
промотирането и развитието на културното и природно наследство;
3. Съхранение, промотиране и развитие на невидимото културно наследство
основно чрез културни събития с трансгранично измерение.
Инфраструктурни „Твърди“ мерки:
4. Подкрепата за промотирането и ползването на потенциала на културното и
природно наследство чрез инвестиции в съвместната устойчива туристическа
инфраструктура;
5. Модернизиране/изграждане на пътища към точките от интерес за културното и
природно наследство, които ще бъдат част от трансграничните туристически продукти;
6. Културната инфраструктура: реконструкция, реабилитиране и промотиране на
културните паметници на базата на релевантни трансгранични стратегии/концепции.
Интегрирани мерки:
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7. Съвместно развитие на туристическите продукти и услуги, основани на
природното и културно наследство и съвместното промотиране;
8. Съвместното развитие/управление
резервати и на други защитени зони.

на

природните

паркове,

природните

Типове постижения
В рамките на подкрепените дейностите различни видове резултати могат да бъдат
получени, като създаването на съвместен туристически продукт, развитие и
рехабилитация на общи обекти на културното и природно наследство на трансгранично
ниво. Ключовите елементи на местната инфраструктура (местни пътища), които могат
да създадат базата на високо ниво на достъпност и ефективно управление на
природното и културно наследство, също ще бъдат разгледани в тази специфична цел.
Видовете постижения (без да бъдат ограничавани до този списък) могат да бъдат:
 Съвместни информационни сесии и културни събития и такива за повишаване
на информираността за промотиране и развитие на природното и културно наследство;
 Инвестиции в съвместната туристическа и устойчива инфраструктура и в
културните паметници за развитие на културното/природно наследство;
 Съвместни проучвания, стратегии, планове за управление и за съхранението,
развитието и промотирането на културното/природно наследство;
 Съвместни туристически продукти и услуги, основани на съвместното и
устойчиво ползване на културното/природно наследство.
Основните целеви групи и типове бенефициенти
Дори ако целевата група има значителни размери, включително и местното население
от трансграничната зона и посетителите (туристите), някои специфични групи ще бъдат
основната точка за фокусиране на дейностите, изброени по-горе. Това са основните
активни групи в разработването и прилагането на политиките и оползотворяването на
културното, историческото и природното наследство, както и местните общности,
които живеят в близост до даденостите на наследството.
Получателите се избират от споменатите групи и са актьори, които могат да
допринесат ефективно за постигането на специфичната цел, а именно публичните
институции, неправителствени организации, университети и научно-изследователски и
развойни институти, търговски камари (включително сдружения на Малките и средни
предприятия), ЕГТС, които могат да допринесат за подобряване на нивото на защита на
природното и културното наследство и за развитието на икономически модел за
устойчиво оползотворяване (устойчив туристически продукт). Последният аспект
обяснява значението на участието на сдруженията от неправителствени организации в
рамките на тази специфична цел.
Визираните специфични региони
Цялата трансгранична зона е визирана и допустима за подкрепените дейности по тази
специфична цел. Особено внимание ще бъде отделено на зоните със значителна
културна и природна стойност и на културните обекти/природни зони, намиращи се
под натиск/важни заплахи и/или конфликти за оползотворяване.
2.A.6.2. Основни принципи за избор на операциите
Инвестиционен приоритет 6.в
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Подборът на операциите ще бъде извършен по подобен начин за всички приоритетни
оси. Ще се обърне специално внимание на гарантирането, че инвестициите, подкрепени
по тази специфична цел няма да се припокриват с други дейности/постижения,
финансирани чрез други инструменти за интервенция.
Оценката ще има две фази. Едната фаза ще разгледа административните критерии и
тези за допустимост, извършвани по строго определен начин от Съвместния
Секретариат (СC). Вторият етап ще разгледа техническата оценка, извършена, ако е
необходимо, с помощта на наети външни експерти.
Критериите за допустимост ще проверяват както допустимостта на операциите, така и
тази на бенефициентите и на разходите.
Операциите са допустими, ако те са включени в специфичната цел и ако допринасят за
постигане на индикаторите за резултат. Само проектите, които допринасят за
съхранението, защитата, промотирането и развитието на културното и природно
наследство ще бъдат финансирани.
Ще бъде оценен приноса към индикаторите за изпълнение за съответната специфична
цел.
В случая, когато операцията не допринася за специфичната цел и за постигане на поне
един от резултатите от програмата, тя ще бъде отхвърлена в първата фаза
(административна и за допустимост, оценка). Степента, в която дадена операция
допринася за специфичните цели и резултати ще получи определен брой точки в
рамките на техническата оценка.
Допустимите бенефициенти са публични и частни институции, отговорни за
започването или за започването и изпълнението на операциите, които спазват
специфичните условия от поканите за проектни предложения.
По отношение на допустимите разходи, списъкът ще бъде одобрен от Комитета за
наблюдение. Никакъв друг национален нормативен акт няма да бъде изискван. В
рамките на административната фаза ще бъде проверено само съответствието на
видовете разходи.
За всеки проект, който включва един инфраструктурен компонент е необходим анализ
разходи-ползи (включително глава по отношение на анализа на рисковете и
чувствителност).
След оценката от страна на Съвместния Секретариат на проектите, списъкът ще бъде
представен на Комитета за Наблюдение на вземане на решение относно избора.
2.A.6.3. Планирано ползване на финансовите инструменти(според случая)
Не е приложимо
2.A.6.4. Планирано ползване на основните големи проекти (според случая)
Не е приложимо
2.A.6.5. Индикатори за изпълнение (по инвестиционен приоритет)
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Таблица 4: Общи и специфични индикатори за изпълнение на програмата
Мярна единица

Целева
стойност
(2023 г.)

Източник на
данни

Честота на
отчитане

Повишаване броя на
предвидените посещения
CO09 до подкрепените обекти
и обектите на
културното и природно
наследство

Посещение/година

10,000

Доклади за
мониторинг

Годишно

6в.1

Брой създадени
интегрирани
туристически
продукти/услуги

Брой

100

Доклади за
мониторинг

Годишно

6в.3

Брой съвместни
стратегии, политики или
планове за управление за
оползотворяване
(включително
информираност) на
културното и природно
наследство чрез
възстановяване и
промотиране с цел
устойчиво икономическо
ползване

50

Доклади за
мониторинг

Годишно

Индикатор (наименование
на индикатора)

ID

Брой съвместни
стратегии/одобрени
планове за
управление

2.A.4. Инвестиционен приоритет

Инвестиционен приоритет 6.г:Съхранение и възстановяване на
биоразнообразието и на почвите, както и стимулиране на
екологичните услуги, включително чрез Натура 2000 и екологичната
инфраструктура
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2.A.5. Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет и
очакваните резултати
ID
Специфична цел 2.2

Подобряване на устойчивото управление на екосистемите в трансграничната
зона
Взаимодействието и взаимната зависимост на ландшафтите и приемствеността на
местообитания и екосистемите в и по поречието на река Дунав, която е една от най-големите
ценности на трансграничния регион и е важен фактор като местоположение за
икономическото развитие. Трансграничното сътрудничество може да улесни прехвърлянето
на модели и решения за добри практики и коагулационниумения в един регион, където
въздействието на изменението на климата се счита за много важно. Като резултат
изпълнението на методите за адаптация на климатичните промени и намаляване на ефектите
им съставя приоритет..
Тъй като обектите по Натура 2000 създават в региона една верига от защитени природни
свързани места, структурирани около река Дунав и нейните местни притоци и по
протежението на крайбрежната зона на Черно море, и които представляват изключителен
инструмент за управление и адаптиране към климатичните промени. Те са много важни за
един регион, където съществува ограничен капацитет за управление на социалния и
икономически натиск върху околната среда и екосистемите.

Резултатите, които
държавата членка
търси да получи чрез
подпомагането от
страна на ЕС

Дори ако тези обекти би трябвало по принцип да имат свои собствени планове за управление
или всякакъв вид договорна рамка, често те не разполагат с ефективно
стратегическоръководство. И работят изолирано и не достатъчно ефективно. Ето защо се
нуждаем от едно ефективно повишено управление чрез трансграничното сътрудничество и
работа в мрежа. Разработване на обществената осведоменост относно европейската
екологична мрежа Натура 2000 и за защитените територии с цел популяризиране на
ценностите на общността, което също е важен резултат, който програмата се стреми да
постигне. Осъзнаването на важността за местните общности от природни територии по
протежението на границата може също да бъде фактор в създаването на общи
трансгранични идентичности. Програмата ще има за цел постигането на общите цели на
обектите от Натура 2000 и приоритетите на Рамките за Приоритетна дейности, изработени
както за България, така и за Румъния с акцент върху един подобреното управление на
обектите. Програмата си поставя едновременно с това за цел да подкрепя координирането на
трансгранично ниво на различните дейности фокусирани върху реставрирането, защитата и
управлението по устойчив начин на екосистемите, които са включени в обектите и зоните от
Натура 2000. Тези дейности ще визират изпълнението на координираните управление и
интервенции с оглед на опазването на природните обекти. Ще им бъде гарантирана една подобра и по-широко мащабна връзка за управление на ценните обекти. Така Програмата ще
подпомогне трансграничното координиране на различни дейности, насочени към
възстановяване, опазване и управление по целесъобразен начин на екосистемите, включени
в обектите и зоните от Натура 2000. Тези дейности ще имат за предмет изпълнението на
координирано управление и защитна интервенция в природните обекти.
В предишния програмен период са реализирани успешни проекти в областта на
биологичното разнообразие, планирането на използването на терените, както и на
опазването и устойчивото използване на природните ценности. Приоритетната ос ще се
съсредоточи и върху съвместни дейности за интегрирано управление на крайбрежните зони
в зоната на Черно море.
Основният резултат е съвместното подобрено управление и защитата на обектите по Натура
2000 с цел промотиране на доставката от тяхна страна на екологични услуги, от които се
възползват по директен начин жителите по отношение на качеството на околната среда,
присъствието на полезни животни или намаляване на последиците от климатичните
промени, които им влияят по директен начин.
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Таблица 3: Специфични индикатори за изпълнение на програмата (по специфична цел)

ID

Индикатор

Обекти от Натура 2000 в
трансграничния регион с
R.2.2
координирани обекти за
управление

18

Мерна единица

Брой

Референтна
стойност

2

Целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.
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референтна
година

2014 г.

Целева стойност
(2023 г.)18

Източник на
данни

Честота на
отчитане

10

Доклади за
мониторинг

2018,
2021 и
2023 г.

2.A.6. Дейностите, които следва да бъдат подпомогнати в рамките на
инвестиционния приоритет(по инвестиционен приоритет)
2.A.6.1. Описание на типа и примери за дейности, които следва да бъдат
подкрепени и очаквания принос на специфичните цели включително, според
случая, идентифициране на основните целеви групи, на визираните специфични
територии и на типовете бенефициенти
Дейности за подобряване на устойчивото управление на екосистемите в
трансграничната зона
Трансграничното сътрудничество в областта на защитата на обектите от Натура 2000
могат да добавят стойност, тъй като много от тези обекти са тясно свързани през
границата. Трансграничното сътрудничество на различни участници в областта на
опазването на околната среда и насърчаването на биологичното разнообразие могат подобре да решат основният проблем на свързаност на екосистемите в регион, където
през границата пресичат големи природни елементи като река Дунав и крайбрежието
на Черно море.
Действията, които трябва да бъдат подкрепяни в рамките на тази специфична цел ще
ползват трансграничното сътрудничество, за да се гарантира, че административните и
национални граници не стават пречки на пътя на защитата на екосистемите и
управлението на защитените територии (в частност Натура 2000) и могат да станат поефективни чрез гъвкаво и адаптивно сътрудничество. Съвместното разработване,
тестване (пилотни дейности) и прилагане на новаторски инструменти и механизми за
защита на териториите от Натура 2000 и се свързват отново с екосистемите от
трансграничната зона ще бъдат подкрепени от програмата. Така ще се цели
получаването на по-добра защита на трансграничните екосистеми в район, където
местното осъзнаване на важността на опазването на природата е ограничено и
управлението на получения антропогенен натиск се реализира трудно.
Всички подкрепени дейности търсят да утвърдят капацитета за управление на околната
среда в трансграничната румънско-българска зона:
Неструктурни „Меки“ мерки:
1. Трансгранична координация и обмен на информация за укрепване на капацитета
за изпълнение на релевантната политика (Рамкова директива за водите) и опазване на
биоразнообразието (Директива за Хабитатите и Директивата за птиците), трансфер на
знания, обмен на примери за добри практики, изграждане и разработване на иновации
за защита/опазване на екосистемите;
2. Защита на екосистемите чрез използването на класификация, картографиране и
пространствено планиране и други структурни мерки за сътрудничество в областта на
опазването на природата и ландшафта;
3. Подготовка и изпълнение на съвместни научни изследвания, проучвания,
стратегии, планове, свързани с обектите от Натура 2000;
4. Съвместни дейности за информираност на широката общественост чрез
признаване и насърчаване на потенциалите, свързани със зоните по Натура 2000;
5. Определянето на съвместното управление на обектите и защитените зони в
рамките на Европейската екологична мрежа Натура 2000.
Интегрирани мерки
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6. Подпомагането и насърчаването на трансграничните инвестиции, насочени към
зелена инфраструктура (например: градските зелени площи, свързващи коридори
между местообитания и т.н.);
7. защита/опазване/мониторинг на екосистемите, по-специално тези, намиращи се
в обектите от Натура 2000 чрез закупуване на необходимото оборудване;
8. Разработване/укрепване на координирана трансграничната инфраструктура за
защита/възстановяване на биологичното разнообразие/почва/насърчаване на
екологичните услуги, включително чрез европейската екологична мрежата НАТУРА
2000.
Основният очакван резултат в рамките на специфична цел 2.2 е подпомагането на
съвместната защита на екосистемите и развитието на коридор зелена инфраструктура в
региона, който включва основните европейски екосистеми, като Дунав и Черно море,
главно чрез подобряване и съвместно управление на Европейската екологична мрежа (и
свързаните през границата) НАТУРА 2000 от трансграничната зона.
Типове постижения
В рамките на подпомаганите дейности могат да бъдат получени различни видове
постижения. Значение се отдава на общите стратегии, плановете за управление на
обектите от НАТУРА 2000 и съвместните мерки за подкрепа на зелената
инфраструктура на трансгранично ниво. Видовете постижения (не се ограничават до
този списък) могат да бъдат:
 Карти и пространствени планове, обмен на информация, трансфер на знания за
защита/съхранение на екосистемите;
 Кампании за повишаване на информираността, научни изследвания, проучвания,
общи стратегии и планове за управление за опазването на обектите по Натура 2000;
 Координирана трансгранична инфраструктура и зелена инфраструктура за
опазване на биоразнообразието и обектите по Натура 2000;
 Оборудване за опазване на биологичното разнообразие и обектите по Натура
2000, места.
Основните целеви групи и типове бенефициенти
Целевите групи са практически всички участници в опазването на трансграничната
околна среда и в насърчаването на екологичните услуги от страна на публичните
администрации към частните дружества, учредени, или които развиват дейността си в
тези райони, от неправителствените организации до жителите или посетителите
(туристите).
Бенефициентите на подкрепените действия ще бъдат всички публични или
нестопански организации, които могат ефективно да допринесат за подобряване на
управлението и опазването на природните трансгранични зони, по-специално на тези
по Натура 2000. Те включват агенции или институции, занимаващи се с опазването на
природата на национално или окръжно или областно ниво, неправителствени
организации, ангажирани с опазването на природата, университетски и
изследователски центрове, участващи в научни изследвания и развойна дейност
относно околната среда и/или зелените иновации, ЕГТС и т.н.
Визираните специфични региони
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Въпреки че целият трансграничен район е покрит от тази специфична цел, от особено
значение са обектите от Натура 2000, включени в трансграничната зона Румъния –
България и природните зони с особен риск, поради силен натиск от антропогенната
дейност, отколкото в строго защитени природни територии.
2.A.6.2. Основните принципи за селекция на операциите
Инвестиционен приоритет 6.г
Подборът на операции ще бъде извършен по подобен начин за всички приоритетни оси.
Ще се обърне специално внимание на гаранцията, че инвестициите, подкрепени по тази
специфична цел няма да се припокриват с други дейности/постижения, финансирани
чрез други инструменти за интервенция.
Оценката ще има две фази. Едната фаза ще разгледа административните и за
допустимост, критерии, извършвана по строго определен начин от Съвместния
Секретариат (СC). Вторият етап ще разглежда техническата оценка, реализирана, ако е
необходимо, с помощта на наети външни експерти.
Критериите за допустимост ще проверяват допустимостта, както на операциите, така и
на бенефициентите и на разходите.
Операциите са признати ако са включени в специфичната цел и ако допринасят за
индикаторите за резултат.
Ще бъде оценен приноса към индикаторите за изпълнение за тази специфична цел.
Допустимите бенефициенти са публични и частни институции, отговорни за
започването или за започването и изпълнението на операциите, които спазват
специфичните условия на поканите за проектни предложения.
По отношение на допустимите разходи списъкът ще бъде одобрен от Комитета за
наблюдение. Никакъв друг национален нормативен акт не се изисква. В рамките на
административната фаза ще бъде проверено съответствието на видовете разходи.
За всеки проект, който включва един инфраструктурен компонент е необходим анализ
разходи-ползи (включително глава по отношение на анализа на рисковете и
чувствителност).
След като Съвместният Секретариат оцени проектите, списъкът ще бъде представен на
Комитета за наблюдение за вземане на решение за избор.
2.A.6.3. Планирано ползване на финансовите инструменти (според случая)
Не е приложимо
2.A.6.4. Планирано ползване на основните големи проекти (според случая)
Не е приложимо
2.A.6.5. Индикатори за изпълнение (по инвестиционен приоритет)
Таблица 4: Общи и специфични индикатори заизпълнение на програмата

ID

Индикатор (наименование на
индикатора)

Мярна
единица
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Целева
стойност
(2023 г.)

Източник на
данни

Честота на
отчитане

CO23

Заеманата площ на
местообитанията, за да се стигне
до едно по-добро състояние и
съхранение (хектар)

Хектар
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20,000

Доклади за
мониторинг

Годишно

2.A.7. Рамка за успешно изпълнение
[Референция: член 8, алинея (2), буква (б), точка (iv) от Регламента (ЕС) № 1299/2013 г. и приложение II от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.]

Таблица 5: Рамка за успешно изпълнение по приоритетна ос 2 – Един зелен регион

Приоритет
на ос

Тип на индикатора
(ключов етап за
изпълнение, финансов
индикатор, индикатор
за изпълнение или ако
е приложимо
индикатор за
резултат)

ID

2

Индикатор за
изпълнение

CO09

2

Индикатор за
изпълнение

6.в.1

2

Финансов
индикатор

2F1

Индикатор или
ключов етап за
изпълнение

Повишаване на
очаквания брой
посещения до
обектите на
културно и
природно
наследство и до
атракциите,
които се ползват
от подкрепа
Брой създадени
интегрирани
туристически
продукти/услуги
Разходи
(сертифицирани)

Мярна
единица ако е
приложимо

Референтна
точка за 2018
г.

Финална цел
(2023 г.)

Източник на
данни

Посещения

2,000

10,000

Доклади за
мониторинг

Брой

10

100

Доклади за
мониторинг

Евро

5,100,000

63,454,564.6

Искания за
плащане
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Обяснение на
релевантностт
а на
индикатора,
ако е
приложимо

2.A.1. Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос)

Приоритетна ос 3: Един сигурен регион

Цялата приоритетна ос ще бъде изпълнена изцяло чрез финансовите
инструменти;
Цялата приоритетна ос ще бъде изпълнена изцяло чрез финансовите
инструменти определени на ниво ЕС;
Цялата приоритетна ос ще бъде изпълнена чрез местно развитие под
отговорността на общността.
2.A.2. Обосновката на определянето на една приоритетна ос, която покрива повече
от една тематична цел (ако е приложимо)
Не е приложимо
2.A.3 Фонд и основа за изчисляване на подкрепата на Европейския Съюз(повтаря
се за всяка основа покрит от приоритетната ос)
Фонд
Основа за
изчисление
(общите признати
разходи или на
признатите
публични разходи )

Европейски Фонд за Регионално Развитие

Общи признати разходи

2.A.4. Инвестиционен приоритет:

Инвестиционен приоритет 5.б: Стимулиране на инвестициите
насочени към специфичните рискове, гарантиране на устойчивост при
бедствия и развитие на системи за управление на бедствията
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2.A.5. Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет и
очакваните резултати
ID
Специфична цел 3.1

Резултатите,
които
държавата
членка
търси да получи чрез
подпомагането
от
страна на ЕС

Подобряване на съвместното управление на рисковете в трансграничната зона
Последиците от изменението на климата се усеща в трансграничната зона: сухи и горещи
лета, зими с големи количества сняг; зони с тенденции за опустиняване или наводнение,
свлачища на терени. Липсата на интервенции и стратегически инвестиции през последните
десетилетия води до все по-голямо въздействие на природните бедствия, изброени по-горе,
върху трансграничните общности и околната среда. Днес те са изправени пред повишен риск
да бъдат засегнати от природни бедствия, причинени от изменението на климата. В
допълнение, докато промишленото замърсяване намалява, замърсените и изоставени
исторически обекти, както и увеличаването на малките източници на антропогенно
замърсяване са рискови фактори, които се управляват незначително и се превръщат почти в
бедствия, по отношение на последиците от изменението на климата в района.
Като се има предвид, че освен посочената по-горе ситуация съществува по-малък капацитет
за смекчаване на последиците от бедствията, необходимостта да се засилят, както
управлението на бедствията, така и настоящ капацитет на службите за помощ при бедствия
и аварии, са очевидни и неотложни. Продължаването на изпълнението на проекти от
предходния програмен период, мерки за предотвратяване на наводнения, развитието на
системата за управление на риска и услугите/трансграничната спасителна/спешна
система),подчертавайки даденото първенство на решенията за зелена инфраструктура е
добра възможност за подобряване ефикасността и бързината на някои ключовия аспекти в
сферата на управлението на бедствията и на реакцията при аварии.
Следователно, превенцията и съвместното управление на риска от бедствия е между
основните трансгранични приоритети. Публичните и частни заинтересувани трансгранични
страни, както и гражданското общество, вече, чрез резултатите от предишния програмен
период, са една пряка перспектива за ползите от трансграничното сътрудничество в тази
област и насърчава прилагането на мерките и на съвместните проекти, които да осигурят
ефективно управление на общите проблеми. Всъщност, трансграничния район Румъния –
България е силно изложен на изменението на климата и природните бедствия като суша и
наводнения, крайбрежна ерозия и такава на речните брегове, свлачища на терени,
земетресения, пожари и др. Едно по-високо ниво на превенция на риска от бедствия може да
произтече от сътрудничеството и координацията между транссекторните отговори,
технологичните разработки и стандарти, одобрени от двете страни на местно и национално
публично ниво, но и увеличаване важността, предоставена на екологичните решения. Освен
това, както е отбелязано в регламента на Техническо-икономическия съвет, и където се
споменава често, се препоръчва увеличаване на съвместното управление на общите рискове
на трансгранично ниво. Това ще изисква, наред с други неща, подкрепа за развитие на
трансграничното стратегическо планиране, адаптирано към контекста и осигуряване на
службите за извънредни ситуации.
С оглед на горепосоченото, държавите-членки възнамеряват да постигнат чрез тази ос, двоен
резултат: подпомагането на идентифицирането на тези общи мерки, които могат най-добре
да третират бедствията и съвместните рискове и подкрепата за някои инвестиции/мерки за
съвместни управление на рисковете и превенция на риска.
Като се имат предвид последствията и честотата на наводненията, причинени от реките и
свлачищата на терен (например, свлачища на брега на река) решенията, както за
консолидиране на бреговете чрез повторно залесяване и намаляване на рисковете от
наводнения чрез почистване (например, почистване на зоната от сухи дървени отпадъци)
могат да намалят рисковете и в следствие, да осигурят ефективна защита, както на околната
среда, така и на живота на гражданите на трансграничната зона.
В резултат на това държавите-членки желаят да получат чрез тази специфична цел един подобре подготвен и интегриран трансграничен регион по отношение на превенцията и на
капацитета за управление на риска при бедствия.
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Таблица 3: Специфични индикатори за резултат на програмата (по специфична цел)

19

ID

Индикатор

Мерна единица

R.3.1

Качеството на
съвместното
управление на
риска в
трансграничната
зона

Степен на
удовлетвореност
на
заинтересованите
страни от зоната;

Референтна
стойност

референтна
година

2

Целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.

Страница 76 от 152

2014 г.

Целева стойност (2023
г.)19

3

Източник на
данни

Честота на
отчитане

Сондаж

2018,
2021 и
2023 г.

2.A.6. Дейностите, които следва да бъдат подкрепени
инвестиционния приоритет (по инвестиционен приоритет)

в

рамките

на

2.A.6.1. Описание на типа и примери за дейности, които следва да бъдат
подкрепени и очаквания принос на специфичните цели включително, според
случая, идентифициране на основните целеви групи, на визираните специфични
територии и на типовете бенефициенти
Дейности за подобряване на съвместното управление на риска в трансграничната
зона.
Подкрепените дейности ще използват трансграничното сътрудничество за да
допринесат за увеличаване на устойчивостта към бедствия и смекчаване на
последиците от изменението на климата. Подкрепените дейности ще се съсредоточават
върху съвместното планиране и съвместно изпълнение на мониторинга, превенцията и
ограничаването на последиците от бедствия, за предпочитане чрез решения,
основаващи се на зелена инфраструктура. Сътрудничеството в тази област е от
съществено значение, защото географията на граничния регион и рисковете от
бедствия, свързани с тях (големи речни наводнения и свлачища на терени, горещи
вълни и пожари, земетресения и риск от индустриални бедствия) показа ясно
добавената стойност за изпълнението на мерките за устойчивост и смекчаване на
последиците от бедствия.
Няколко примера за дейности, които са подкрепени в рамките на съответната
специфична цел:
Неструктурни „Меки“ мерки:
1. Осигуряването на една по-добра координация и ефективна реакция на властите в
аварийни ситуации, предизвикани от природни бедствия (наводнения, пожари,
топлинни вълни, земетресения, бури), както за установяване на правилата/общото
законодателство на обезлесяването и строителството в районите, засегнати от природни
и антропогенни опасности;
2. Създаването и интеграцията на някои стандарти и хармонизирани системи за подобро прогнозиране и управление на природните и антропогенните опасности в
Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2014– 2020 г.
(наводнения, земетресения, пожари, бури), включително изготвяне/ актуализиране на
карти за заплахата и решения за употреба на основата на екосистемите (в ливади,
опазване на влажните зони, управление на горите);
3. Установяване на интегрирани хармонизирани инструменти за предотвратяване и
намаляване на рисковете (включително откриването, системите за ранно
предупреждение и оповестяване, картографиране и оценка на риска) - създаване на
общи структури за неочаквани извънредни ситуации (включително специализирани
служби за интервенция/модули за гражданска защита) и развитието на дребната
трансгранична инфраструктура на регионално ниво в сферата за подготовка за
извънредни ситуации (например транспортни произшествия, бедствия и т.н.),
включително в случай на тежки метеорологични рискове (бури, високо температурни
феномени, горски пожари, суша, наводнения) и геофизични рискове (като свлачища на
терени, земетресения);
4. Разработването на подробни карти и обща база данни, посочващи природните и
технологични рискове и ползването на терените от органите за планиране на
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земеползването/регионалното устройствено планиране, екологични агенции и служби
за помощ при бедствия, аварии и катастрофи;
5. Обмен на опит и знания, включително осведоменост относно сферата на
превенцията и ефективното управление на рисковете в трансграничната зона
(включително програми за обучение, инициативи за обучение, базирани на общността,
двуезични карти, брошури за природни и антропогенни опасности) за специфични
целевите групи (деца/младежи, проектантите за развитие, мениджъри за спешни
ситуации, официални лица от местните власти и т.н.).
Инфраструктурни „Твърди“ мерки:
6. Подобряването на земите в райони с висока и средна степен на риска за
предпочитане чрез екологични решения, основаващи се на екологичен подход
(включително: оздравяване и залесяване на речните брегове, създаване на зелена
инфраструктура за защита срещу наводнения и на бреговете, изграждане на диги и
защитата на бреговата ивица (диги, водосъбирателни езера), залесяване/презалесяване
на уязвимите непостоянни терени срещу образуването на течения, намаляване
тенденциите за опустиняването и висок риск от суша), презасажданена гори в ливадни
зони);
7. Поддържането и лансирането на трансграничните инвестиции за зелената
инфраструктура, която намалява риска от бедствия (като системи за събиране на
дъждовна вода, повторно залесяване и др.).
Интегрирани мерки:
8. Измерването/наблюдението на екологичните параметри, които са важни за
ранно предупреждение и мерки за смекчаване (например: нивото на емисии, качеството
на водата, анализ на почвата и водни проби и т.н.) чрез съвместната доставка на
оборудване и чрез съвместната оценка на резултатите.
Видове постижения
В рамките на подпомаганите дейности могат да бъдат получени различните видове
постижения. Специално внимание ще бъде отделено на системите и общите
инструменти и координация на трансграничните стратегии и инвестиции относно
превенцията на рисковете и управлението на кризисните ситуацииза предпочитане
екологични решения. Видове постижения (не се ограничават до този списък) могат да
бъдат:
 Съвместни стратегии за управление на спешните ситуации и превенция на
рисковете, включвайки плановете за съвместно действие;
 Планове за действия относно издръжливостта и смекчаване на ефектите от
бедствията;
 Интегрирани общи стандарти за управление на риска и градоустройство;
 Оборудване от сферата за мониторинг на параметрите на околната среда,
оборудването в областта на управлението на извънредните ситуации и устойчивостта
на бедствия;
 Разяснителни кампании за информираност на населението в трансграничната
зона относно извънредните ситуации, рисковете и мерките за смекчаване, управление и
тяхното намаляване;
 Обмен на опит.
Основните целеви групи и типове бенефициенти
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Основните целеви групи за тази мярка са вземащите решения на национално,
регионално, окръжно/областно и местно ниво в областта на риска от бедствия и
извънредните ситуации, местното население в трансграничната зона и институциите,
които отговарят за мониторинга, оценката и насочването по отношение на
извънредните ситуации и на рисковете при бедствия.
Бенефициентите от подпомаганите дейности са, на първо място, институциите на
национално или на местно/окръжно/областно ниво, които се занимават, в условията на
закона, от управлението на извънредните ситуации. Всяка друга обществена или с
нестопанска цел организация, която може да допринесе за активното и ефективно
намаляване на риска от бедствия и съдейства в процеса на смекчаване на ефектите е
важен потенциален бенефициент: местните публични власти, неправителствените
организации, които могат да включат и обучаване на местните общности, университети
и изследователски и за развойна дейност, организации, участващи в научни
изследвания на различните рискови фактори (промишлено замърсяване, местните
последиците от изменението на климата), ЕГТС.
Визираните специфични правила
Целият граничен регион е визиран. Специално внимание ще бъде обърнато на риска от
наводнения на река Дунав и на проблемите на ерозията на почвата и речните брегове,
от една страна, и на риска от промишлени бедствия, от друга. Така тези територии са
най-засегнати от тези видове риск, могат да бъдат бързо идентифицирани като целеви
области (райони в близост до големи индустриални зони, Дунавската равнина, зоните
изложени на ерозия на бреговете и т.н.).
2.A.6.2. Основните принципи за избора на операциите
Инвестиционен приоритет 5.б
Подборът на операциите ще се извършва по подобен начин за всички приоритетни оси.
Ще се обърне специално внимание, за да се гарантира, че инвестициите, подкрепени по
тази специфична цел няма да се припокриват с други дейности/постижения,
финансирани чрез други инструменти на интервенция.
Оценката ще има две фази. Една фаза ще разгледа административните критерии и
критерии за допустимост, извършени по строго определен начин от страна на
Съвместния Секретариат (СC). Втората фаза ще разгледа техническата оценка,
извършена, ако е необходимо, с помощта на наети външни експерти.
Критериите за допустимост ще проверяват допустимостта на операциите, така и на
бенефициентите и разходите.
Операциите са признати ако са включени в специфичната цел и ако допринасят за
индикаторите за резултат.
Ще бъде предоставена приоритетност на индикаторите, които промотират природни
решения и зелената инфраструктура.
Ще бъде оценен приноса към индикаторите за изпълнение на тази специфична цел.
Допустимите бенефициенти са публични и частни институции, отговорни за
започването или за започването и изпълнението на операциите, които отговарят на
специфичните условия на поканите за представяне на предложения.
По отношение на допустимите разходи, списъкът ще бъдат одобрен от Комитета за
Наблюдение. Не се изисква друг национален правен акт. В административната фаза ще
бъде проверено само съответствието на видовете разходи.
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За всеки проект, който включва един инфраструктурен компонент е необходим анализ
разходи-ползи (включително глава по отношение на анализа на рисковете и
чувствителност).
След като Съвместният Секретариат оцени проекта, списък ще бъде представен на
Комитета за наблюдение за вземане на решение за подбор.
2.A.6.3. Панирано ползване на финансовите инструменти (ако е приложимо)
Не се прилага
2.A.6.4. Планирано ползване на основните големи проекти (ако е приложимо)
Не се прилага
2.A.6.5. Показатели за изпълнение (по инвестиционен приоритет)
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Таблица 4: Общи и специфични индикатори за изпълнение;

ID

5б.1

CO20

CO213

5b.2

Индикатор
(наименование на
индикатора)

Мярна
единица

Целева
стойност
(2023 г.)

Източник на
данни

Честота на
отчитане

Населението,
което се ползва от
мерките за
управление на
рисковете
Населението,
което се ползва от
мерките за защита
срещу наводнения
Населението,
което се ползва от
мерките за защита
срещу горски
пожари

Брой

2,500,000

Доклади за
наблюдение

Годишно

Лица

1,250,000

Доклади за
наблюдение

Годишно

Лица

1,250,000

Доклади за
наблюдение

Годишно

Броят на
съвместните
партньорства в
сферата на ранното
предупреждаване и
съвместна
интервенция в
извънредните
ситуации

Брой

50

Доклади за
наблюдение

Годишно
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2.A.7. Рамка за успешно изпълнение
[Референция: член 8, алинея (2), буква (б), точка (iv) от Регламента (ЕС) № 1299/2013 г. и приложение II от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.]

Таблица 5: Рамка за успешно изпълнение по приоритетна ос 3 – Един сигурен регион

Приоритетна
ос

Тип на индикатора
(ключов етап за
изпълнение,
финансов индикатор,
индикатор за
изпълнение или ако е
приложимо
индикатор за
резултат)

ID

3

Индикатор за
изпълнение

5.б.2

3

Финансов
индикатор

3F1

Индикатор или
ключов етап за
изпълнение

Брой на
съвместните
партньорства в
сферата на
съвместното
ранното
предупреждаване
и съвместната
интервенция в
извънредни
ситуации;
Разходи
(сертифицирани)

Мярна
единица ако е
приложимо

Референтна
точка за 2018
г.

Финална цел
(2023 г.)

Източник на
данни

Брой

10

50

Доклади за
мониторинг

Евро

4 500 000

48,225,468
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Искания за
плащане

Обяснение на
релевантностт
а на
индикатора,
ако е
приложимо

2.A.1. Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос)

Приоритетна ос 4: Един квалифициран и всеобхващащ регион

Цялата приоритетна ос ще бъде изпълнена изцяло чрез финансовите
инструменти;
Цялата приоритетна ос ще бъде изпълнена изцяло чрез финансовите
инструменти, определени на ниво ЕС;
Цялата приоритетна ос ще бъде изпълнена чрез местно развитие под
отговорността на общността.
2.A.2. Обосновката на определянето на една приоритетна ос, която покрива повече
от една тематична цел (ако е приложимо)
Не е приложимо
2.A.3 Фонд и основа за изчисляване на подкрепата на ЕС
Фонд
Основа за
изчисление
(общите признати
разходи или на
признатите
публични разходи )

Европейски Фонд за Регионално Развитие

Общи признати разходи

2.A.4. Инвестиционен приоритет:

Инвестиционен приоритет 8.и: Стимулиране устойчивостта и
качеството на работните места и подкрепа за мобилността на
работната ръка чрез интегриране на трансграничните пазари на
труда, включително трансграничната мобилност, съвместните местни
инициативи в сферата на заетост на работната ръка, услугите за
информираност и консултиране и съвместно обучение
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2.A.5. Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет и
очакваните резултати
ID
Специфична цел 4.1

Окуражаването на цялата трансгранична зона по отношение на заетостта и
мобилността на работната ръка

Резултатите,
които
държавата
членка
търси да получи с
подкрепата
на
Европейския Съюз

В контекста на обезлюдяването, застаряването на населението и миграцията от
трансграничния район, един от най-належащите въпроси в сегашното положение на
заетостта показва, че търсенето и предлагането на работни места не е балансирано, в
следствие на една изцяло неблагоприятна среда за инициативите, свързани с бизнеса.
Очаква се програмата да повлияе на повишаването на мобилността и обхващането на пазара
на труда чрез насърчаване на инициативи, насочени, както към работниците, така и към
предприемачите.
За тази цел, тя подчертава необходимостта от изграждане на трансгранични мрежи, които
споделят най-добрите практики и стратегии за организиране на ценни срещи и синергии
между тях.
„Зелените работни места“ (в сферата на екологичното селско стопанство, горското
стопанство и др.) могат да бъдат, също така, ключови инструменти, които осигуряват на
фермерите и туристическите оператори нови и по устойчиви практики. Климатичните
промени са определени едновременно с това и от всекидневната практика на работниците,
които трябва да бъдат инструктирани по съответния начин. Обученията могат да бъдат
организирани на трансгранично ниво за разпространение на нови и перспективни практики,
които поддържат идеята, че местния ландшафт представлява многофункционални
екосистеми.
Тази мрежа ще свърже също така частния сектор на образователната система, за да осигури
по-практично и ценно обучение на студентите или работниците. Това ще позволи на
работниците да отговорят на нуждите на работодателите, а също и да успокои работниците
за професионалното им бъдеще.
Освен това, той ще насърчи инициативи за осигуряване на по-добра достъпност и
насърчаване на програмата за изучаване на езици. За тази цел ще бъде полезно
предоставянето на информация относно възможностите за работа от другата страна на
границата. По този начин ще бъде възможно за населението да променя обхвата на
проучванията си и да бъде по-отворено към изучаването на друг език.
За тази цел също така е необходимо да се насърчава прилагането на трансграничните
структури, които ще играят ролята на ежедневна помощ за трансграничните работници и
предприемачи за преодоляване на административните, правните или данъчните препятствия
на пътя на мобилността.
Службите по заетостта на Европейския съюз вече са създали 20 EURES трансгранични
партньорства в повече от 13 страни. Това трансгранично партньорство и съветниците му
имат за цел да отговорят на нуждите от информация и координация на мобилността на
работната сила в граничните региони, тези партньорства събират заедно обществените
служби по заетостта и службите за професионално обучение, работодатели и синдикални
организации, местни власти и други институции, които отговарят за наемането и
професионалното обучение.
Тази добра практика може да бъде ценен модел за получаването на нашата трансгранична
инициатива като начин да се сдобие с информираност за трансграничната рамка EURES и
нейното прилагане в други европейски региони.
Основният резултат от тази инициатива има за цел да насърчи интеграцията на двата пазара
на труда, за да докаже, че процесът за постигане на по-единна трансгранична зона е в процес
на осъществяване и е пълен с възможности и ползи.
В действителност, тези трансгранични работници могат постепенно да имат предвид, че не
само живеят в покрайнините на столиците или в чужди страни, за да живеят и търсят работа,
а че живеят в отделен централен район, където могат да намерят и да поддържат устойчива и
квалифицирана работа и да имат достъп до програми за непрекъснато обучение, създадени
да отговорят на някои от новите и предизвикателни нужди на трансграничните дружества.
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Таблица 3: Специфични индикатори за резултат на програмата (по специфична цел)

20

ID

Индикатор

R.4.1

Населението с
достъп до
съвместните
инициативи за
наемане

Мерна единица

Брой

Референтна
стойност

Референтна
година

200,000

Целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.
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2014 г.

Целева стойност (2023
г.)20

Източник на
данни

Честота на
отчитане

500,000

Доклади за
наблюдение

2018,
2021 и
2023 г.

2.A.6. Дейностите, които следва да бъдат подкрепени
инвестиционния приоритет (по инвестиционен приоритет)

в

рамките

на

2.A.6.1. Описание на типа и примери за дейности, които следва да бъдат
подкрепени и очаквания принос на специфичните цели включително, според
случая, идентифициране на основните целеви групи, на визираните специфични
територии и на типовете бенефициенти
Дейности за стимулиране на интегрирането на трансграничната зона по
отношение на заетостта и мобилността на работната ръка.
Действията, които ще бъдат подкрепени по тази специфична цел се стремят да
насърчават развитието на по-интегриран пазар на труда в трансграничния район. Това
ще бъде постигнато основно чрез механизми за обучение и подкрепа с роля за
укрепване и улесняване на работната ръка в трансграничния регион.
В стремежа си да се накара работната ръка да се възползва от възможностите за
трансгранична заетост и предприемачество, подкрепата ще се съсредоточи около два
основни проблема: осигуряване на подходящи умения, адаптирани към ресурсите и
икономическия трансграничен потенциал (за разгръщане на истинския вътрешен и
устойчив икономически потенциал в области, които могат да бъдат развити, малки и
средни предприятия и предприемачеството) и подкрепа на мерките за улесняване на
трансграничната мобилност (езиково обучение, инфраструктура и транспорт за
пресичане на границата и т.н.).
Всички дейности, които ще бъдат подкрепени ще допринесат за подобряване на
интеграцията на трансграничните пазари на труда и на връзките между предприемачите
от двете страни на границата.
Примери за дейности, които ще бъдат подкрепени:
Неструктурни „Меки“ мерки:
1. Предвиждане на възможности за дългосрочна заетост на работна сила,
създадени от структурните промени на пазара на труда и развитието на услуги в
областта на наставничество и обучението през целия живот за насърчаване на
развитието в кариерата;
2. Разработване на стратегии, планове и съвместни проучвания относно
трансграничната мобилност и идентифицирането на основните отрасли, които могат да
активират мобилността на работната ръка;
3. Сътрудничество в предлагането на услуги за работодателите и определяне на
партньорства с образователните институции и други служби за заетост, за да се
осигурява гъвкава, превантивна и ефикасна доставка на услугите, които се предлагат;
4. Предоставяне на пълна и официална информация по отношение на социалното
осигуряване, трудовото законодателство и данъчни въпроси в граничните райони на
Румъния и България, чрез периодични обучения и курсове по съответните законови
разпоредби с оглед намаляване на несигурността на административните звена и на
работодателите по отношение на тълкуването и прилагането на специалните
разпоредби.
5. Развитието и осигуряването на съвместни общи програми за професионална
квалификация/призвание в секторите, в който не се изискват специфични умения или
относно пресечните проблеми като устойчивото развитие;
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6. Обучение и съвместна подкрепа, обмен на добри практики за едно по-добро
разбиране на интегрирането на пазара на труда;
7. Дейности за информираност относно възможностите за заетост в зоната на
Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“;
8. Предлагането на специализирани курсове за език за наетите лица, които пътуват
до работното си място и такива, които търсят работно място, и които могат да повишат
шансовете си за да бъдат наети в трансграничната зона.
Инфраструктурни „Твърди“ мерки:
9. Създаване/развитие на инфраструктурата за повишаване на мобилността на
работната ръка.
Интегрирани мерки:
10. Стратегии и мерки за по-добро включване на пазара на труда на групите от
населението в неравностойно положение;
11. Предоставяне на информация и съвети на трансграничните работници, които
пътуват до работното си място, и потенциални работодатели чрез създаването и
развитието на общи бази данни за мобилността на работната ръка на пазара на труда;
12. Подкрепата, съобразена с нуждите от двете страни на границата, за тези, които
търсят работни места, с разширяване на предоставянето на услуги за тези, които сменят
работните си места или към неактивните, които се завръщат на пазара на труда;
13. Създаване и развитие на трансгранични бизнес инкубатори и на виртуални
инкубатори за насърчаване на наемането на персонал от двете страни на границата
(компании, базирани на местните ресурси и местните нужди от услуги, както и от
иновативни продукти за културен туризъм, разходка с лодка и воден екотуризъм,
локализиран в района, устойчив туризъм, екологично селско стопанство и екологично
производство на храни.).
Видове постижения
В рамките на подпомаганите дейности могат да бъдат получени различните видове
постижения. От особен интерес ще бъде предоставянето на услуги и развитието на
стратегии и на инфраструктурата за увеличаване на мобилността на работната сила в
трансграничната зона. Видовете постижения (не се ограничават до този списък) могат
да бъдат:
 Услугите, които насърчават заетостта и обучението през целия живот;
 Основни инфраструктурни елементи, които насърчават мобилността на
работната ръка;
 Общи стратегии за по-добро включване на пазара на труда;
 Информация (бази данни) и консултиране за повишаване на мобилността на
труда;
 Кампании за повишаване на информираността, курсове за чужди езици и
информационни сесии за стимулиране на възможностите на пазара на труда;
 Трансгранични бизнес инкубатори и виртуални инкубатори за насърчаване на
заетостта.
Основните целеви групи и видове бенефициенти
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Основните целеви групи на тази ос ще бъдат неактивните лица в трудоспособна
възраст и на потенциалните предприемачи или активните лица от трансграничния
регион. Въпреки това, хората, които са напуснали пазара на труда и младите хора ще
бъдат определени като целева група, поради тяхното значение, за осигуряването на
сближаване между местните общности (по отношение на активното застаряване,
намаляването на степента на зависимост и повишаването на приходите) и за бъдеща
работна ръка, квалифицирана и добре адаптирана.
Важен акцент ще бъде поставен и върху категорията на жените и на лицата,
принадлежащи към групите в неравностойно положение (етнически малцинства, лица с
увреждания и т.н.), за да се повиши степента на пригодност за заетост и да им се даде
възможност да се възползват от възможностите за работа в трансграничната зона.
Бенефициентите на посочените по-горе дейности, ще бъдат, най-вероятно, публичните
органи (доставчици на публичните политики, икономически и социални предимства,
обществени услуги), организациите на образователния сектор, доставчици на
обучителни услуги (за предоставянето на съответните трансгранични умения и
способности) и неправителствени организации, особено сдружения на бизнесмени от
двете страни на границата (за подкрепа на малките и средни предприятия и
самостоятелно наети лица) и търговските камари, ЕГТС.
Визирани специфични региони
Трансграничната зона Румъния – Българиявключва една от най-бедните зони в рамките
на територията на Европейски Съюз. Само един ограничен брой от градските центрове
в рамките на региона имат по-добра социално-икономическа ситуация сравнена с
националните стандарти.
Пазарът на труда се влияе от високата степен на активност и от слабото и много
слабото разнообразяване на предлагането на работни места, особено в селските райони
и дори в някои по-малки градски райони. Това е причината, поради която тази ос се
опитва да отговори на въпросите за пригодността на заетост и слабото
предприемачество в региона чрез предоставената подкрепа за мерките относно лицата
на свободна практика, новообразуваните фирми и малки предприятия, които използват
неизползваните ресурси на селските области: чрез подобряване на качеството на
селското стопанство, чрез производството на брутни селскостопански продукти и
продукция, както и обработката на специфичните хранителни продукти чрез
неповлияването на естествената природната среда и на тази на селските райони за
природен и културен туризъм и т.н.
Въпреки това цялата трансгранична зона Румъния – България е визирана по различен
начин от момента, в който малките градски и селските зони имат изключителна нужда
от включващи и за обучение, мерки.
2.A.6.2. Основните принципи за избора на операциите
Инвестиционен приоритет 8.и
Подборът на операциите ще се провежда по подобен начин за всички приоритетни оси.
Специално внимание ще се обърне на гарантирането, че инвестициите, подкрепени по
тази специфична цел няма да се припокриват с други дейности/постижения,
финансирани чрез други инструменти за интервенция.
Оценката ще има две фази. Едната фаза ще разгледа административните и за
допустимост критерии, извършвани по строго определен начин от Съвместния
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Секретариат (СC). Вторият етап ще разгледа техническата оценка, извършена, ако е
необходимо, с помощта на наети външни експерти.
С критериите за допустимост ще се проверяват допустимостта на операциите, така и
тази на бенефициентите и разходите.
Операциите са признати ако са включени в специфичната цел и ако допринасят за
индикаторите за резултат.
Ще бъде оценен приноса към индикаторите за изпълнение на тази специфична цел.
Допустимите бенефициенти са публични и частни институции, отговорни за
започването или за започването и изпълнението на операциите, които са съобразени със
специфичните условия на поканите за представяне на предложения.
По отношение на допустимите разходи, списъкът ще бъде одобрен от Комитета за
Наблюдение. Никакъв друг национален нормативен акт не се изисква. В рамките на
административната фаза ще бъде проверено само съответствието на видовете разходи.
За всеки проект, който включва един инфраструктурен компонент е необходим анализ
разходи-ползи (включително глава по отношение на анализа на рисковете и
чувствителност).
След като Съвместният Секретариат оцени проектите, списъкът ще бъде представен на
Комитета за Наблюдение за вземане на решение относно избора.
2.A.6.3. Планирано ползване на финансовите инструменти (ако е приложимо)
Не е приложимо
2.A.6.4. Планирано ползване на основните големи проекти (ако е приложимо)
Не е приложимо
2.A.6.5. Индикатори за изпълнение (по инвестиционен приоритет)
Таблица 4: Общи и специфични индикатори за изпълнение на програмата

ID

8д.1

Индикатор
(наименован
ие на
индикатора)
Брой
инициативи
(обучения,
образователни
схеми, интернет
домейни,
споразумения,
мрежи, търгове
за заетост на
работните места
и др.), които
активират

Мярна
единица

Целева
стойност
(2023 г.)

Източник на
данни

Честота на
отчитане

Брой

50

Доклади за
мониторинг

Годишно
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мобилността на
работната ръка
в
трансграничната
зона

Брой на
участниците в
съвместни
местни
8д.2
инициативи в
(COI 44)
областта на
заетостта и
съвместното
обучение
Брой на
участниците в
съвместни
програми за
образование и
обучение в
подкрепа на
8д.3
младежката
(COI 46)
заетост,
възможности за
достъпно висше
и
професионално
образование без
граници

Участници

10,000

Доклади за
мониторинг

Годишно

Участници

2,000

Доклади за
мониторинг

Годишно
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2.A.7. Рамка за успешно изпълнение
[Референция: член 8, алинея (2), буква (б), точка (iv) от Регламента (ЕС) № 1299/2013 г. и приложение II от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.]

Таблица 5: Рамка за успешно изпълнение по приоритетна ос 4 – Един квалифициран и включващ регион

Приоритет
на ос

Тип на
индикатора
(ключов етап за
изпълнение,
финансов
индикатор,
индикатор за
изпълнение или
ако е приложимо
индикатор за
резултат)

ID

Индикатор или
ключов етап за
изпълнение

Мярна
единица (ако е
приложимо)

Референтна
точка за 2018 г.

Финална цел
(2023 г.)

Източник на
данни

Брой

10

50

Доклади за
мониторинг

Евро

1,000,000

17,767,279

Искания за
плащания

Брой инициативи

4

Индикатори за
изпълнение

8e.1

4

Финансов
индикатор

4F1

(обучения,
образователни
схеми,интернет
домейни,
споразумения,
мрежи, предлаганеоферта на работни
места и др.), които
активират
мобилността на
работната ръка в
трансграничната
зона

Разходи
(сертифицирани)
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Обяснение на
релевантността
на индикатора,
ако е
приложимо

2.A.1. Приоритетна ос (повтаря се за всяка приоритетна ос)

Приоритетна ос 5: Един ефикасен регион

Цялата приоритетна ос ще бъде изпълнена изцяло чрез финансовите
инструменти;
Цялата приоритетна ос ще бъде изпълнена изцяло чрез финансовите
инструменти определени на ниво ЕС;
Цялата приоритетна ос ще бъде изпълнена чрез местно развитие под
отговорността на общността.
2.A.2. Обосновката на определянето на една приоритетна ос, която покрива повече
от една тематична цел (ако е приложимо)
Не е приложимо
2.A.3. Фонд и основа за изчисляване на подкрепата на Европейския Съюз
Фонд
Основа за
изчисление (общите
признати разходи
или на признатите
публични разходи )

Европейски Фонд за Регионално Развитие

Общи признати разходи

2.A.4. Инвестиционен приоритет (повтаря се за всеки инвестиционен приоритет в
рамките на една приоритетна ос)

Инвестиционен приоритет 11.иv: Утвърждаване на институционния
капацитет на публичните власти и на заинтересуваните лица и
ефикасна публична администрация чрез стимулиране на съдебното и
административно сътрудничество и на сътрудничеството между
граждани и институции
2.A.5. Специфични цели, съответстващи на инвестиционния приоритет и
очакваните резултати
ID
Специфична цел 5.1
Резултатите,
държавите

Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефикасност на публичните
институции в контекста на трансграничното сътрудничество

които Въпреки че е постигнат напредък по отношение на укрепването на административния
членки капацитет в България и Румъния трансграничният район все още се счита, за район със слаб
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търсят са получат чрез административен капацитет, една тенденция към свръх-регулация и структури на прекалено
централизираната публична, бюрократична и непрозрачна власт.
подкрепата на ЕС
Добрите практики от периода 2007– 2013 г. ще бъдат поддържани. Процедурите,
методологиите, инструментите, използвани за събиране на данните, мониторинг и оценка ще
бъдат актуализирани.
Това води до последствия, като например усвояването на европейските фондове е далеч от
оптималното и с едно много ниско ниво на публично-частни партньорства и участие на
обществеността.
Тези два въпроса са свързани, понеже липсата на капацитет и ефективност на публичната
власт може да бъде вредна за пълното присъединяване към възможностите за финансиране
от Европейския Съюз. Вторият зависи от дълбокото ангажиране на заинтересованите страни
от частния сектор и за необходимото осъществяване на рамката за създаване на проекти на
всяко едно териториално ниво.
Всъщност, развитието на нови модели на управление с участието на заинтересованите
страни от частния сектор (CLLD-местно развитие, за което отговорност носи общността,
местни инициативни групи) може да помогне за ефикасно постигане на мисии за
обществени услуги чрез по-добро управление и мониторинг, системи за оценка и за
сътрудничество, както и инструменти на частния сектор.
Например, един много ценен лост за развитието на вертикалното и хоризонтално ефективно
публично управление и изпълнението на местни социални дейности може да бъде
социалното консултиране или внимание, отделено на групите в неравностойно положение
като етническите малцинства и хората с увреждания.
За тази цел, първият приоритет е да се подпомогнат публичните органи да разберат все поясно тяхната трансгранична среда и да приемат нови практики за трансграничното
управление за своите граждани (като участието на обществеността във вземането на
решения), както и за частните заинтересовани страни (като се намали бюрократичната
тежест, развитието на публично-частни партньорства, създаване на усъвършенствано
териториално развитие, планове и инвестиционни структури–Европейска група за
териториално сътрудничество, Интегрирана териториална инвестиция, CLLD-местно
развитие, за което отговорност носи общността).
Предложените действия, които трябва да бъдат подкрепени в тази Приоритетна Ос не са
предназначен за „ъпгрейд“ на публичните власти или да ги лиши от техните правомощия и
легитимност, точно обратното, те са предназначени за подобряване на тяхната способност да
развиват амбициозни проекти, конкретни и финансирани, които участват в подобряването на
общото благосъстояние на своите граждани.
Основният резултат е да се повиши нивото на сътрудничество чрез разработване на
конкретни съвместни действия за подобряване на общото благосъстояние на гражданите в
трансграничния регион.
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Таблица 3: Специфични индикатори за резултат на програмата (по специфична цел)
ID

R.5.1

21

Индикатор

Мерна единица

Нива на
координация на
публичните
институции от
трансграничната
зона

Интензивност
на
сътрудничество
то от
трансграничната зона
(публични
институции,
неправителстве
ни организации)

Референтна
стойност

Референтна
година

3

Целевите стойности могат да бъдат качествени или количествени.
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2014 г.

Целева стойност (2023
г.)21

4

Източник на
данни

Честота на
отчитане

Сондаж

2018,
2021 и
2023 г.

2.A.6. Дейностите, които следва да бъдат подкрепени
инвестиционния приоритет (по инвестиционен приоритет)

в

рамките

на

2.A.6.1. Описание на типа и примери за дейности, които следва да бъдат
подкрепени и очаквания принос на специфичните цели включително, според
случая, идентифициране на основните целеви групи, на визираните специфични
територии и на типовете бенефициенти
Дейности за стимулиране на капацитета за сътрудничество и за ефикасност на
публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество
Програмата има за цел да подпомага институциите в предоставянето на по-ефективни,
приспособими и персонализирани политики и услуги, със сравнимо качество, в
трансграничния регион и развивайки в същото време иновативни решения в светлината
на управлението на повече нива и на трансграничното сътрудничество чрез
изпълнението, например на Рамката за митническа компетентност на ниво Европейски
Съюз за да се повишат стандартите за митнически постижения.
Освен това, програмата очаква, че местните заинтересовани страни ще си сътрудничат
с публичните власти, за да намерят новаторски решения за публичните услуги.
На европейско ниво Комисията подчертава сега необходимостта от развитие на
политики за сигурност и контрол на имиграцията, финансирайки инициативи чрез
ФОНДА ЗА ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ (ФВС). Този инструмент се основава на два
стълба, които наистина са релевантни за зоната на Програмата за трансгранично
сътрудничество:
 Компонентът полиция ФВС, която е предопределена за улесняване на борбата с
организираната престъпност и с тероризма на трансгранично ниво и управлението на
рисковете и на последващите кризи. Така както Румъния, така и България са силно
повлияни от корупцията и организираната престъпност, но тази специфична цел не
цели да посочи корупцията, а да подходи структурно чрез промотиране на една поефикасна, прозрачна и готова за сътрудничество администрация. В следствие на това
целта е да предложи на всяка заинтересувана страна по-добър достъп до информация и
да консолидира правителствения подход на повече нива в материята на публичните
политики, което не прави друго освен да допълни целите на ФВС. Освен това
консолидираното административно трансгранично сътрудничество ще създаде един
важен коз в промотирането на една по-добра признатост в рамките на фондовете ФВС.
В следствие, на което инициативите, насочени срещу престъпността и корупцията са
много важни за успеха на програмата и за икономическото развитие на региона, което е
отсрочено от многобройни незаконни потоци от общата икономика.
 Границите ФВС и компонента относно визите целят да подкрепят една
съвместна политика за визите и контрола на външните граници.
Както Румъния, така и България имат граници с държави, които не са членки.
Трансграничната зона не е визирана по директен начин от този проблем, но може да
бъде, теоретично, една точка за преминаване на границите за нелегалните имигранти. В
следствие трябва да се осигури едно равновесие между сигурност и полицейски мерки,
от една страна и необходимостта за създаване на отделна зона за развитие, в която
границите едва съществуват, от друга страна.
Наборът от действия, които да бъдат подкрепени в трансграничната зона, отговарят
напълно на специфичната цел „повишаване на капацитета за сътрудничество и
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ефективност на публичните администрации в контекста
трансгранично сътрудничество“ и предвижда следното:

на

Програмата

за

Неструктурни „Меки“ мерки:
1. Анализ и хармонизиране на регламентиращата рамка;
2. Утвърждаване на местните/регионални трансгранични мрежи;
3. Разработване на стратегии за внедряване, развитие и трансфер на модели и
решения за добри практики (включително добри практики за предоставяне на публични
услуги чрез инструменти и методи за електронно правителство или за управление на
асоциираните рискове към климатичните промени), организационни модели,
инструменти за вземане на решения и за насърчаване на пилотните дейности за поголямо участие на всички групи на гражданското общество в процеса на вземане на
трансгранични и местни решения и в процеса на изработване на публичните политики;
4. Координиране на политиката и инвестициите в програмата – разработване на
общи подходи към общи проблеми – в области като социалната политика,
образованието, здравеопазването, заетостта на работната ръка и митниците, енергийна
ефективност, адаптиране към климатичните промени и намаляване на ефектите от тях;
5. Разработване на модели за институционално сътрудничество
пространствена организация за и между различни видове територии;

и

за

6. Обучение на персонала на публичните органи (например: за повишаване на
капацитета на публичната администрация за прилагане на проектите и правилата на
Европейския Съюз и управлението на програмите за публични инвестиции в контекста
на трансграничното сътрудничество, в материята на енергийната ефективност,
устойчивия транспорт и подобряване на управлението на трансграничния трафик,
възобновяемата енергия, адаптирането към климатичните промени);
7. Разработване на трансгранични модели за проектиране, тестване, разширяване,
сравнение и оценка на иновациите (инструменти, процеси, участници, организации и
интерфейси), в областта на услугите от общ интерес, социалните услуги и публичната
администрация;
8. Разширяване на специализацията в сферата на развитието и прилагането на
политиките за трансгранично сътрудничество;
9. Повишаване информираността относно трансграничните възможности (заетост,
здравеопазване, образование и др.).
Интегрирани мерки:
10. Подпомагане на модернизацията на публичните услуги в области като
митниците, социални политики, образование, здравеопазване и трудова заетост
(включително закупуване на оборудване и развитие на инфраструктурата);
11. Разработване на конструкции, общи системи и инструменти, които да
осигуряват приемственост и да позволяват постепенно съзряване на трансграничното
сътрудничество в зоната на програмата;
12. Действия за насърчаване на намаляването на административната тежест за
гражданите.
Видове постижения
В рамките на подкрепяни действията могат да се получат различни видове постижения.
Специално внимание ще бъде обърнато на развитието на обществените услуги и
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засилване на сътрудничеството за по-активно участие на всички групи на гражданското
общество в местния процес на изработване на политиката и вземането на решения.
Видовете постижения (не се ограничават до този списък) могат да бъдат:
 Институционални трансгранични мрежи на местно или регионално ниво;
 Трансгранични модели за подобряване на услугите от общ интерес, социални
услуги и публичната администрация;
 Обучителни сесии за повишаване на капацитета за изпълнение на финансирани
от Европейския Съюз проекти, на законодателството и управлението на публичните
инвестиции в трансграничната зона;
 Информиране на гражданите относно възможностите за институционално
трансгранично сътрудничество.
Основни целеви групи и видове бенефициенти
Бенефициентите на тази приоритетна ос са публични институции или организации за
обществени услуги от всякакъв вид (всяка неправителствена публична или частна
организация юридическо лице, което предоставя/доставя една обществена услуга в
съответствие със закона). Като се има предвид, че групата на бенефициентите е
значителна, но и добре дефинирана, целевата група за дейностите, финансирани по
тази ос е идентична с групата на бенефициентите.
Целевата група и потенциалните бенефициенти включват следните под-категории:
 Единиците местна публична администрация (общини, окръжни съвети,
областната администрация, и т.н.);
 Публични институции с основни секторни компетенции в трансграничната зона
и техните местни органи (администрациите за управление на речните басейни, агенции
и инспекции по околната среда, държавните горски администрации,
институции/администрации за приложение на мелиорациите, обществени
метеорологични агенции и т.н.);
 Неправителствени организации с дейности, свързани с трансграничния регион
(неправителствени организации, които предоставят услуги от обществен интерес в
региона: здравеопазване, обгрижването за възрастни хора или деца, транспортни услуги
за хора с увреждания, както и други услуги за хора с социално-икономически
трудности и т.н.);
 Децентрализирани органи на публичните институции: митнически служби,
гранична полиция, бюрата по труда, училищните инспекторати, здравни служби и
други;
 Публичните институции, предоставящи обществени услуги, като например
болници, университети, гимназии, училища, местни здравни заведения, местни
институции за социални услуги и други.
Визирани специфични региони
Благодарение на факта, че приоритетната ос визира развитието на административния
капацитет и повишаване на сътрудничеството като цяло са допустими всички
бенефициенти от цялата трансгранична зона.
2.A.6.2. Основни принципи за избор на операциите
Инвестиционен приоритет 11.иv
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Подборът на операциите ще се провежда по подобен начин за всички приоритетни оси.
Ще бъде обърнато специално внимание на гарантирането, че инвестициите, подкрепени
с тази специфична цел, няма да се припокриват с други дейности/постижения,
финансирани чрез други инструменти за интервенция.
Оценката ще има две фази. Едната фаза ще разгледа административните и за
допустимост, критерии, извършвани по строго определен начин от Съвместния
Секретариат (СC). Вторият етап ще разгледа техническата оценка, реализирана, ако е
необходимо, с помощта на наети външни експерти.
Критериите за допустимост ще проверяват допустимостта на операциите, така и на
бенефициентите и на разходите.
Операциите са признати ако са включени в специфичната цел на Програмата и ако
допринасят за индикатора за резултат. Ще бъде оценен приноса към индикаторите за
изпълнение на тази специфична цел.
Допустимите бенефициенти са публични и частни институции, отговорни за
започването или за започването и изпълнението на операциите, които са съобразени със
специфичните условия на поканите за проектни предложения.
По отношение на допустими разходите, списъкът ще бъдат одобрен от Комитета за
Наблюдение. Нито един друг национален нормативен акт не се изисква. В рамките на
административната фаза ще бъде проверено само съответствието на видове разходи.
За всеки проект, който включва един инфраструктурен компонент е необходим анализ
разходи-ползи (включително глава по отношение на анализа на рисковете и
чувствителност).
След като Съвместният Секретариат оцени проектите, списъкът ще бъде представен на
Комитета за Наблюдение за вземане на решение за избор.
2.A.6.3. Планирано ползване на финансовите инструменти(ако е приложимо)
Не се прилага
2.A.6.4. Планирано ползване на основните, големи проекти(ако е приложимо)
Не се прилага
2.A.6.5. Индикатори за изпълнение (по инвестиционен приоритет)
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Таблица 4: Общи и специфични индикатори за изпълнение на програмата

ID

11б.1.

Индикатор
(наименование на
индикатора)

Брой подкрепени
трансгранични
механизми
(споразумение,
мрежи, регламенти,
проучвания,
политики, стратегии,
инструменти за
улесняване на обмена
на информация) за
увеличаване на
капацитета за
сътрудничество

Мярна
единица

Целева
стойност
(2023 г.)

Източник на
данни

Честота на
отчитане

Брой

100

Доклади за
мониторинг

Годишно
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2.A.7. Рамка за успешно изпълнение
[Референция: член 8, алинея (2), буква (б), точка (iv) от Регламента (ЕС) № 1299/2013 г. и приложение II от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.]

Таблица 5: Рамка за успешно изпълнение по приоритетна ос 5 – Един ефикасен регион

Приоритет
на ос

Тип на индикатора
(ключов етап за
изпълнение, финансов
индикатор, индикатор
за изпълнение или ако
е приложимо
индикатор за
резултат)

5

Индикатор за
изпълнение

5

Финансов
индикатор

ID

11б.1

5F1

Индикатор или ключов
етап за изпълнение

Брой подкрепени
трансгранични
механизми
(споразумение,
мрежи, регламенти,
проучвания,
политики, стратегии,
инструменти за
улесняване на обмена
на информация) за
увеличаване на
капацитета за
сътрудничество
Разходи
(сертифицирани)

Мярна единица
ако е
приложимо

Референтна
точка за 2018 г.

Финална цел
(2023 г.)

Източник на
данни

Брой

10

100

Доклади за
мониторинг

Евро

1,000,000

12,690,913

Искания за
плащане
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Обяснение на
релевантността на
индикатора, ако е
приложимо

2.A.8. Категории на интервенция
Категориите на интервенция, съответстващи на приоритетната ос, основани на приета
номенклатура от Комисията и индикативното разпределение на подкрепата на
Европейския Съюз
Таблица 6: Обхват 1 Ключова сфера на интервенция
Приоритетна
ос

Код

034 Други реконструирани или подобрени пътища (магистрали, национални,
регионални или местни пътища)
ПО 1: Един
041 Вътрешни плавателни пътища и пристанища (TEN-T) Трансевропейска
добре свързан транспортна мрежа
регион
044 Интелигентни транспортни системи (включително въвеждането на
управление на търсенето, системи за пътно таксуване, информационни системи
за мониторинг, за контрол и информиране)
091 Развитие и промотиране на туристическия потенциал на природните зони
094 Опазване, развитие и промотиране на културните дадености и на
даденостите на публичното наследство
ПО 2: Един
зелен регион 085 Защита и увеличаване на биоразнообразието, опазването на околната среда и
екологичната инфраструктура
086 Опазването, реставрирането и устойчивото ползване на зоните от Натура
2000
087 Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенцията и
управлението на рисковете, свързани с климата, като ерозия, пожари,
наводнения, бури и суша, включително дейности за повишаване на
осведомеността, системи и инфраструктури на гражданската защита и за
ПО 3: Един
управление при бедствия, аварии и катастрофи
безопасен
088 Предотвратяване на рисковете и управление на свързаните природни
регион
рискове, които нямат връзка с климата (например, земетресения), както и
рисковете, свързани с дейността на човека (например, технологични аварии),
включително дейности за повишаване на осведомеността, системи и
инфраструктури за гражданска защита и за управление при бедствията
102 Достъпът до работни места за тези, които търсят работа и за неактивните
лица, включително дългосрочно безработните и тези, които са се отказали да
присъстват на пазара на труда, по-специално, чрез местни инициативи за заетост
и подкрепа на мобилността на работната ръка
ПО 4: Един
106 Адаптация към промените на работниците, на предприятията и на
квалифициран предприемачите
и
приобщаващ 108 Модернизиране на институциите на трудовия пазар, като например
публични и частни служби по заетостта на работната ръка за да се отговори порегион
добре на нуждите на пазара на труда, включително чрез действие за подобряване
на транснационална професионална мобилност, както и чрез схеми за мобилност
и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани
страни
119 Инвестициите в институционален капацитет и в ефективност на публичните
ПО 5: Един
администрации и в публичните служби на национално, регионално и местно
ефикасен
ниво, в перспективата за постигане на реформи, на по-добро регулиране и добро
регион
управление

Страница 101 от 152

Сума (евро)
60,408,744
12,944,732
8,629,820
6,472,365
25,889,462
12,944,731
8,629,820

17,259,641

23,732,006

6,472,366

4,314,910

4,314,910

6,472,366

120 Изграждането на капацитета на всички заинтересовани страни, които
прилагат политиката за образование, обучение през целия живот, професионално
обучение и заетост на труда, както и социалната политика, по-специално чрез
секторни и териториални пактове за мобилизиране с цел осъществяването на
реформи на национално, регионално и местно ниво

4,314,910

Таблица 7: Обхват 2 Форма за финансиране
Приоритетна ос

Код

Сума (евро)

Приоритет 1

81,983,295.00

Приоритет 2

53,936,379.00
01 Безвъзмездна помощ

Приоритет 3

40,991,647.00

Приоритет 4

15,102,186.00

Приоритет 5

10,787,276.00

Таблица 8: Обхват 3 Тип на територията
Приоритетна ос

Код

Сума (евро)

07 Не се прилага

Таблица 9: Обхват 6 Териториални механизми за доставка
Приоритетна ос

Код

Сума (евро)

07 Не се прилага
2.A.9. Ако е приложимо, едно резюме на планираното ползване на техническата
помощ, включително дейности за консолидиране на административния капацитет
на участващите власти в управлението и контрола на програмите и
бенефициентите и ако е необходимо, дейностите за ускоряване на
административния капацитет на релевантните партньори, които участват в
изпълнението на програмите (ако е приложимо)
[Референция: член 8, алинея (2), буква (б), точка (vi) от Регламента (ЕС) № 1299/2013 г.]

Не се прилага
2.Б. Описание на приоритетните оси за техническа помощ
2.Б.1. Приоритетна ос
СЦ 6

ID
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наименование

Техническа помощ

2.Б.2. Фонд и основа за изчисляване на подкрепата на ЕС
Фонд
Основа за
изчисление (общите
признати разходи
или на признатите
публични разходи )

Европейски Фонд за Регионално Развитие

Общи признати разходи

2.Б.3. Специфични цели и очаквани резултати
Специфична цел (повтаря се за всяка специфична цел)
ID
Специфична цел

Едно ефективно и ефикасно изпълнение на
програмата

Резултатите, които
държавата членка търси да
получи чрез подкрепата на
ЕС22

Не е необходимо (бюджет под 15 милиона
евро).

2.Б.4. Индикатори за резултат23
Не се прилага
2.Б.5. Дейностите, които следва да бъдат подкрепени и очаквания им принос за
специфичните цели (по приоритетна ос)
2.Б.5.1. Описание на дейностите, които следва да бъдат подкрепени и предвидения
им принос за специфичните цели
Приоритетна ос 6

Техническа помощ

Приоритетната ос 6 „Техническа помощ“ ще подкрепя дейности, които укрепват
капацитета на кандидатите и бенефициентите да кандидатстват и да използват
средствата от програмата, както и действия, които да подобрят административните
процедури, осигурявайки адекватна проверка на непосредствените постижения на
проектите и на резултатите от гледна точка на количество и качество. Разходите за
техническа помощ, ще бъдат съставени предимно от дейности за подготовка,
управление, наблюдение, оценка, информация и контрол, както и от финансови
дейности (ако е приложимо), за укрепване на административния капацитет за
Необходимо ако предоставената помощ от Европейския Съюз за техническата помощ, произтичаща от програмата за
сътрудничество, надхвърля 15 милиона евро.
23
Необходимо в случая, когато това е обосновано по обективен начин и се има предвид съдържанието на дейността и в случая,
когато подкрепата на Европейския Съюз за техническа помощ надхвърля 15 милиона евро и в случая, когато това е оправдано по
обективен начин с оглед съдържанието на дейностите.
22
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изпълнение. В съответствие с член 6 от Регламента на ЕС № 1299/2013 г., средствата за
финансиране, определени за техническата помощ, са ограничени в размер на 6% от
общата сума, отпусната за Програмата за сътрудничество от страна на Европейския
Фонд за Регионално Развитие.
В допълнение, средствата за техническа помощ ще бъдат използвани, за да се подготвят
модели и процеси в рамките на Програмата за управлението ѝ (изпълнение,
наблюдение, оценка, комуникации, одит) и за подобряване на административния
капацитет на органите на програмата и заинтересованите страни. Така средствата за
Техническата помощ ще финансират органите на програмата: Управляващ орган (УО),
Националния партниращ орган (НПО), Съвместният секретариат (СC), службите за
контрол на първо ниво и Одитиращия орган (ОA).
Значителните действия, подкрепяни в рамките на тази приоритетна ос, са изброени подолу и се отнасят до принципите, описани в раздели 5.3 и 7 на документа относно
Програма за трансгранично сътрудничество„Румъния – България“ 2014 – 2020 г.
(версията на английски език).
1. Общо управление
 Подкрепа за структурите за съвместно изпълнение и управление на
програмата; подпомагане на дейностите на Комитета за Наблюдение, Националния
Партниращ Орган, функционирането на другите комисии на Програмата (организиране
на срещи, съобщаването на материалните разходи, и т.н.);
 Разработване на електронна система за управление на информацията
(PROETC);
 Разработване на проучвания, доклади и изследвания относно
стратегически теми, които са свързани с програмата. Тези документи ще допринесат за
устойчивото развитие и интегриране на резултатите и постиженията в политиките,
стратегиите и инвестициите от обществен интерес, включително и използването на
експерти, ако е необходимо;
 Разработване и изпълнение на исканията за представяне на проектни
предложения и на документи с насоки/наръчници.
2. Мониторинг, контрол и одит.
 Прилагането на адекватни процедури за операции за оценка на
качеството, мониторинг и контрол, които се провеждат в рамките на програмата за
сътрудничество с участието на външни експерти, като например одитори на първо
ниво, където е необходимо, и приноса за намаляване на административната тежест за
бенефициентите;
 Организиране и извършване на дейностите за одит относно системата за
контрол и управление на програмата и нейните операции.
3. Комуникация и информация
 Прилагането на дейностите за широко информиране по отношение на
програмата и на проектите, които се осъществяват в рамките ѝ, както и подпомагането
на дейностите, свързани с комуникацията и публичността чрез разработване и
изпълнение на стратегията за комуникация на програмата и на подобни дейности за
подпомагане;
 Подкрепа за идентифициране и укрепване на мрежите за координация и
за контакти между представители на други програми, съфинансирани от Европейския
съюз чрез Управляващия Орган, Националния Партниращ Орган и Съвместния
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Секретариат (Дунавската Стратегия-EUSDR, Програми за Европейско Трансгранично
Сътрудничество със съседни страни, национални програми и т.н.);
 Разработване на документи за информиране на бенефициентите, за да ги
ръководят в дейностите по изпълнението, оценката, контрола и комуникацията на
одобрените операции;
 Организиране на семинари, сесии за професионални обучения и
информационни събития на национално и трансгранично ниво (подробностите ще
бъдат разработени в стратегията за комуникация) за подпомогне развитието и
изпълнението на проектите.
4. Оценка
Оценката на изпълнението на програмата по отношение на постигането на целите.
Използваната методология ще бъде обща и ще включва дейности като оценка на
финансовите данни и на показателите за време, изработване на междинните доклади,
ад-хок, ex-ante за периода след 2020 г. и за докладването към Комитета за Наблюдение
и към Европейската комисия. За тази цел, план за оценка може да бъде разработен в
съответствие с буквата на регламентите и чрез договарянето на външни експерти, ако е
необходимо.
Действията за техническа помощ ще бъдат изпълнявани от всички органи, които
участват в управлението на програмата, посочени в раздел IV от резюмето на
Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2014 – 2020 г.
2.Б.5.2 Индикатори за изпълнение, чиито принос към резултатите е предварителен
(по приоритетна ос).
Таблица 11: Индикатори за изпълнение
ID

Мерна
единица

Индикатор

TA 6.1

Брой извършени
оценки на Програмата

Брой

TA 6.2

Функционална
PROETC

Брой

TA 6.3

Брой срещи на
Комитета за
наблюдение

Брой

TA 6.4

Брой събития за
бенефициентите.

брой

TA6.4

Брой наети лица (с
пълно работно време),
чиито заплати са

Брой
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Целева
стойност (2023
г.)
(по избор)

Източник на
данни

План за оценка,
доклади за
оценка,
наблюдения и
др.
Създадени
доклади,
забележки
Изпратени
покани до
Комитета за
наблюдение,
протоколи от
срещите и др.
Изпратени
покани до
бенефициентите,
протоколи от
срещите и др.

съфинансирани от
техническата помощ

2.Б.6. Категории за интервенция
Съответните категории за интервенция, основани на приетата от Комисията
номенклатура и индикативноторазпределение на подкрепата от страна на Европейския
Съюз.
Таблици 12-14: Категории за интервенция
Таблица 12: Обхват 1 Ключова сфера на интервенция
Приоритетна ос
Код
121 Подготовка, прилагане,
мониторинг и
инспектиране.
122 Оценка и проучване.
123 информиране и
комуникация.

Таблица 13: Обхват 2 финансова форма
Приоритетна ос
Код
ПО 6 –Техническа
01 Безвъзмездна помощ
помощ

Таблица 14: Обхват 3 Тип територия
Приоритетна ос
Код
07 Не се прилага
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Сума (евро)
11,044,730
670,000
1,230,000

Сума (евро)
12,944,730

Сума (евро)
12,944,730

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ
3.1. Определена финансова помощ от Европейския Фонд за Регионално Развитие (в евро).
Таблица 15
финансиране
Европейски фонд за
Регионално
развитие

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Общо

10,701,145

15,625,119

22,313,659

40,543,785

41,354,660

42,181,755

43,025,390

215,745,513

Сумите от
Инструмент за
предприсъединителна
помощ (ако е
приложимо).
Сумите европейски
инструмент за
добросъседство (ако
е приложимо).
Общо

10,701,145 15,625,119 22,313,659 40,543,785 41,354,660 42,181,755 43,025,390 215,745,513

3.2.A. Предоставена обща финансова помощ от Европейския Фонд за Регионално Развитие
и национално съфинансиране (в евро)
1. Таблицата с финансовите данни определя финансовия план на Програмата За
Сътрудничество по приоритетна ос. Ако програмите за най-отдалечените региони
съчетават предоставените трансгранични и транснационални финансови помощи за
всяка една от тях ще бъдат определени отделни приоритетни оси.
2. С информативна цел таблицата с финансови данни ще представи всеки принос от
трети страни, които участват в сътрудничеството (различни от вноските от
Инструмента за предприсъединителна помощ и от Европейския Инструмент за
Добросъседство).
3. Приносът на Европейската Инвестиционна Банка(ЕИБ24 следва да бъде представен на
ниво приоритетна ос.

24

Европейска Инвестиционна Банка
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Таблица 16 : План за финансиране

Същност
Приоритетна
ос

Приоритетна
ос 1

25
26
27

ЕФРР (възможно
включително сумите
прехвърлени от
Инструмент за
предприсъединителна
помощ и Европейски
инструмент за
добросъседство)27
Инструмент за
предприсъединителна
помощ

Основа за
изчисление
за
подкрепата
от страна
на ЕС
(общия
признат
разход или
признатия
публичен
разход

Общо
допустими
разходи

Подкрепа
от страна
на ЕС (a)

81,983,295

Национално
съфинансиране
(б) = (c) + (d))

14,467,641

Индикативно разпределение
на националното
съфинансиране

Национално
публично
финансиране
(c)

Национално
частно
финансиране
(d)26

10,127,349

4,340,292

Общо
финансиране
(e) = (a) + (b)

Вноска
съфинансиране
(f) = (a)/(e)25

За информация

Принос
от
страна
на
трети
страни

96,450,936

84.9999993779%

Тази вноска може да бъде закръглена до най-близката цяла стойност от таблицата. Ползваната точна вноска за възстановяване е доклада (f).
Да се попълни само когато приоритетните оси са изразени в общи суми.
Представянето на прехвърлените суми от Европейски инструмент за добросъседство (ЕИП) и Инструмент за предприсъединителна помощ (ЕИД) зависи от избраната опция за управление.
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Принос на
Европейската
инвестиционна
банка

Приоритетна
ос 2

Приоритетна
ос 3

Европейски
инструмент за
добросъседство
Европейски Фонд за
Регионално Развитие
(възможно
включително сумите
прехвърлени от
Инструмент за
предприсъединителна
помощ и Европейски
инструмент за
добросъседство)
Инструмент за
предприсъединителна
помощ
Европейски
инструмент за
добросъседство
Европейски Фонд за
Регионално Развитие
(възможно
включително сумите
прехвърлени от
Инструмент за
предприсъединителна
помощ и Европейски
инструмент за
добросъседство)
Инструмент за
предприсъединителна
помощ
Европейски
инструмент за

Общо
допустими
разходи

53,936,379

9,518,185

6,662,730

2,855,455

63,454,564

84.9999993696%

Общо
допустими
разходи

40,991,647

7,233,821

5,063,675

2,170,146

48,225,468

84.9999983411%
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Приоритетна
ос 4

Приоритетна
ос 5

добросъседство
Европейски Фонд за
Регионално Развитие
(възможно
включително сумите
прехвърлени от
Инструмент за
предприсъединителна
помощ и Европейски
инструмент за
добросъседство)
Инструмент за
предприсъединителна
помощ
Европейски
инструмент за
добросъседство
Европейски Фонд за
Регионално Развитие
(възможно
включително сумите
прехвърлени от
Инструмент за
предприсъединителна
помощ и Европейски
инструмент за
добросъседство)
Инструмент за
предприсъединителна
помощ
Европейски
инструмент за
добросъседство

Общо
допустими
разходи

15,102,186

2,665,093

1,865,565

799,528

17,767,279

84.9999935274%

10,787,276

1,903,637

1,332,546

571,091

12,690,913

84.9999996060%
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0

0

Приоритетна
ос 6

Общо

Общо

Европейски Фонд за
Регионално Развитие
(възможно
включително сумите
прехвърлени от
Инструмент за
предприсъединителна
помощ и Европейски
инструмент за
добросъседство)
Инструмент за
предприсъединителна
помощ
Европейски
инструмент за
добросъседство
Европейски Фонд за
Регионално Развитие
Инструмент за
предприсъединителна
помощ
Европейски
инструмент за
добросъседство
Общо финансиране

Общо
допустими
разходи

12,944,730

215,745,513

215,745,513

6,970,236

42,758,613

42,758,613

2,322,480

27,374,345

27,374,345
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4,647,756

15,384,268

15,384,268

19,914,966

258,504,126

258,504,126

65.0000105448%

0

0

0

0

0

0

83.4592144963%

83.4592144963%

3.2.Б. Разпределение по приоритетна ос и тематична цел
Таблица 17
Приоритетна ос
Приоритетна ос 1:
„Един добре
свързан регион“
Приоритетна ос
2:„Един зелен
регион“
Приоритетна ос 3:
„Един безопасен
регион“
Приоритетна ос 4:
„Един
квалифициран и
приобщаващ
регион“

Приоритетна ос 5:
„Един ефикасен
регион“

Тематична цел

Подкрепа
от страна
на ЕС

Национално
Общо
съфинансиране финансиране

ТЦ 7- Промотиране на устойчивите транспортни системи и
елиминиране на блокажите в рамките на инфраструктурите
на основните мрежи

81,983,295

14,467,641

96,450,936

TЦ 6 – Опазване и защита на околната среда и промотиране
на ефикасното използване на ресурсите

53,936,379

9,518,185

63,454,564

TЦ 5 – Промотиране адаптацията към климатичните
промени, на превенцията и управлението на рисковете

40,991,647

7,233,821

48,225,468

TЦ 8 – Промотиране на устойчивостта и качеството на
работните места и подкрепа за мобилността на работната ръка

15,102,186

2,665,093

17,767,279

TЦ 11 – Утвърждаване на институционния капацитет на
публичните власти и на заинтересуваните страни и на
ефикасна публична администрация чрез дейности, насочени
към развитието на институционния и ефикасен капацитет на
визираните администрации и на публични услуги за
изпълнението на Европейския Фонд за Регионално Развитие,
както и чрез подкрепа на дейностите в рамките на
Европейския Социален Фонд за консолидиране на
институционния капацитет и на ефикасността на публичната

10,787,276

1,903,637

12,690,913
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администрация.
Приоритетна ос 6:
„Техническа
помощ“

Не се прилага

ОБЩО
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12,944,730

6,970,236

19,914,966

215,745,513

42,758,613

258,504,126

Таблица 18: Индикативна стойност на подкрепата, която следва да бъде използвана за произтичащите от климатичните
промени, цели

Приоритетна ос

Индикативна стойност на подкрепата,
Процентът за общата предоставена
която следва да бъде използвана за
помощ за програмата за сътрудничество
произтичащите
от
климатичните
(%)
промени, цели (евро)

Приоритетна ос 1

8,629,820.40

4.00%

Приоритетна ос 2

8,629,820.40

4.00%

Приоритетна ос 3

26,752,443.40

12.40%

Общо

44,012,084.20

20.40%
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РАЗДЕЛ 4:
РАЗВИТИЕ

ИНТЕГРИРАН

ПОДХОД

ЗА

ТЕРИТОРИАЛНО

Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2014–2020 г.
допринася за интелигентното (приоритетни оси 1, 4 и 5), устойчивото (приоритетни оси
1, 2, 3 и 5) и приобщаващото (приоритетни оси 4 и 5) развитие чрез един интегриран
подход за да се отговори на предизвикателствата. Програмата се основава на подробен
анализ на регионалните характеристики на всички допустими NUTS 3 региони (точка
1.1 и Приложение 4 „Пространствен анализ“).
Всъщност, чрез един адекватен и допълващ подход към националните споразумения за
партньорство, програмата си поставя за цел да насърчи по един ефективен начин
използването на ресурсите, специалните инициативи за развитие и възможностите на
базата на развитието на кръстосани и хоризонтални потоци на подпомаганата зона,
коридорът Дунав-Черно море.
Стратегията на Програмата съчетава тематични и териториални цели и е в съответствие
със Споразуменията за партньорство на двете държави членки по отношение на всички
избрани приоритети:
Приоритет 1 (ТЦ 7): В съответствие със споразуменията за партньорство, общ
приоритет за двете страни е укрепването на TEN-T връзките (Трансевропейска
транспортна мрежа), подобряването на системата за корабоплаването по река Дунав и
трансграничните връзки. Всъщност, река Дунав не се използва с пълния си потенциал,
тъй като корабоплаването е ограничено през годината, а трансграничната
инфраструктура често е слаба или липсва. С развитието на река Дунав като
корабоплавателен път и на достъпността му, приоритета на програма ще насърчава
устойчивата мобилност и по този начин ще допринесе за Общата Европейска
Транспортна Политика и за важната инициатива „Ефективна Европа от гледна точка на
използването на ресурсите“.
Приоритет 2 (TЦ 6): Взаимодействието и взаимозависимостта на ландшафтите и
приемствеността на местообитанията и екосистемите по поречието на Дунав е един от
най-големите ресурси на трансграничния регион и един важен фактор за развитието на
туризма, който е един от приоритетите на споразумението за партньорство между двете
държави-членки. Подкрепя важната инициатива „Ефективна Европа от гледна точка на
използването на ресурсите“ и „Програма за нови умения и работни места“.
Приоритет 3 (TЦ 5): Районът е обект на въздействие от страна на изменението на
климата и природните бедствия като например наводнения. Необходимо е да се
гарантира високото ниво на превенция на рисковете чрез посредничеството на
трансграничното сътрудничество. Този приоритет на програмата ще увеличи като цяло
ограничения капацитет за намаляване и за предоставяне на услуги за интервенция в
спешни ситуации. Тази приоритетна ос допринася за стратегията на Европейския Съюз
за адаптиране към климатичните промени.
Приоритет 4 (TЦ 8): Зоната Румъния – България трябва да се справи с
предизвикателствата, породени от икономическата криза, както и намаляването на
заетостта на населението, безработицата сред младите хора, проблемите на миграцията,
слабото развитие на трансграничните бизнес мрежи и липсата на връзка между
образователните институции и бизнес средата. Приоритетът на програмата ще улесни
програма за обучение, включването и ангажимента на всички възрастови групи и
развитието на мрежите на малките и средни предприятия в трансграничната зона. Този
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приоритет допринася за целта на социалното сближаване и подпомага основните
инициативи „Европейска платформа срещу бедността“, „Младежта в движение“ и
„Програма за нови умения и работни места“.
Приоритет 5 (TЦ 11): Необходим е силен институционален капацитет, който да
отговори на предизвикателствата, които се появяват пред настоящите съществени
тенденции, свързани с изменението на климата, глобализацията, демографската
динамика и липсата на публични средства. Този приоритет на програмата ще насърчава
стратегическо сътрудничество за да компенсира липсата на критична маса, която
характеризира много обществени и частни дейности в зоната на Програмата 4.1.
Местно развитие, за което носи отговорност общността-CLLD (ако е приложимо).
Начина на ползване на инструментите за местно развитие, за което носи отговорност
общността и принципите за идентификация на зоните, където те ще бъдат прилагани.
Не се прилага

4.2. Интегрирани дейности за устойчиво градско развитие (ако е приложимо)
Принципите за идентифициране на градските зони, където ще бъдат прилагани
интегрираните дейности за устойчиво градско развитие и индикативната предоставена
помощ от Европейския Фонд за Регионално Развитие за тези дейности.
Не се прилага

Таблица 19: Интегрирани дейности за устойчиво градско развитие – индикативни
стойности на подкрепата от Европейския Фонд за Регионално Развитие
Индикативна стойност на
подкрепата от Европейския Фонд за
Регионално Развитие (евро)

Фонд
Европейския Фонд за
Регионално Развитие

Не се прилага

3.3.Интегрирана териториална инвестиция (ИТИ) (ако е приложимо)
Начинът за използване на Интегрирана териториална инвестиция (ИТИ) (по друг
начин от начина, по който е дефиниран в член 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.), с
изключение на случаите, обхванати от точка 4.2, както и съответната индикативна
финансова предоставена помощ в рамките на всяка приоритетна ос.
Не се прилага
Таблица 20: Предоставена индикативна финансова помощ за Интегрирана
териториална инвестиция (ИТИ), с изключение на споменатите в точка 4.2 (обща
стойност)
Приоритетна ос

Предоставена индикативна финансова помощ
(помощта от страна на ЕС) (евро)
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Общо

Не се прилага

4.4. Приносът на планираните интервенции в рамките на програмата за
макрорегионалните стратегии и за стратегиите за морските басейни в зависимост
от нуждите на зоната, посочена от програмата и дефинирани от държавата членка
(ако е приложимо)
Румъния и България координират заедно приоритетна ос 3 „Промотиране на културата,
туризма и връзките peopletopeople“ и участват като координатори, но поотделно, и в
други приоритетни области: Приоритетна област (1А) „подобряване на мобилността и
интермодалността – вътрешни плавателни пътища“ и приоритетна област (5):
„Управление на рисковете за околната среда“ за Румъния и приоритетна област (11)
„Сътрудничеството за справяне с проблемите по сигурността и организираната
престъпност“ за България.
Избраните тематични цели са подобни и в съответствие с препоръките от страна на
Европейската комисия, със споразуменията за партньорство и препоръките на
Регламента съдържащ Общите Разпоредби, приложение 1, член 7, който гласи, че
програмите, финансирани от Структурните фондове и с европейски инвестиции
(Европейски структурни и инвестиционни фондове) трябва да насърчават, когато е
необходимо, операциите, които произтичат от макрорегионалните стратегии за
подкрепа и развитие на изпълнението на техните цели.
В член 7, акцентът е върху следните индикативни дейности: Създаване на европейски
транспортни коридори, включително подпомагане модернизацията на митниците,
превенция, подготовка и отговор в случаите на природни бедствия, управление на
водите въз основа на управлението на речните басейни, зелена инфраструктура,
интегрирано морско трансгранично сътрудничество и сектори, мрежи за Изследвания и
Иновации и Информационна и Комуникационна Технологична мрежа и управление на
общите морските ресурси в морските басейни и защита на морското биологично
разнообразие. Силни връзки са установени между приоритетите на програмата за
трансграничния район „Румъния – България“ 2014 – 2020 г. и тези на Стратегията на
Европейския Съюз за Дунавския регион. Общата граница – река Дунав – се смята за
съвместен проект за икономическо и социално сближаване на региона, повишаване на
конкурентоспособността и икономическия растеж и създаването на работни места.
Програмата се опитва да подпомогне изпълнението на стратегията на ЕС за региона на
река Дунав, допринасяйки за четирите ѝ стълба и на 8 от 11 -те приоритетни области.
Приоритетните оси 1 и 2 на програмата допринасят за първия стълб на стратегията на
Европейския Съюз за региона на река Дунав „Свързване на региона на река Дунав“ и
са свързани с приоритетната област (1) Подобряване на мобилността и
мултимодалността (които включват автомобилните, железопътните и въздушните
връзки, както и вътрешните плавателни пътища) и приоритетна област (3) Насърчаване
на културата и туризма и преките контакти между хората. Приоритетни оси 2 и 3 на
програмата допринасят за втория стълб на Дунавската Стратегия-SUERD, „Опазване на
околната среда в региона на река Дунав“ и са свързани с приоритетната област (4)
Възстановяване и поддържане на качеството на водите, приоритетна област (5)
Управление на рисковете за околната среда и приоритетна област (6) Опазване на
биологичното разнообразие, на ландшафтите и качеството на въздуха и почвите.
Приоритетна ос 4 допринася за третия стълб на Дунавската Стратегия-SUERD,
„Повишаване на нивото на просперитета в региона на река Дунав“ и е свързана с
приоритетната област (8) Подпомагане на конкурентоспособността на предприятията,
включително развитието на клъстери (9) Инвестиране в хора и умения. Приоритетна ос
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5 на програмата допринася за четвъртия стълб на стратегията, „Укрепване на региона
на река Дунав“ и е свързана с приоритетната област (10) Подобряване на
институционалния капацитет и сътрудничеството, както и приоритет (11) Работа заедно
за насърчаване на сигурността и за решаване на проблемите, свързани с организираната
престъпност и тежките престъпления.
Така, избраната приоритетна ос за следващия програмен период покрива всички
приоритетни области на Дунавската Стратегия (SUERD), в които Румъния и България
са включени като координатори. Комитетът за наблюдение ще реши коя от
възможностите, предвидени в член 7 (16) от приложение 1 на Регламента за определяне
на общите разпоредби, са най-подходящи в контекста на програмата. Третият вариант
изглежда най-подходящ за Програмата за трансгранично сътрудничество.
Програмата за трансгранично сътрудничество„Румъния – България“ 2014 – 2020 г. има
връзка също така и със стратегията на ЕС относно Син растеж, Конвенцията за
опазване на Черно море от замърсяване и една потенциална макрорегионална
стратегия, все още в процес на обсъждане, Черноморската синергия.
Предизвикателства, които включва региона на Черно море, и които са целеви се
отнасят до: мобилността, мултимодалността и устойчивия транспорт (Приоритетна Ос
1), Опазване на околната среда, устойчивото използване и ограничаването на
последиците от природни бедствия (Приоритетни Оси 2 и 3). Свръхобогатяването на
екосистемите с торове, замърсяването на почвите и на водните потоци, загубата на
биологичното разнообразие и влошаването на състоянието на бреговата ивица бяха
идентифицирани като основните ключови въпроси, които повлияват Черно море,
социално-икономическото развитие (Приоритетна Ос 4) и междуинституционалното
сътрудничество (Приоритетна Ос 5).
Програмата ще подкрепи проектите, които са насочени към по-устойчиво използване
на морските ресурси и на „синия растеж“ чрез, например, морски туризъм. В тази
връзка, програмата ще добави специфична стойност, чрез активиране на синергии в
източния регион на Дунав/зоната на Черно море. Програмата не изисква използването
на отделен критерий за оценка на черноморската синергия, но приносът може да бъде
претеглен в цялостната оценка за приноса на проекта към местните и национални
стратегии (виж раздел 6). Приносът на програмата за стратегията на Европейския Съюз
за региона на река Дунав и за Черноморската синергия ще бъде също така подчертан в
комуникационните дейности.
Седалището на SUERD създадено в рамките на министерството (там където се намира
и Управляващия Орган) действа като интерфейс между SteeringGroups – Ръководните
групи, координаторите на приоритетни области и националните звена за контакт за
областите, в които е включена Румъния, от една страна, и органите на управление в
рамките на Министерството, от другата страна.
Едновременно с това, членовете на ръководната група, координаторите на приоритетни
области и национални точки за контакт, са участвали във фазата на програмиране
(Национален координатор, Министерство на Външните Работи и седалището на
стратегията на ЕС за региона на река Дунав в рамките на Министерството на
Регионално Развитие и Публичната Администрация са били членове на съвместна
Работна Група на Програмата), а също така ще се включат в етапа на изпълнение на
Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ (лицата в рамките
на Съвместната Работна Група също ще бъдат част и от Комитета за Наблюдение).
Партньорите с експертиза в сферата на климатичните промени ще бъдат членове в
Комитета на наблюдение. С приемането на този подход, със сигурност ще съществува
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комуникация и координация между всички страни, участващи в изпълнението на тази
стратегия и на тази програма. По този начин, предложенията, инициативите и идеите за
проекти, определени от ръководните групи и координаторите на приоритетни области
могат да бъдат промотирани от една-единствена инстанция за органите, вземащи
решенията за програмата на всички етапи от изпълнението ѝ, при условие че всички
проекти се разработват, като се вземат предвид специфичните правила, установени от
Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ съобразно
правилата за допустимост.
Министерство на Регионалното Развитие на Република България е национален
координатор на SUERD на нейна територия. С цел прилагането на стратегията на ЕС за
региона на река Дунав, един национален координационен механизъм беше създаден в
България. Чрез този механизъм, Националният координатор наблюдава изпълнението
на дейностите и постигането на целите на стратегията, както и ръководи работата на
ръководните групи и на координаторите на приоритетни области. Механизмът
осигурява сближаване и допълване на националните стратегически документи,
политиките и програмите със стратегически цели чрез привличане на ключови хора,
заинтересовани в процеса на изготвяне на политиките.

РАЗДЕЛ 5. РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО
5.1.

Органи и релевантни организации

Таблица 21: Органите, участващи в програмата

Органи/организации

Наименование на
органа/организацията и
на дирекцията или
звеното/службата

Директор на
органа/организацията
(функция или пост)

Управляващ орган

Министерството на
Регионалното Развитие и
Публичната
Администрация от Румъния

ЛивиуНиколае ДРАГНЯ –
вицепремиер, министър

Одитиращ орган в рамките
на Сметната палата от
Румъния

Арон Йоан ПОПА –
председател

Сертифициращ орган, ако
е приложимо
Одитиращ орган

Органът, към когото Комисията извършва плащанията е:
управляващ
орган
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сертифициращ
орган

Таблица 22: Органите или организациите, които изпълняват задълженията за
контрол и проверка

Орган/организация

Органът или
организациите,
определени да изпълняват
задълженията за контрол.

Определения/те орган или
организации за
изпълнението на
задълженията за одит

Наименование на
органа/организацията и
на дирекцията или
звеното/службата
Румъния – Службата за
контрол на първо ниво в
рамките на Регионален
Офис за Трансгранично
Сътрудничество Кълъраш
за границата Румъния –
България за приоритетни
оси 1-5 и Министерството
на Регионалното Развитие и
Публичната администрация
за Техническата помощ

Директорът на
органа/организацията(фун
кция или пост)

Санду ШЕРБАН –Директор
на службата
Николета МИНКУ –
Изпълнителен директор
ЛивиуНиколае ДРАГНЯ –
Министър

България – определена
децентрализирана система
и координирана от
Министерството на
Регионалното Развитие

Министерството на
Регионалното Развитие

Одитиращият орган към
Сметната Палата на
Румъния (подкрепена от
групата на одиторите)

Арон Йоан ПОПА –
председател

5.2. Процедури за създаване на Съвместния Секретариат
След анализа на няколко сценария, Съвместната Работна Група реши да запази
Съвместния Секретариат в същата организация, съответно (Регионален Офис за
Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България) за
програмен период 2014–2020 г., така както се случи по време на Програмата за
трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2007–2013 г., поради следните
причини:
 Опита от един интегриран програмен период ще ни даде възможност да
започнем изпълнението на новата програма възможно най-скоро (бързото стартиране
на поканите за представяне на предложения след одобрението на програмата за да се
гарантира високото ниво на усвояване);
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 Офисът от Кълъраш вече е самостоятелна институция с функционални
структури за управление и мултикултурни човешки ресурси с опит в управлението на
програмата. Това ще гарантира, ниски оперативни разходи, като разходи за обучение на
персонала. Всъщност, персоналът от Кълъраш вече е подготвен за програмния период
2014–2020 г.;
 Работните процедури, използвани в рамките на актуалния Съвместен
Секретариат са били проверени и могат да бъдат актуализирани в съответствие с
новите разпоредби на Европейския Съюз и с най-добрите практики;
 Една добра видимост на програмата, както и адекватната и прозрачна
информация по отношение на бенефициентите са били предоставени по време на
предходния програмен период. Според оценката на INTERACT (Европейска Програма
за подкрепа на органите за изпълнение на Програмите за Европейско Териториално
Сътрудничество) от 2010 г. Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния–
България“ 2007–2013 г., се смята за една от най-прозрачните програми за Европейско
Териториално Сътрудничество.
Разходите за дейностите на Съвместния Секретариат ще се финансират от бюджета
предоставен за Техническата Помощ на Програмата ако са в съответствие със списъка
на дейностите, допустими за финансиране. Персоналът на Съвместния Секретариат ще
владее свободно румънски, български, както и английски език.
Инстанциите на програмата също така решиха да създадат нов филиал на Съвместния
Секретариат в Русе, в българската зона, за програмен период 2014–2020 г. Филиалът на
офиса ще има основно ролята да действа като контактен център за настоящи и
потенциални бенефициенти на проекти. Филиалът на офиса ще изпълнява следните
задачи:
 Дейности за информиране и комуникация;
 Мониторинг на изпълняваните проекти;
 Помощ за потенциалните и актуални бенефициенти.
Тъй като персоналът от Съвместния Секретариат в рамките на Програмата за
трансгранично сътрудничество „Румъния–България“ 2007–2013 г. е вече подготвен и
има опит, ще поеме отговорностите в съответствие с опита на всеки човек за
Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния–България“ 2014–2020 г. Нов
избор на персонал ще бъде организиран, както в Съвместния Секретариат от Кълъраш,
така и във филиала на офиса в Русе, чрез посредничеството на прозрачни и публични
процедури, като по този начин се осигуряват равни възможности и се насърчава
равенството между половете.
Както Управляващият Орган, така и Националният Партниращ Орган могат да
наблюдават процеса на подбор на персонал за Съвместния Секретариат и на филиала на
офиса. Ето защо, един наблюдател от страна на Управляващия Орган/Националния
Партниращ Орган, ще бъде поканен да участват в процеса на избор на персонал.
5.3. Едно кратко описание на споразуменията за управление и контрол
Институционалната структура на програмата включва следните институции:
Управляващ Орган (УО), който действа и в качеството на Сертифициращ Орган (CО),
Национален Партниращ Орган (НПО) и Комитет за Наблюдение (КН), Одитиращия
Орган (ОО), Съвместният Секретариат (СC) и системи за контрол на първо ниво в
Румъния и България.
Управляващ орган (с допълнителни задължения като Сертифициращ Орган).
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Управляващият Орган (УО) е отговорен за управлението и изпълнението на
Оперативната Програма в съответствие с принципите на доброто финансово
управление, както и за разпоредбите на член 125 (Задълженията на Управляващия
Орган), също и за сертифицирането на разходите към Европейския Съюз, така както се
изисква по силата на член 21 от Регламента за Европейско Териториално
Сътрудничество и член 126 (Задълженията на Управляващия Орган) от Регламента за
определяне на общите разпоредби. Управляващият Орган има правомощията и
отговорностите по отношение на управлението на оперативната програма, за подбора
на операциите, управлението и финансовия контрол на програмата, както и за
сертифициране на разходите. Ще се осигури разделяне на функциите.
По отношение на процедурата за управление на Оперативната Програма,
Управляващият Орган ще:
а) Подпомага дейностите на Комитета за Наблюдение, на които се позовават в член 47
от Регламента на ЕС № 1303/2013 г. (Регламент за определяне на общите разпоредби) и
му предоставя информация, необходима за изпълнение на своите задачи, по-специално
данни относно напредъка на Оперативната Програма за постигането на целите, и данни
за индикаторите и етапите;
б) Изготвя и след одобрение от Комитета за Наблюдение, представя пред Комисията
годишните и окончателните доклади за изпълнението, както се изисква по силата на
член 50 от Регламента на ЕС № 1303/2013 г. (Регламент за определяне на общите
разпоредби);
в) Осигурява на Съвместния Секретариат и на бенефициентите релевантната
информация за изпълнението на задачите и изпълнението на съответните операции;
г) Създава система за регистриране и съхраняване на данни, необходими за
мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита в електронен
формат за всяка операция, включително и данни за физическите лица, участващи в тези
операции, ако е приложимо;
д) Гарантира, че данните, на които се позовава в буква г), се събират, въвеждат и
съхраняват в системата, на която се позовава буква г);
е) Да гарантира спазването на новите законодателни изисквания в сферата на
обществените поръчки (както от структурите на програмата, така и от тези на
бенефициентите) в установените срокове (включително електронно снабдяване);
ж) Да гарантира, че са ефективни механизмите за разглеждане на жалби, свързани с
ЕСИ фондовете (в съответствие с член 74, алинея (3) от Регламент № 1303/2013 г.).
Обхвата, правилата и процедурите за тези механизми ще бъдат отговорност на
държавите-членки в съответствие с тяхната правна и институционална рамка.
Държавите-членки, по искане на Комисията, разглеждат жалбите представени на
Комисията, които попадат в обхвата на техните механизми. Държавите-членки ще
информират Комисията, при нужда, относно резултатите от тези изследвания.
Колкото до селекцията на операциите, Управляващият Орган подкрепян от
Съвместния Секретариат заедно с Националния Партниращ Орган ще:
а) Редактира и веднага след като бъдат одобрени, ще прилага процедурите и
критериите за избор, които:
 Осигуряват приноса на операциите за постигане на специфичните цели и
на резултатите от релевантните приоритети;
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 Те са недискриминиращи и прозрачни;
 Имат предвид основните принципи, предвидени в членовете 7 и 8 от
Регламент ЕС № 1303/2013 г. (промотиране на равенството между половете,
недискриминация и устойчиво развитие).
б) Гарантира се, че една избрана операция изпълнява целта на участващите Фонд или
Фондове и могат да бъдат определени за една категория на интервенция;
в) Гарантира се, че на бенефициента е предоставен документ, който определя условията
за подпомагане на всяка операция, включително специфичните изисквания по
отношение на продуктите и услугите, които ще бъдат предоставени в рамките на всяка
операция, плана за финансиране, както и крайния срок за изпълнение;
г) Гарантира се, че бенефициента има административен, финансов и оперативен
капацитет за да отговаря на условията, посочени в буква в), преди одобряването на
операцията;
д) Гарантира се, че до степента, в която операцията, започнала преди подаването на
заявлението за финансиране до Управляващия Орган е в съответствие с приложимото
законодателство;
е) Гарантира, че избраните операции за финансовата подкрепа от страна на фондовете
не включват дейности, които са част от операция, която е била или би трябвало да бъде
предмет на процедура за възстановяване, в съответствие с член 17 от Регламент на
Европейския Съюз № 1303/2013 г. (Регламент за определяне на общите разпоредби)
след прехвърляне на една производствена дейност извън зоната на програмата;
ж) Определя категориите за интервенция, на които ще бъдат възложени предоставените
разходите за операцията.
Колкото до финансовото управление и контрола на оперативната програма,
Управляващият Орган:
а) Ще гарантира, че участващите бенефициенти във възстановените операции въз
основа на принципа на действително направените допустими разходи, притежават и
ползват или отделна счетоводна система, или адекватен счетоводен код за всички
транзакции, свързани с тези операции;
б) Ще предприема ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, имайки
предвид идентифицираните рискове (ако е необходимо със средства от техническата
помощ);
в) Ще установи процедури за гарантиране, че всички документи относно исканите
разходи и одита, необходими за провеждането му, са съхранявани в съответствие с
изискванията на точка ж) от член 72 от Регламент на Европейския Съюз № 1303/2013 г.
(Регламент за определяне на общите разпоредби);
г) Ще състави декларация за управление и годишна справка-резюме, на които се
позовава в точките а) и б) от член 59 (5) от Финансовия регламент.
В съответствие с член 123, параграф 3 от Регламент на ЕС № 1303/2013 г.,
Управляващият Орган ще изпълнява, също така, функциите на Сертифициращ Орган.
Тази промяна се основава на опита на Програмата за трансгранично сътрудничество
„Румъния–България“ 2007–2013 г. Европейската комисия ще възстанови
документираните разходи директно в специална банкова сметка на Министерството на
Регионалното Развитие и Публична Администрация.
Колкото до документирането на разходите, Управляващият Орган е отговорен за:
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а) Изготвянето и подаването на документите за плащане до Комисията и
потвърждаването на факта, че те са получени като резултат в следствие на една
безопасна система на счетоводство и се основава на проверими оправдателни
документи, които са били подложени на проверки от страна на Управляващия Орган;
б) Изготвянето на годишните счетоводни отчети на сметките, посочени в буква а) от
член 59 (5) от Финансовия регламент;
в) Сертифициране на пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни
отчети на сметките и на факта, че всички разходи, включени в тези сметки са в
съответствие с приложимото законодателство и че са били извършени във връзка с
операциите, избрани в съответствие с приложимите критерии на Оперативната
Програма, както и на законодателството в сферата;
г) Да гарантира наличието на една система, която регистрира и съхранява в електронен
формат счетоводните записи за всяка операция, и която включва всички данни,
необходими за подготовката на документацията за плащане и отчитане, включително
регистрирането на сумите, които трябва да бъдат възстановени, възстановените суми и
на изтеглените суми в следствие на анулирането на цялата сума или част от финансовия
принос за дадена операция или за Оперативната Програма;
д) Да гарантира факта, че с цел изготвяне и подаване на предложенията за плащане е
била получена адекватна информация от страна на контрольорите относно процедурите
и проверките, извършени във връзка със съответните разходи;
е) В момента на съставяне и представяне на документите за плащане на резултатите от
одита, извършен от или който е отговорност на Одитиращия Орган, документирането
на разходите трябва да се има предвид;
ж) Запазването в електронен формат на счетоводните документи по отношение на
разходите, декларирани пред Комисията и от съответния публичен принос, изплатен
към бенефициентите;
з) Съхраняване на счетоводството относно сумите, подлежащи на възстановяване и на
изтеглените суми след анулиране на част или на цялото финансово участие за една
операция. Възстановените суми се изплащат към бюджета на Съюза преди
приключването на оперативната програма, като се приспадат от последващата
декларация за разходите.
Управляващият Орган ще бъде, също така, отговорен за:
а) Подписване на договорите за финансиране на проектите от Европейския Фонд за
Регионално Развитие с бенефициентите, които са Водещи Партньори;
б) Подписване на договорите относно националното съфинансиране от държавния
бюджет с бенефициентите от Румъния;
в) Осигуряване на трансфера на ресурсите от Европейския Фонд за Регионално
Развитие към бенефициентите, които са Водещи Партньори;
г) Осигуряване на трансфера на националното съфинансиране от държавния бюджет
към бенефициентите от Румъния по проекта, както и бенефициентите на приоритетна
ос Техническа Помощ;
д) Осигуряване на съответните суми от националното съфинансиране за бюджета на
приоритетна ос Техническа Помощ;
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е) Осигуряване на достъпа до информация на Националния Партниращ Орган и
Одитиращия Орган с цел изпълнение на специфичните им задачи;
ж) Осигуряване на съответствието с правилата на Програмата, правилата на Общността
и с процедурите на програмата чрез една адекватна система за контрол;
з) Осигуряване на съответствието на специфичното законодателство на Румъния или
със специфичните процедури по отношение на възложените договори за обществени
поръчки;
и) Определяне на контрольорите, отговорни за контрола на първо ниво за партньорите,
разположени в Румъния;
й) Определяне на румънските партньори в Комитета за Наблюдение;
к) Осигуряване на процедура за одит за цялата система по отношение на изпълнението
на програмата;
л) Превенция, установяване и свързване на нередностите, извършени в Румъния;
м) Координиране на дейностите по отношение на изпълнението на програмата,
делегирани към Съвместния Секретариат;
н) Извършване на финансови корекции в съответствие с разпоредбите на член 143 от
Регламент №1303/2013 г. (Регламента за определяне на общите разпоредби);
о) Осигуряване на бърза регистрация и актуализация на информацията в електронната
система, която е отговорна за точността, целостта и пълнотата на данните по
отношение на управляваната Програма;
п) Осигуряване на необходимите средства в случай на освобождаване на средства на
ниво програма, пропорционално с одобрения бюджет на проектите и осъществяваните
дейности от страна на румънските бенефициенти.
Управляващият орган ще осигури принципа на еднакво приложеното отношение при
проверките на румънските и българските партньори.
Националният Партниращ Орган
Правомощията и отговорностите на българския Национален Партниращ Орган са:
а) Подкрепа, предоставена наУправляващия Орган за изпълнението на Програмата;
б) Подписване на договорите относно националното съфинансиране от държавния
бюджет с бенефициентите от България;
в) Осигуряване на трансфера на националното съфинансиране от държавния бюджет
към бенефициентите от България;
г) Осигуряване на валидността на сумите, идващи от националното съфинансиране за
бюджета на приоритетна ос Техническа Помощ;
д) Осигуряване на достъпа до информация на Управляващия Орган и Одитиращия
Орган с цел изпълнение на специфичните им задачи;
е) Осигуряване съответствието на разходите с правилата на програмата, разпоредбите и
правилата на Общността и с процедурите на програмата чрез подходяща система за
контрол;
ж) Гарантирането на съответствието със специфичното законодателство на Република
България или със специалните процедури по отношение на възложените обществени
поръчки;
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з) Назначаването на контрольори, които отговарят за извършването на контрол на
първо ниво за партньорите от Република България;
и) Назначаването на представителите на Република България в Комитета за
Наблюдение;
й) Осигуряване на подходящи одиторски процедури за цялата система за изпълнение на
програмата;
к) Предотвратяването, откриването и коригирането на нередностите, извършени в
Република България;
л) Информирането на Управляващия Орган в срок от 15 дни за всяка открита или
предполагаема нередност, че е била извършена на територията на Република България
във връзка с програмата;
м) Достъпа до електронната система на Програмата (достъп само за четене) с обръщане
на строго внимание на техническите ограничения на свързаността;
н) Осигуряването на необходимите средства за освобождаване от отговорност в случай
на оттегляне на средства на ниво програма, съизмеримо с одобрения бюджет на
проектите и с дейностите, предприети от страна на българските бенефициенти;
о) Гарантирането, че бенефициентите, участващи във възстановените операции въз
основа на принципа за действително направените допустими разходи, притежават и
поддържат, или една отделна счетоводна система, или един адекватен счетоводен код
за всички транзакции, свързани с тези операции;
п) Прилагането на ефективните и пропорционални мерки за борба с измамите, като се
вземат предвид идентифицираните рискове;
р) Установяването на процедури за да се гарантира, че всички необходими документи
относно разходите и одита за извършването на подходяща одитна процедура, се
съхраняват съгласно изискванията на буква ж) от член 72 от Регламент (ЕС) №.
1303/2003 г.
Комитет за Наблюдение
Съгласно член 47 на регламента на ЕС № 1303/2013 г. държавите-членки ще създадат
един Комитет за Наблюдение в рамките на 3 месеца след уведомлението за
одобрението на Програмата за Сътрудничество от страна на Европейската Комисия.
Членовете на Комитета за Наблюдение ще представляват държавите-членки, участващи
на политическо и административно равнище, и по този начин ще гарантират прозрачен
подход, спазвайки принципите на партньорство и многостепенно управление.
Членовете, назначени в рамките на Комитета за Наблюдение по правило, ще бъдат
също и членове на Работната Група на Програмата, където е осигурена
представителност на национално, регионално и местно ниво. По същия начин,
представители на гражданското общество бяха избрани чрез прозрачна процедура.
Партньорите с експертиза в сферата на климатичните промени ще бъдат членове в
Комитета на наблюдение.
Процедурите на Комитета за Наблюдение (включително кодекс за поведение),
методологията и критериите за избор на операциите, както и правилата за допустимост
на програмата ще се приемат в срок от най-много 12 месеца от датата на приемане на
програмата от страна на Европейската комисия.
Правомощията на Комитета за Наблюдение са:
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1. Да проверява специално:
а) Всяко нещо във връзка с изпълнението на Оперативната Програма;
б) Напредъка на изпълнението на плана за оценка и предоставените резултати от
оценките follow-up;
в) Изпълнение на стратегията за комуникация;
г) Изпълнение на плана за съвместно действие;
д) Дейностите за промотиране на равенството между половете, равните възможности,
недискриминация и достъпност за лицата с увреждания.
2. Да проверява и да одобрява:
а) Методология и критерии за избор на операциите;
б) Годишни и окончателни доклади за изпълнение;
в) План за оценка на програмата и за всяка направена промяна в нея;
г) Стратегия за комуникация в рамките на програмата и за всяка направена промяна в
нея;
д) Всяко предложение от страна на Управляващия Орган, свързано с всяка промяна
направена в Програмата;
е) В съответствие с Регламент на ЕС № 1299/2013 г., член 18, точка 2, Комитетът за
Наблюдение ще определи допълнителни правила относно допустимостта на разходите
за цялата програма за сътрудничество;
ж) Основните промени направени в структурите за изпълнение на програмата с влияние
върху изпълнението на програмата.
Одитиращият Орган
Съгласно член 127 (4) на Регламента на ЕС № 1303/2013 г. един единствен одитиращ
орган ще бъде назначен от държавите-членки. Разпоредбите на член 125 от Регламент
на ЕС № 1299/2013 г. във връзка с член 127 от регламента на ЕС № 1303/2013 г. ще
бъдат приложени относно групата на одиторите.
Стратегията за Одит ще определи кои задачи на одитиращия орган съгласно член 127
от регламента на ЕС № 1303/2013 г. и член 125 от Регламент на ЕС № 1299/2013 г. са
възложени на външни изпълнители (одити относно доброто функциониране на
системата за управление и контрол на Оперативната Програма в България и/или на
адекватна извадка от операциите въз основа на разходите, декларирани от българските
бенефициенти). Така, одитиращият орган по взаимно съгласие с Групата на одиторите
(и Комитета за Наблюдение за бюджетните разпоредби) може да реши да сключи
договор с външна одиторска фирма за извършването на процедурата за одит в
България.
Основните задължения и отговорностите на Одитиращия орган, така както са
предвидени от законодателството на ЕС№ 1303/2013 г., член 127, са: да се гарантира, че
одитът се извършва върху системите за контрол и управление, върху адекватна извадка
от операциите и върху годишните счетоводни отчети; да изготви една стратегия за одит
в рамките на осем месеца от приемането на програмата, която ще определи
методологията за одит, методите за одит на операциите и планирането на одити в
съответствие с текущата финансова година и последващите две финансови години.
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Стратегията за Одит ще бъде актуализирана всяка година от 2016 г. до 2024 г.
включително.
Одитиращият орган ще се подсигури чрез една система за одит, че преди подаване на
първите счетоводства Сертифициращият Орган е въвел подходящи процедури за
осчетоводяване –отчитане на сумите, които трябва да бъдат изтеглени, възстановени
или приспаднати от исканията за плащане по време на финансовата година, както и да
се проследи възстановяването в процес на извършване и сумите, които не могат да
бъдат възстановени; ще съставя годишен одиторски реферат-справка в съответствие с
втората алинея на член 59 (5) от Финансовия Регламент № 966/2012 г.; ще състави един
годишен доклад за контрол, който ще определи основните изводи от одита в
съответствие с член 127 (1) от Регламент на ЕС № 1303/2013 г., включително
констатациите относно констатираните неизправности, открити в системата за
управление и контрол, както и предложени и приложени корективни действия.
При изпълнението на своите задължения по силата на член 25 от Регламент на ЕС №
1299/2013 г., Одитиращият Орган е подпомаган от една Група на одиторите, съставена
от по един представител от всяка държава-членка. Всяка държава-членка ще отговаря
за операциите за одит, извършени на нейна територия. Всеки представител от всяка
държава-членка, който участва в програмата, ще бъде отговорен за осигуряването на
фактическите елементи, свързани с разходите, извършени на нейна територия, които се
изискват от одитиращия орган за извършване на оценката.
Групата на одиторите ще бъде създадена в рамките на три месеца след одобрението на
програмата. Ще определя своите собствени процедурни правила, под управлението на
Одитиращия Орган. Процедурните правила ще включват подробно описание на
задълженията и отговорностите на всеки от одиторите. Те ще бъдат независими от
гледна точка на функционирането от Контрола на Първо Ниво/Съвместния
Секретариат/Националния Партниращ Орган/Управляващия Орган. Групата на
одиторите ще съдейства на Одитиращия Орган за създаването и прилагането на
стратегията за одит. Стратегията ще посочва какви мерки са били изпълнени от
Одитиращия Орган и Групата на одиторите за да се гарантира, че една и съща
методология за одит, в съответствие с одитните стандарти, приети на международно
равнище, се прилага от всички членове на групата на одиторите.
Одитиращият Орган заедно с Групата на одиторите ще гарантират качеството и
пълнотата на извършения одитен процес, и/или документите, издадени от една външна
фирма за одит. Редовните качествени анализи на методите и работните процедури ще
се извършват от Одитиращия Орган заедно с Групата на одиторите за да се гарантира,
че одитните доклади и техните констатации са напълно надеждни. Тези анализи ще
бъдат посочени в одитни досиета, в работните и оправдателни документи и в системите
за follow-up. Външната одиторска фирма ще представи методология, която трябва да се
приложи и също така и модел на докладите за одит; тези методологии и модели
изискват одобрение от Одитиращия Орган, подпомаган от Групата на одиторите.
Основните изисквания, които ще бъдат проверени в България по време на одита на
системите за управление и контрол, както и частта на разходите, които ще бъдат
одитирани в България от страна на външна одиторска фирма ще се определят от страна
на Одитиращия Орган заедно с Групата на одиторите. Одитиращият Орган заедно с
Групата на одиторите ще има право да поиска всякакви разяснения, необходими от
страна на фирмата за външен одит, както и за получаване на одитни доказателства.
Съвместният Секретариат (СС)
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Съвместният Секретариат е независим орган, който гарантира безпристрастното
изпълнение на програмата. Съгласно разпоредбите на член 23 (2) от Регламента за
Европейско Териториално Сътрудничество, както и на основание на решението от
срещата на Съвместна работна група, един Съвместен Секретариат ще бъде съставен от
страна на Управляващия Орган. Съвместният Секретариат ще бъде поддържан от
Регионалния офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата РумънияБългария, а един клон ще бъде създаден в Русе.
Съгласно член 23 (2) на Регламента за Европейско Териториално Сътрудничество,
Съвместният Секретариат: предоставя помощ на Управляващия Орган и Комитета за
Наблюдение за осъществяването на техните специфични функции и осигуряване на
съответната информация по отношение на програмата към потенциалните
бенефициенти. Едно споразумение за изпълнение ще бъде подписано след одобрението
на програмата от Европейската комисия като делегира правомощия на Съвместния
Секретариат. Правомощията не могат да бъдат делегирани допълнително към друг
субект.
Правомощията на Съвместния Секретариат, делегирани от Управляващия Орган, ще
бъдат следните:
Основни правомощия:
 Управлението под координацията на Управляващия Орган, на изпълнението на
програмата, подготовката на необходимите материали за изпълнението на
програмата/проектите; извършване на посещения на място; осигуряване на подкрепа и
помощ за партньорите по проекта относно изпълнението на дейностите и финансовото
управление;
 Сътрудничеството с актуални и/или потенциални бенефициенти за събиране на
данни и информация, необходими за процеса на преглед на програмните документи,
изготвяне на доклади и на други документи, необходими за наблюдението на напредъка
на програмата;
 Събирането, обработката и централизирането на информацията, получена от
основните бенефициенти и внасянето ѝ в Управляващия Орган;
 Гарантирането, че бенефициентите имат административния, финансов и
оперативен капацитет за постигане на изискваните условия преди одобряване на
операциите;
 Гарантирането, че бенефициентите, участващи в изпълнението на
възстановените операции на основата на допустимите разходи, разходвани ефективно,
поддържат или отделна счетоводна система или специален счетоводен код за всички
транзакции, свързани с тези операции.
Административни мерки:
 Приносът към ръководството за процедури на програмата и изготвянето на
собствените им вътрешни процедури в съответствие с това ръководство (одобрено от
Управляващия Орган);
 Осигуряване на адекватна подготовка на персонала, за да се осигури правилното
прилагане на програмата;
 Изпълнение задълженията на секретариат за Комитета за Наблюдение;
 Осигуряването на секретариата на всякакви други комисии, създадени в рамките
на програмата;
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 Организацията, под координацията на Управляващия Орган и Националния
Партниращ Орган и в сътрудничество със тези институции, на всички заседания,
семинари, конференции и др., свързани с изпълнението на програмата;
 Изпълнението на всяка инструкция в рамките на определените крайни срокове,
издадена от Управляващия Орган и Националния Партниращ Орган за изпълнението на
програмата, инструкциите, които ще бъдат задължителни от датата на тяхното писмено
съобщаване.
Лансиране на поканите за предложения, подготовката, оценката и избора на
операциите:
 Участието под координацията на Управляващия Орган, при изработване на
избираемостта на проектите и на критериите за оценка, при изработването на
Ръководството за кандидатстване, както и при определяне графика на поканите;
 Подпомагане при подготовката и изготвянето на проекта;
 Организирането на събитията по отношение на отправянето на покани за
проектни предложения в допустимите области на програмата; осигурява публичност на
поканите за проектни предложения;
 Управлението на подаването на формуляри за кандидатстване; участие в
изготвяне на формите на формулярите за проектни приложения и на оценката;
 Реализиране на оценката и гарантиране на нейното качество;
 Стимулиране на партньорствата в избираемата област;
 Осигуряване уведомяването на бенефициентите по отношение на резултатите от
процедурите по оценка и подбор.
Договаряне:
 Участие в изготвянето на моделите на договорите;
 Подготовка на договорите, събирането на данните от страна на бенефициентите,
и внасянето им в Управляващия Орган за подпис;
 Провеждане на предварително договаряне чрез посещения на място за всяка
избрана операция;
 Информиране на бенефициентите за задълженията им, предвидени в договорите
за финансиране.
Финансово управление:
 Съхранение на всички документи, свързани с разходите, извършени в рамките на
проектите, финансирани от програмата, в съответствие с регламентите на Европейската
комисия;
 Качеството на контактна точка за всички бенефициенти, получаването на
документите по отношение на изпълнените операции, анализа им и внасянето им в
Управляващия Орган, в съответствие с процедурите;
 Уведомяването на Управляващия Орган в рамките на 5 работни дни за всяка
нередност;
 Гарантиране на предотвратяването на нередности, откриването и мониторинга
на прилаганите мерки;
 Приемане на всички необходими мерки за борба с измамите;
 Изпращането към Управляващия Орган на докладите за всяка възможна
нередност;
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 Предоставяне на информация или документ до Управляващия Орган относно
финансираните проекти в предвидените срокове, и гарантиране на факта, че дейностите
за контрол и одит могат да бъдат осъществени по адекватен начин;
 Спазването и изпълнението на всички препоръки от страна на дирекцията за
одит към Европейската комисия и от страна на Одитиращия Орган в рамките на
Сметната палата на Румъния, в сроковете, определени от тези органи.
Мониторинг на програмата и на проектите:
 Мониторинга на напредъка на операциите чрез анализ и проверка на
документите по изпълнението, резултатите от посещенията на място, като отправя
препоръки и определя срокове, ако е приложимо;
 Изготвяне и подаване на всякакви други доклади или документи, изисквани от
Управляващия Орган;
 Събирането и актуализирането на техническите, финансовите и статистическите
данни на проектно ниво, като се гарантира включването на тези данни в електронната
система.
Информиране и публичност:
 Изпълнението на дейностите, имащи отношение към Съвместния Секретариат в
рамките на комуникационната стратегия на програмата;
 Предоставя помощ на Управляващия Орган за подготовката и предоставянето на
материалите за информация на бенефициентите;
 Актуализиране на информация по отношение на програмата на онлайн
страницата на програмата.
Мерки и процедури за управлението, изпълнението и контрола на програмата
Процедурите за избор, одобрение, контрол и управление на проектите могат да бъдат
открити на кратко по–долу:
Оценка и избор на проекта
Географска допустимост: Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния –
България“ 2014 – 2020 г. ще подпомага дейността на партньорите, разположени в поне
от една от административните единици NUTS III в Румъния и България, както е
дефинирано по-горе. Въпреки това, Европейския Фонд за Регионално Развитие може да
финансира, също така, дейности, които се осъществяват извън „Зоната на ЕС на
програмата“, при условие, че условията на член 20 (2) от Регламента за Европейско
Териториално Сътрудничество са изпълнени.
Допустимите партньори ще бъдат подробно описани в насоките за кандидатстване в
рамките на всяка покана.
Критериите за допустимост, ще бъдат оповестени на кандидатите чрез
посредничеството на Наръчника на кандидата, изготвен от Управляващия Орган заедно
с Националния Партниращ Орган, с подкрепата на Съвместния Секретариат, и който
ще бъде одобрен от Комитета за Наблюдение на програмата.
Оценката и избора на операциите и процедурата за подписване на документите, които
установяват условията на финансовата помощ ще бъдат организирани, както следва:
Отговорността за оценката принадлежи на Съвместния Секретариат. Оценката ще
включва два етапа: единият относно административните и за допустимост критерии,
извършен пряко и с единствен отговорен Съвместния Секретариат, и един за
техническа оценка, разработена с помощта на външни експерти, наети при
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необходимост. Договарянето на външните експерт, ще бъде отговорност на Съвместния
Секретариат.
Управляващият Орган и Националният Партниращ Орган имат право да наблюдават
процеса на оценяване чрез определяне на лицата, които допринасят за този процес.
След като Съвместният Секретариат класифицира проектите въз основа на оценките,
дадени от оценителите, списъка ще бъде представен на Комитета за Наблюдение за
вземане на решението за избор.
Качествените проекти, така както е отразено от съответствието им с критериите за
селекция, са много важни за сигурността, че програмата дава конкретни и видими
резултати, които определят по един трансграничен, интегриран начин
предизвикателствата и нуждите на избираемата област на програмата. Проектите, които
са фокусирани само върху научните изследвания (без всякакъв приложен подход)
включват само обмен на опит и не посочват конкретни и устойчиви резултати от
„меките“ дейности (изследвания, проучвания и т.н.) няма да бъдат подкрепени от
програмата.
Всички проекти трябва да бъдат в съответствие със следния набор от хоризонтални
изисквания за качество:
 Конкретните и измерими резултати: резултатите трябва да бъдат релевантни,
видими и измерими. Те трябва, също така, да допринасят за постигането на резултати
по съответните приоритетни оси на програмата, и трябва да бъдат постигнати в
трансграничния подход чрез доставки, които да бъдат посочени във формуляра за
кандидатстване. Както доставките, така и резултатите от тях трябва да бъдат точни и да
показват, че се основават на сегашната ситуация или на текущите знания за
разработване на нови решения;
 Доставките и устойчивите резултати: доставките и резултатите от проектите
трябва да бъдат устойчиви и да имат способността да се превърнат в ресурси за други
инициативи (или относно други политики, планове, стратегии, или инвестиции,
финансирани от други източници, включително националните програми, базирани на
средства от Европейския Съюз, Европейската Инвестиционна Банка, от национални
фондове и т.н.);
 Трансгранично значение: дейностите по проекта допринасят за постигането на
специфичните цели на програмата (един или повече) чрез отговор на
предизвикателствата или нуждите, които се споделят от двете страни на границата, и
към които не може да се подходи по удовлетворителен начин от една единствена
страна (независимо от нивото на участие). Резултатите от проекта трябва да покажат
добавената стойност, която е по-голяма, отколкото добавянето на резултатите, което би
било невъзможно да се получи в случая, в който всяка национална страна би действала
независимо;
 Партньорско съответствие: партньорството включва най-малко двама партньори,
най-малко един от Румъния и един от България. Партньорите трябва да докажат
способността си да изпълняват дейностите по проектите за постигане на планираните
резултати и да осигурят последващи действия -follow-up. Описанието на дейностите
трябва да докаже съвместното изпълнение на проекта и интегрирания териториален
подход за справяне със специфичните нужди;
 Ефикасно управление: структурата на управление и нейните процедури за
функциониране са описани ясно и са прозрачни, ефикасни и ефективни;
 Солиден бюджет: Бюджетът на проекта трябва да бъде в съответствие с
описанието на дейностите и да покажат съответствие с постиженията и очакваните
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резултати в рамките на един подход, който е насочен към получаване на най-голямата
стойност от изразходване на средствата и да се спазват нивата с пределни цени за някои
категории покупки, които присъстват в документацията на поканите. Бюджетите на
проектите ще илюстрират принципа на доброто финансово управление, а приносът на
партньорите ще отразява разделението на задачите, като същевременно се спазва
подхода на изпълнение на съвместната/солидарна отговорност;
 Съгласуван подход: вътрешната съгласуваност между ресурсите, от една страна,
и доставките и получените резултати от друга страна, трябва да бъде ясна.
Съгласуваността на тази връзка трябва да бъде убедителна в рамките на един ясно
представен интервал от време;
 Ясна комуникация: комуникацията трябва да бъде ефективна (за достигане на
целевата група) и адаптирана към целите на проекта за да осигури необходимото
разпространение на резултатите от проекта, последващите действия (follow-up) и
тяхната устойчивост;
 Всички проекти трябва да осигуряват промотирането на равенството между
половете, недискриминацията и съответствието с принципите на устойчивото развитие.
Договаряне: След одобрението на едно проектното предложение от Комитета за
Наблюдение, Съвместният Секретариат ще изготви договор за субсидия от ЕФРР, като
използва един предоставен от Управляващия Орган, формат. Договорът за финансиране
ще включва цялата необходима информация: правната рамка, предмета на
финансиране: дейности, работен план/график на изпълнението, максималния размер на
сумата за финансиране от Европейския Фонд за Регионално Развитие, условията за
допустимост на разходите, ограничаването на промените в рамките на гъвкавостта на
бюджета; задълженията за докладване и крайни срокове за представяне на докладите за
напредъка; процедурата за подаване на искания за плащане, правата и задълженията на
бенефициентите Водещи партньори; счетоводната необходима документация и периода
от време за архивиране; оправдателни документи по проекта; процедури за
възстановяване; публичност, собственост (включително правата за разпространение) и
генериране на доходи; прехвърляне, правната последователност и съдебни спорове;
клаузи за отговорност.
Финалната одобрена документация и официалното одобрение на проекта от страна на
Комитета за Наблюдение ще бъдат част от договора за финансиране.
Мониторинг: Мониторингът на програмата ще бъде извършен чрез една нова система
за управление, която ще предостави техническа и финансова информация от
конкретния проект. Докладването ще бъде извършено от бенефициента Водещ
партньор от името на всички партньори с периодични или окончателни доклади,
предадени на Съвместния Секретариат и на Управляващия Орган. Съвместният
Секретариат ще проверява съответствието на докладите с изпълнението на проекта.
Данните от Доклада ще бъдат съхранявани в система за управление, която от своя
страна, ще генерира въз основа на тези данни, докладите, които ще бъдат изпратени до
Европейската комисия.
Проверките на управлението: Програмата за трансгранично сътрудничество„Румъния
– България“ 2014 – 2020 г. реши да създаде първото ниво на системата за контрол в
Румъния и България. В Румъния Отделът, извършващ контрол на първо ниво ще бъде
разположен в Регионалният офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за
границата Румъния – България, в една отделна структура от Съвместния Секретариат
за приоритетните оси 1-5, съответно в една отделна структура в рамките на
Министерството на Регионалното Развитие и Публичната Администрация за
приоритетна ос Техническа Помощ. Системата за контрол за периода 2007 – 2013 г. се
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провеждаше на същото място, а работата на контрольори беше отлична, системата за
контрол на първо ниво на Румъния винаги е получавала оценка 1 след на одитите на
системата. Управляващият орган ще изработи Наръчник за контрола на първо ниво,
включително формулярите. Документът ще бъде задължителен за всички контрольори.
Освен това, Управляващият Орган може да извършва проверки по партиди, за
операциите, които са вече проверени от контрола на първо ниво за да се гарантира, че
системата работи правилно. Контрольорите на Първо ниво (в рамките на Националния
Партниращ Орган в случая на българските контрольори на първо ниво) ще представят в
Управляващия Орган на всеки три месеца отчети за дейността си и най-важните
проблеми, които са срещнали. За България, ще бъде създадена една децентрализирана
система за контрол на първо ниво. Министерството на Регионалното Развитие или едно
упълномощено от него лице ще възложи задачи на контрольорите за извършване на
контрол на първо ниво съгласно приложимото законодателство за обществените
поръчки или в рамките на настоящия Кодекса на труда. Разходите за проверката на
първо ниво ще бъдат покрити от бюджета на програма на базата на Техническата
Помощ.
Възстановяване към основните бенефициенти: Съгласно чл. 27 (1) от Регламент №
1299/2013 г. Европейската комисия ще плаща финансирането от Европейския Фонд за
Регионално Развитие към програмите за сътрудничество в една единствена банкова
сметка без никаква друга подобна национална сметка. Съгласно член 20 (2) от същия
регламент, Управляващият орган ще извършва плащания към бенефициентите Водещ
партньор по смисъла на член 132 от Регламент № 1303/2013 г. (бенефициента водещ
партньор е отговорен, по този начин за прехвърлянето на средствата от Европейския
Фонд за Регионално Развитиекъм партньорите по проекта). За тази цел, Управляващият
Орган ще предприеме необходимите стъпки, за да се отвори банкова сметка на
програмата в срок от най-много 12 месеца от датата на приемане на Оперативната
Програма от страна на Европейската комисия. Сметката ще се използва за получаване
на плащанията от страна на Европейската комисия и за извършване на плащанията към
бенефициентите Водещи партньори и до партньорите за техническа помощ в рамките
на програмата.
Оценка на програмата: Програмата е подложена на предварителна, междинна и
последваща оценка от независими оценители, с цел да се подобри качеството ѝ и да се
оптимизира разпределението на предоставените финансови ресурси. Предложенията от
предварителната оценка ще бъдат взети под внимание по време на процеса на
разработването на програмата.
5.4. Предоставяне на отговорността на участващите държави членки в случай на
наложени финансови корекции от страна на Управляващия Орган или от
Комисията
[Референция: член 8, алинея (4), буква (a), точка (vi) от Регламент (ЕС) № 1299/2013 г.]

В съответствие с чл. 143 от Регламент № 1303/2013 г. всяка държава-членка ще бъде
отговорна за разследването на нередностите, допуснати от бенефициентите в рамките
на своята територия. В случай на повтарящи се нарушения, държавата-членка ще
разшири своите разследвания, за да обхване всички потенциално засегнати операции.
Държавата-членка извършва необходимите финансови корекции във връзка с
установените изолирани или повтарящи се нередности в случай на операции или на
Оперативната Програма. Финансовите корекции ще включват анулирането на всички
или само на част от публичния принос за дадена операция или за Оперативната
Програма. Финансовите корекции ще бъдат регистрирани в годишните счетоводни
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отчети от Управляващия Орган за управлението за финансовата година, в която е било
наложено анулирането.
Управляващият Орган гарантира, че всяка изплатена сума в резултат на някаква
нередност е възстановена от бенефициента водещ партньор. Бенефициентите ще
възстановят на получателя водещ партньор всяка погрешно изплатена сума.
Специалните разпоредби, отнасящи се до изплащането на сумите, подложени на
някакви нередности, трябва да бъдат включени както в договора, който ще бъде
подписан от бенефициента водещ партньор, така и в споразумението за партньорство,
което ще бъде подписано между бенефициентите. Програмата ще предостави на
бенефициентите един образец на споразумение за партньорство.
Ако бенефициентът Водещ партньор не успее да осигури възстановяването на сумата
от страна на другите бенефициенти, или ако Управляващият Орган не успее да осигури
възстановяването от страна на бенефициента водещ партньор, държавата-членка, на
чиято територия е разположен бенефициента в този случай, ще възстанови на
Управляващия Орган неправомерно изплатените суми на бенефициента.
Управляващият Орган е отговорен за възстановяването на сумите, в този случай, към
общия бюджет на Европейския съюз в съответствие с разпределението на
отговорностите между участващите държави-членки, така както е предвидено в
Програмата за Сътрудничество.
Съгласно член 85 от Регламент № 1303/2013 г., Комисията може да извърши финансови
корекции, като анулира изцяло или част от финансовото участие на програмата и да
възстанови ефективно сумите от страна на държавите-членки с цел изключване от
финансирането на Съюза, на разходите, които представляват нарушение на
приложимото законодателство на Съюза и националното законодателство,
включително по отношение на пропуските на системите за управление и контрол,
които са били открити от Комисията или от Европейската Сметна Палата.
В случай на каквито и да било финансови корекции от страна на Комисията, двете
държави-членки се задължават да разделят сумата помежду си, пропорционално на
одобрените бюджети на проекта и по отношение на осъществените дейности от страна
на румънските и българските бенефициенти, засегнати от финансовата корекция. В
случай на финансови корекции, извършени от страна на Комисията, в резултат на
случайни или необичайни нередности, двете държави-членки се задължават да
разследват всеки случай. Финансовата корекция от страна на Комисията не засяга
задължението на държавите-членки да преминат към възстановяване на сумите в
съответствие с разпоредбите на приложимите европейски регламенти.
5.5. Използването на монетата евро (ако е приложимо)
Съгласно Регламента за Европейско Териториално Сътрудничество, чл. 28, разходите,
извършени от партньорите по проекта, разположени в страни извън еврозоната ще
бъдат конвертирани в евро. Преобразуването ще се извършва от страна на
бенефициентите, използващи счетоводния обменен курс на Европейската комисия
(курса InforEuro) от месеца, в който разхода е бил изпратен за проверка на контрола от
първо ниво (Регламента за Европейско Териториално Сътрудничество, член 28,
параграф б).
5.6. Участие на релевантните партньори
Управляващият Орган в сътрудничество с Националният Партниращ Орган и
Съвместната Работна Група координираха изработването на програмата.
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Държавата-членка е идентифицирала за Съвместната Работна Група, всички
заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво, в съответствие с
Кодекса за поведение. Представителството е било генерирано за осигуряване на
високото равнище на участие в процеса на вземане на решения (допълнително
насърчавано участие чрез възстановяване на разходите по отношение на участието в
съответните събитията). Списъкът на заинтересованите страни е в съответствие с
основните насоки от кодекса на поведение.
За гражданското общество, Управляващият Орган е провел публичен процес за избор
на представителите на неправителствени организации от три сфери (опазване на
околната среда, равните възможности, бизнес средата).
Представителите на Съвместната Работна Група са представени в раздел 9.3. Всички
участници подписват декларация за безпристрастност и конфиденциалност и в
съответствие с процедурните правила, те са били задължени да подадат декларациите
си за интереси. Същият подход ще бъде прилаган и към Комитета за Наблюдение на
програмата. Съвместното планиране на Работната Група за програмиране беше
създадено през 2012 г. Групата имаше шест срещи (21.11.2012 г., 12.03.2013 г.,
13.06.2013 г., 09.17.2013 г., 06.03.2014 г., 22.07.2014 г.). Документите са подадени в
електронен вариант с 10 работни дни преди датата на заседанието, но са постоянно
актуализирани на онлайн страницата на програмата за обществени консултации.
Участието на ключовите заинтересовани страни е видимо, за първи път, чрез
реализираните коментари на края на документацията и за втори път чрез активното
участие в рамките на Работната Група (например избираемата зона и
местоположението на Съвместния Секретариат предизвика редица дискусии в рамките
на Съвместната Работна Група, три срещи бяха необходими за вземането на
окончателното решение).
Групата е анализирала всички релевантни документи и е взела важни решения:
 Концептуални документи;
 Избираема зона;
 Местоположение на Съвместния Секретариат;
 Референтни термини за програмиране, ex-ante и Стратегическа оценка на
околната среда;
 Процедурите за изпълнение между държавите-членки;
 Териториален анализ;
 Избор на тематичните цели;
 Одобряване на Оперативната Програма.
Въпроси като избора на избираемата зона и избора на тематичните цели, предизвикаха
голям интерес и бяха широко обсъждани в рамките на заседанията на Съвместната
Работна Група. След одобряването на програмата, държавите-членки съвместно, по
взаимно съгласие, ще решават състава на Комитета за Наблюдение. Препоръка от
страна на Управляващия Орган ще бъде да се запази същата партньорска структура и за
следващия програмен период.
Партньорите (заинтересуваните страни), участващи в процеса на програмиране
В един по-голям мащаб заинтересованите страни участваха по време на различните
етапи на процеса на подготовка на програмата и чрез различни събития и процеси в
обществените консултации. Първите етапи на консултациите бяха с цел дискусии със
заинтересованите страни по отношение на предизвикателствата и нуждите на
трансграничната зона, стратегическото приоритизиране на тематичните цели и
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асоциираните инвестиционни приоритети и в крайна сметка избора на резултата, който
трябва да бъде постигнат от всяка приоритетна ос.
Управляващият орган подпомаган от Съвместния Секретариат, Националния
Партниращ Орган и външните консултанти организираха следните дейности:
1. Едно социологическо проучване насочено към заинтересованите страни, от Румъния
и България, избрани измежду предишните бенефициентите на програмата (2007 – 2013
г.), което беше проведено през юли 2013 г., и което осигурява начална точка на процеса
на програмиране и насочва териториалния анализ.
2. Един онлайн въпросник, който беше на разположение на онлайн страницата на
програмата (www.cbcromaniabulgaria.eu) и на онлайн страницата на Съвместния
Секретариат, и която беше рекламирана чрез една кампания по електронната поща
беше проведена през ноември 2013 г. Въпросникът беше на разположение на румънски,
български и английски език и беше предназначен да проучи мнението на
заинтересованите страни относно най-важните предизвикателства и потребности, пред
които е изправена трансграничната зона. Онлайн въпросника беше насочен към голяма
част от настоящите или потенциални бенефициенти на Програмата за трансгранично
сътрудничество „Румъния – България“ за периода 2007 – 2013 г. от двете страни на
границата.
Заинтересуваните страни, които са директно определени са следните:
 Всички окръжни/областни администрации;
 Всички общини, включени в списъка на бенефициентите 2007 – 2013 г. ако не са
вече включени:
o Малките общини от трансграничната зона;
o Общините с малки и средни размери от трансграничната зона,
които могат да бъдат идентифицирани.
 Асоциирането на публичните власти (общини и окръзи/области);
 Децентрализираните
публични
власти
(като
Министерството
на
Здравеопазването, Министерството на Труда и Социалната политика, Министерството
на околната среда и др.);
 Гранична полиция и митниците;
 Търговско-промишлената и земеделска камара;
 Асоциациите на бизнесмени;
 Университетите и техните отдели в сферата;
 Институти за изследвания и развойна дейност в сферата;
 Активните неправителствени организации в сферата.
Бяха получени 86 отговора от трансграничната зона, от които 51 са подадени от
заинтересованите лица в Румъния и 35 от страна на български лица. От всички тези 81
отговора валидни са 49 от Румъния и 32 от България. Публичните власти са
предложили общо 29 отговора (Румъния: 17, България: 12), докато академиите и
институтите за научни изследвания и развойна дейност са предоставили 25 отговора (19
от Румъния и 6 от България). Търговските камари, сдруженията на Малките и Средни
Предприятия и неправителствените организации са попълнили 27 въпросника, 13 от
Румъния и съответно 14 от България.
3. Една кампания от интервюта беше проведена също през периода ноември-декември
2013 г. 20 интервюта бяха проведени в Румъния и 20 в България. Интервютата са
проведени въз основа на онлайн въпросници за справяне с различни проблеми и за да
се анализират становищата на заинтересованите лица относно темата за
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предизвикателствата и нуждите на трансграничния регион чрез един по-качествен
подход. Интервютата са проведени през втората половина на ноември и първата
половина на месец декември, период, по време, на който първите резултати от
териториалния анализ са се основавали главно на документални изследвания
(статистически данни, документи относно стратегиите за местно и национално
развитие, националната стратегическа документация и т.н.), която вече е била на
разположение. Така, интервютата добавиха към онлайн въпросниците допълнителна
стойност чрез фокусирането върху някои ключови въпроси, които са идентифицирани
като такива в хода на териториалния анализ:
 Проблемът с развитието на бизнес средата на ниво трансгранична зона за
разрешаване на проблемите за социалната интеграция;
 Транспорта, териториалната свързаност и проблемите за достъпността на
трансграничната зона;
 Рисковете за околната среда и неразрешените проблеми на трансграничната
зона.
4. Една първа серия от работни ателиета за заинтересуваните лица бяха организирани в
трансграничната зона на 4 места, разположени в различни части на зоната, за да се
позволи най-представително участие. Датата и мястото на тези работни ателиета са
следните:
 Русе, 24 февруари;
 Плевен, 25 февруари;
 Констанца, 27 февруари;
 Крайова, 28 февруари;
Заедно, 91 участници (82 физически лица и девет представители на Управляващия
Орган или Съвместния Секретариат) участваха в тези работни ателиета, 28 от
участниците бяха от Румъния и 63 от България. Можем да разделим заинтересованите
страни в три основни категории: публични власти (местни, окръжни/областни) и
техните асоциации, търговски камари и неправителствени организации, университети и
институти за научни изследвания и развойна дейност, 46 обществени организации, 21
търговски камари и неправителствени организации и 15 университета и институти за
научни изследвания и развойна дейност участваха в това събитие.
Всяка работна среща продължи приблизително 4 часа и беше структурирана в два
етапа:
A. Едно представяне на процеса за програмиране и на първите му резултати:
а) Представянето на процеса за програмиране: правилата на Европейското
Териториално Сътрудничество, процедури, график;
б) Представяне на първите резултати на териториалния анализ: акцент върху
предизвикателствата и нуждите на зоната на трансгранично сътрудничество;
в) Представяне на резултатите от онлайн въпросниците;
г) Представяне на тематично концентриране чрез подробно представяне на
Тематичните Цели и Инвестиционните приоритети.
Б. Една интерактивна сесия, в която бяха събрани мненията от обратната връзка и
препоръките на заинтересованите страни относно предизвикателствата и потребностите
на зоната за трансгранично сътрудничество и относно нейното съответствие с
тематичните цели и инвестиционните приоритети. Окончателният акцент върху
административната отговорност и стратегическите проекти беше поставен в последния
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етап на допълнителните разговори и при събиране на формулярите за включване на
техните резултати.
5. Втората серия от работни ателиета за трансграничния регион, по време на която бяха
обсъдени резултатите от първата версия на програмата и бяха предложени идеи за
проекти за бъдещите приоритетни оси, беше организирана в началото на май 2014 г.
Предоставянето на проектните идеи и техния краен срок имаше за цел да ориентира
решението за окончателното разпределение на финансовите средства за всяка
приоритетна ос. Работните ателиета бяха проведени на три места:
 Крайова, 12 май;
 Монтана, 13 май;
 Добрич, 16 май.
Заедно, 73-та участници (66 представители на заинтересованите страни и седем
представители на Съвместния Секретариат) участваха в тези работни ателиета. 45 от
участниците бяха от Румъния и 28 от България. Същите три основни групи присъстваха
в рамките на тази втора фаза на консултации: публични органи (местни,
окръжни/областни) и техните асоциации, търговските камари и неправителствените
организации, университетите и институти за научни изследвания и развойна дейност,
35 държавни органи, 20 търговски камари и неправителствени организации и 18
университети и институти за научни изследвания и развойна дейност и участваха в
това събитие.
Всяко ателие от този втори етап продължи приблизително около 4 часа и беше
структурирано в два етапа:
A. Едно представяне на процеса за програмиране и на първите му резултати:
а) Представяне на процеса на програмиране: съдържание, график, етапи, роля на
заинтересуваните страни;
б) Представяне на варианта на програмата: тематични цели, инвестиционни приоритети
и приоритетни оси, индикативни дейности, предоставена финансова помощ;
в) Представяне на идеите за проекти, получени в следствие на въпросниците;
Б. Кръгли маси със заинтересованите страни относно проектни идеи/концепции за
Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния– България“ 2014–2020 г.,
включително възможностите за комуникация в мрежа за идентифициране на
евентуални бъдещи партньори. Кръглите маси са анимирани и моделирани от
консултанти, които предоставят допълнителна информация на заинтересованите страни
за улесняването на появата, формулирането и доброто структуриране на проектните
идеи. Веднъж идентифицирани и артикулирани, проектните идеи бяха събрани с
помощта на формуляр на проекта, който беше на разположение на онлайн страницата
на Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния– България“ 2007– 2014 г.
Заинтересованите лица, също така, бяха насърчени да продължат процеса на
идентифициране
на
проектни
идеи
(подходящи,
както
за
техните
организации/териториални потребности, така и за бъдещите приоритети на програмата)
и потенциалните трансгранични партньори и да ги изпращат до Съвместния
Секретариат в Кълъраш в електронен формат през следващите седмици.
Също така онлайн страницата на програмата (www.cbcromaniabulgaria.eu) беше
непрекъснато обновявана със съответните документи (тръгвайки от концептуални
документи, териториален анализ, логика на интервенцията, драфтовете на оперативната
програма, съответното законодателство на ниво ЕС, достъпен адрес на имейл за
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подаване на предложенията/коментарите). Всички коментари/предложения, получени
по време на процеса на програмиране и отговора на инстанциите на програмата са на
разположение в Приложение 11.

РАЗДЕЛ 6. КООРДИНИРАНЕ
Изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния–България“
2014– 2020 г. ще обърне специално внимание на принципите на съгласуваност и
взаимно допълване с други европейски структурни фондове и на инвестициите, както и
с релевантните политики на ЕС, националните фондове и тези на Европейската
инвестиционна банка. Програмата ще се изпълнява в съответствие с принципите на
субсидиарност и пропорционалност и във взаимно допълваща се и съгласувана форма с
инструментите, изброени по-горе за да се избегне финансирането на действия, които
могат да обхващат и финансираните от други фондове, дейности по даден проект.
В съответствие с избраните приоритети, един механизъм за координация трябва да
съществува, особено, по отношение на това що се отнася до финансовите инструменти
на Европейския Съюз, като например Европейския фонд за Регионално Развитие,
Европейския Социален Фонд, програмата „Живот“, „Механизъм за свързване на
Европа“, програмите Еразъм+ и други финансови инструменти или инструменти на
Европейската Инвестиционна Банка.
По време на подготовката на програмата бяха проведени срещи с представителите на
различни органи за управление на различните национални програми, финансирани от
Европейския Фонд за Регионално Развитие за да се избегне евентуалното припокриване
и в същото време, за да се гарантира координирането между Програматаза
трансгранично сътрудничество„Румъния – България“ 2014 – 2020 г. и други финансови
инструменти. Двустранните протоколи имат за цел да покрият тези въпроси. Всъщност,
Трансграничната програма „Румъния– България“ 2014– 2020 г. ще се фокусира върху
местната и регионална подкрепата на проектите с потенциал за увеличаване на
въздействието на политиките на ЕС на национално и регионално равнище и по този
начин да допринесе за Европейската Стратегия 2020. За да се избегнат всякакви
рискове за застъпване, ще бъдат приложени специални механизми, които са описани
подробно по-долу, които ще бъдат изпълнени по време на процеса на оценка, подбор и
изпълнение. В подкрепа на тези механизми, един анализ на националните програми,
финансирани от фондовете на ЕС от двете страни вече е бил извършен (Приложение 8),
както и анализ на политиките на Европейския Съюз е осъществен по-долу.
Приоритетните оси 2 и 3, посветени на опазването на околната среда и управление на
ресурсите на околната среда, ефикасност на ресурсите, и намаляването и адаптирането
към климатичните промени, допълниха дейностите по различните програми за
финансиране, като LIFE, от една страна, и на Европейския Земеделски Фонд за
Развитие на Селските Райони, или от Европейския Фонд за Рибарство, от друга страна,
които подкрепят проектите, които допринасят за устойчив растеж и също така за
ефективното използване на ресурсите в селските райони и по крайбрежието.
Приоритетна ос 4 финансира схемите за съвместно обучение и програмите за
образование и професионално обучение в допълнение към дейностите „Еразъм +“, но с
акцент върху създаването на интегриран пазар на труда в трансграничната зона.
Приоритетна ос 1 „Един добре свързан регион“ може да стимулира инвестициите в
регионалната свързаност, обхващайки пропуските, които повлияват изолираните
региони по отношение на достъпа до коридорите TEN-T и по този начин допълват
дейностите за улеснение „Европейска свързаност“.
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По отношение на механизма за координиране, Трансграничната програма „Румъния–
България“ 2014– 2020 г. може да се използва за финансиране на предварителните
технически проучвания, но и за осигуряване на знания и умения, необходими за
достигане на достатъчен брой съответни заинтересовани страни с цел подготовка на
средни до големи по мащаб проекти, които биха могли да бъдат финансирани от други
фондове, като Европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейска
Инвестиционна Банка и националните фондове. Следователно Трансграничната
програма „Румъния– България“ 2014– 2020 г. би могла да допринесе за изработването
на зрели проекти („Банкерски“), които могат да бъдат финансирани от Европейската
Инвестиционна Банка, инициативи като „Съвместна помощ за подкрепа на проекти в
европейските региони“ (JASPERS), един инструмент, който подкрепя широко мащабни
инвестиции, изработени проекти за сътрудничество особено в областта на транспорта.
Координирането с Европейската Инвестиционна Банка може да бъде насърчавано чрез
осигуряването на една подкрепа едно-на-едно за продуктите с постижения и резултати,
подходящи да бъдат приложени с подкрепата на Европейската Инвестиционна Банка,
помагайки в ранните етапи на създаване на контакти и обмен с бюрата на Европейската
Инвестиционна Банка. Във всеки случай, информацията за възможностите, предлагани
от Европейската Инвестиционна Банка за финансирането на големи проекти могат да
бъдат предоставени по време на информационните събития и чрез комуникационни
материали. Всъщност, подготовката на средно-широко мащабните инвестиции биха
могли да представляват един важен резултат на Програмата за трансгранично
сътрудничество „Румъния– България“ 2014– 2020 г.
Още повече, в световен мащаб, Управляващият Орган, заедно с румънските и
българските компетентни национални власти ще отговарят за осигуряването на
механизма за комуникация и координация с други подобни институции, които
управляват други инструменти за финансиране, като едновременно с това оценката на
потенциалните застъпвания/синергии ще бъдат анализирани във фазата на оценка на
проекта от страна на Съвместния Секретариат. Становището на Управляващите Органи
/съответните национални органи, които изпълняват
програмите/схемите за
финансиране в области, свързани с тези, финансирани от страна на програмата, ще се
изисква всеки път, когато се сметне за необходимо, за да се избегне възможното
дублиране. Като правило, всички тези разрешителни са поставени на разположение на
отговорната комисия за вземането на решението за финансиране или за мониторинга на
една операция, преди момента на вземането на решение или колкото пъти се появява
съмнение за припокриване.
В работната рамка на Трансграничната програма „Румъния–България“ 2014 – 2020 г.,
следните механизми за избягване на припокриването и за промотиране на синергиите
ще бъдат установени:
a) Формулярът на проектното предложение ще включва специален раздел, където
кандидата ще:
 Включва информация за миналата и актуална помощ от страна на Европейския
Съюз;
 Подробно описание как проекта допълва националните и регионални програми,
подкрепени от европейските фондове с друго финансиране от страна на ЕС и с
инструментите и националните политики за финансиране;
 Описва, коя е специфичната добавена стойност на проекта на трансгранично
ниво.
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Кандидатите, които ще предложат проекти с акцент на съответните проучвания за
подготовка на инвестициите ще поискат обяснения по отношение на ефикасността на
изпълнението на инвестицията, направена в определен период от време след края на
дейностите, финансирани от „Румъния– България“ 2014 – 2020 г. Съвместната комисия,
която ще бъде създадена на ниво програма в съответствие с член 47 от Регламент №
1303/2013 г., ще се възползва от присъствието на представителите на съответния
Управляващ Орган и на Министерствата/органите, които управляват програмите/
националните схеми за финансиране в сферите с връзка с тези, финансирани от
Програмата. Също така, представителите на националните структури, които управляват
координирането на финансирането – Министерство на Европейските Фондове на
Румъния и на Съвета на министрите на България – винаги ще бъдат канени да вземат
участие в заседанията на съвместни комисии на програмата. Така, всеки път, когато е
взето финансово решение по отношение на операцията, подозренията за
припокриването могат да бъдат докладвани и предотвратени навреме. Също така, тази
мярка се е доказала като ефективна и за „Румъния–България“ 2007 – 2013 г.
Споразуменията ще бъдат установени заедно с други органи за управление/
съответните национални органи за управление на програмите/схемите за финансиране,
с цел получаване на становището на Съвместния Секретариат/достъпа до системите за
съответното електронно наблюдение (само за четене, тогава когато финансирането на
едни специфични правила и електронни системи позволява прилагането на такива
мерки). Така, един анализ може да бъде извършен колкото пъти се появи съмнение за
припокриване с други инструменти за финансиране. Като правило, резултатите от тези
анализи ще бъдат предоставени на разположение на комитета, отговарящ за вземането
на решението за отпускане или за наблюдение на една операция преди момента на
решението или колкото пъти се появи съмнението за припокриване.
Обменът на информация между службите на Европейската комисия и други европейски
и национални субекти, участващи в управлението на инструментите на Европейския
Съюз, Управляващия Орган и Съвместния Секретариат, за обмен на добри практики и
за споделяне на обща информация със съответните заинтересовани страни.
Разпространението на резултатите на Трансграничната програма „Румъния–България“
на национално, трансгранично и на ЕС ниво ще се извършва чрез посредничеството на
комуникационната стратегия на програмата.
Специално внимание ще бъде отделено на възможността за съвместна работа с други
програми за Европейско Териториално Сътрудничество, както и Транснационалните
Програми или други Програми за Трансгранично Сътрудничество, които споделят или
са тясно свързани, с допустимите области, като например: програмата Дунав 2014 –
2020 г., Съвместна Оперативна Програма Черно море, Трансграничната Програма
Румъния и Сърбия, която включва и регион NUTS III Мехединци и Трансграничната
Програма „България – Сърбия“, която включва регион NUTS III – Видин, Монтана и
Враца (като допълнителни региони). Един механизъм за координация ще бъде създаден
за откриването и избягването на евентуални припокривания и дублиране, както и за
насърчаване на взаимодействието между допълнителните проекти, които се изпълняват
в побратимените области. Този координационен механизъм ще включва основно:
 Обмен на информация по време на подбора на кандидатите;
 Обмен на информация по време на изпълнението, мониторинг на одобрените
проекти за разпространение на резултатите на проектите, които се занимават с подобни
предизвикателства и потребности и със създаването на синергии между тях;
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 Ползването на географската гъвкавост, така както е предвидено в член 20, (2) от
Регламента за Европейско Териториално Сътрудничество за да подкрепи проекти с
резултати за въздействие, ако една част от дейностите се осъществяват извън рамките
на програмата, по-специално по протежението на Дунав или по бреговата зона на
Черно море.
Програмата INTERACT ще продължи да бъде важен инструмент за координация между
програмите за Европейско Териториално Сътрудничество. Ще подкрепя обмена на
опит между субектите на програмата и ще събира информация за финансираните
проекти в цяла Европа, което ще позволи на кандидатите и вземащите решения да
проучат предишните проекти и тези в процес на изпълнение, за сътрудничество по
подобни теми.

РАЗДЕЛ
7.
НАМАЛЯВАНЕ
НА
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ
Оценка
По време на работните ателиета, организирани с цел обсъждане на бъдещите
приоритети на програмата, участниците отговориха на редица въпроси от въпросника
относно административните задачи. Въпросите, включваха редица от препоръки,
считани за необходими, за да се намали административната тежест за бенефициентите
по време на всички фази на представянето, оценката/подбора и изпълнението на
проекта. Резюмето на препоръките на заинтересованите страни могат да бъдат
разделени в четири важни административни етапа:
1. Внасяне на проекта
Процесът на внасяне на проекта ще бъде по-лесен благодарение на електронно
подаване (онлайн формуляри и т.н.), което дава достъп до най-добрите практики на
Европейската комисия (системата EUCAS-EuropeanUnionCattleAccreditationScheme) и
улеснява достъпа на заинтересованите лица до електронните версии на документите в
първия етап.
2. Оценка на проекта
Фазата на оценка може да има дълга продължителност. Една от препоръките се отнася
за оценка на проекта чрез един поетапен процес, който ще проверява ключовите
въпроси в първата фаза и ще предложи бърз отговор на партньорството относно
допустимостта на проекта, внесен в рамките на програмата.
3. Етап на договаряне
Етапа на договаряне трябва, също така, да бъде по-кратък (1-2 месеца) и да доведе до
едно подписано споразумение, което може да бъде постигнато благодарение на
предаването на документи чрез посредничеството на форма на изпращане. Предишните
и настоящите бенефициенти също искат една по-голяма гъвкавост при вземането на
решения и относно промените по време на етапа на предварително договаряне.
4. Етап на изпълнение на проекта
Заинтересованите лица искат по-лесни и по-бързи процедури по отношение на
промените, които настъпват по време на изпълнението на проекта.
По-голяма гъвкавост по отношение на продължителността на проекта, както и
възможност за временно спиране на проектите по обективни причини, ако се счете за
необходимо.
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Като цяло, в процеса на докладване, исканията за възстановяване и всяко друго
уведомление трябва да бъде направено по електронен път.
Дейности
За да отговори на тези искания следните дейности ще бъдат включени с цел намаляване
на административните задълженията на бенефициентите на програмата 2014 – 2020 г.:
 До края на 2015 г. една електронна система за обмен на данни за всички
уведомления между Управляващия Орган, Националния Партниращ Орган,
Съвместния Секретариат, Одитиращия Орган и бенефициентите, ще бъде използвана за
управление, мониторинг и оценка на програмата и ще бъде приложена. Системата ще
позволи (на основание на принципа „информацията, включена само един път“)
създаването на интерактивни форми или за предварително допълване, на основата на
данни включени преди това; кръстосана проверка на попълнените данни, автоматични
изчисления и възможността получателите да проследяват онлайн статуса на своето
проектно предложение или на тяхната молба за възстановяване по време на
изпълнението на проекта;
 За периода на изпълнение на Програмата СС ще осигури обучение на настоящи
и потенциални бенефициенти по отношение на формулярите за проектни предложения,
изпълнение, отчитане, контрол и одит на проекти, финансирани от Програмата За
Трансгранично Сътрудничество;
 До края на 2015 г. решенията за ползване на опциите за опростените разходи ще
бъдат внасяни за одобрение към Комитета за Наблюдение;
 За периода на изпълнение на Програмата, също така, ще бъдат организирани
работни ателиета в тематични области, определени от бенефициентите (например:
обществени поръчки, възможностите за финансиране, мерки за борба с измамите);
 Внасянето на документите няма да бъде дублирано (ако документът е бил
поискан веднъж, той ще бъде достъпен в системата за контрол на участващите лица);
 Преди подписването на договорите ще бъдат финализирани моделите на
договорите за опростените процедури за възлагане на обществени поръчки за
субектите, които не са предмет на националното законодателство в сферата, най-късно
преди подписване на първите договори (ще бъдат приложени към модела на договора;
 До края на 2015 г. ще бъдат изработени и представени на бенефициентите
моделите на релевантните формати (например: проектното предложение, вече е готово
за консултиране на сайта на програмата, www.cbcromaniabulgaria.eu, исканията за
възстановяване, доклада за напредъка, checklist-ul на контрола на първо ниво и др.) за
създаване на предпоставки за акуратно изпълнение.

РАЗДЕЛ 8. ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ
8.1. Устойчиво развитие28
Хоризонталният принцип на устойчивото развитие се отнася до ангажимента за
запазване и защита на околната среда от потенциалните вредни ефекти на човешка
намеса и за насърчаване на ползите за социалната защита, за околната среда и
климатичните такива. Осигуряването на устойчивост спрямо изменението на климата е
съществен елемент от устойчивото развитие на програмата.Дейностите, които ще
допринесат за опазването на околната среда би било за предпочитане да се основават на
екологични решения.

28

Не се прилага за URBACT, INTERACT и ESPON.
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Програмата приема факта, че социалните, екологичните и икономическите аспекти са
преплетени. Влиянието на инвестициите в инфраструктурата на местната и на
глобалната околна среда и свързаните с нея ефекти може да представлява сериозна
заплаха за здравето на населението, изменението на климата, биоразнообразието,
ограничените природни ресурси и т.н. така че актуалната Програма си поставя за цел да
идентифицира, там където е възможно, екологични решения за съществуващите
проблеми. Принципът на устойчивост играе важна роля в тази програма, до степен, в
която икономическото развитие на региона идва на фона на изключително
чувствителни места. Като се има предвид, че устойчивостта като един хоризонтален
принцип трябва да бъде взета под внимание за всички приоритетни оси.
Следователно, устойчивото развитие е интегрирано като хоризонтален принцип и се
има предвид във всички етапи от изработването на Оперативната програма и ще бъде
следвано при изпълнението от страна на Управляващия Орган и Националния
Партниращ Орган, бенефициентите и другите заинтересовани страни по протежение на
трансграничната зона.
В тази връзка, настоящата програма ще провери до каква степен предложените проекти
познават и спазват трансграничното законодателство относно околната среда и
устойчивото развитие. Нещо повече, тази програма чрез ориентировъчните си
действия, ще търси да избегне или намали евентуалните отрицателни въздействия
върху околната среда, но и също така да създаде предпоставки за социални,
климатични и за околната среда, ползи.
Стратегията за приоритетна ос 2: Един зелен район е създадена така, че да поддържа по
един оптимален начин идеята за устойчиво развитие. В рамките на тази ос, двата
инвестиционни приоритета, „съхранение, опазване, популяризиране и развитие на
природното и културното наследство“ и „опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие и на почвите и насърчаване на услугите за екосистемите, включително
чрез Натура 2000 и зелената инфраструктура“, включва дейности, които ще бъдат
насочени директно към развитието на дългосрочна устойчивост на управлението на
природните ресурси.
Принципите за устойчиво развитие, които трябва да бъдат следвани от настоящата
оперативна програма са:
 Избягване на инвестициите, които могат да имат негативни ефекти върху
околната среда или външния климат и промотиране на инвестициите в зелената
инфраструктура;
 Промотиране на ползването на екологичните продукти и намаляване отделянето
на отпадъци;
 Защитата на качеството на въздуха, ефикасност на ресурсите, биоразнообразие и
екосистема;
 Широко обхватна отговорност на производителя.
Предложенията за проекти, които предвиждат дейности с вредно въздействие върху
околната среда, няма да бъдат подложени за селекция на Комитета за Наблюдение. При
подаване на проектните предложения, кандидатите ще трябва, също така, да опишат
начина, по който съответните проекти допринасят за устойчивото развитие и за начина,
по който принципите за устойчиво развитие са отразени в предвидените дейности
(например използването на енергия от възобновяеми източници на енергия за
дейностите на проекта).
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Управляващият орган ще насърчава механизмите за повишаване на осведомеността и,
ако е необходимо, ще предостави подкрепа на заявителите за справяне с проблемите на
околната среда във всички фази на проекта. В допълнение, всички проекти, подкрепени
от оперативната програма, ще трябва да спазват съответните законови разпоредби по
отношение на устойчивото развитие.
Адекватните мерки за управление, трябва да предоставят информация на всички нива
на изпълнение на програмата – над минималните стандарти, изисквани от закона - за
възможните ефекти, които са неустойчиви или неблагоприятни за околната среда, поспециално по отношението на въздействието върху изменението на климата,
поддържайки биоразнообразието и екосистемите, както и ефекта върху природните
ресурси, които са избегнати или сведени до минимум, колкото е възможно, така че
таксите за околна среда на програмата, общо, да бъдат в крайна сметка, климатични и
без използване на ресурси. Положителните ефекти на програмата, както и потенциала
за взаимодействие в смисъла на оптимизиране на приноса към устойчивото развитие на
околната среда ще бъдат използвани по-добре и колкото пъти е възможно, ще бъдат
засилени.
13.2.

Равенството на шансовете и недискриминация29

Описанието на специфичните действия за насърчаване на равенството на шансовете и
за превенция на дискриминацията въз основа на пол, расов или етнически произход,
религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация по време на
подготовката, разработването и изпълнението на програмата за сътрудничество и по
специално, в рамките на достъпа до финансиране, като се вземат предвид нуждите на
различните целеви групи, изложени на риск от подобна дискриминация, и поспециално, осигурителните изисквания за достъпност за хората с увреждания.
В съответствие с Регламента за общите разпоредби (Регламент за определяне на
общите разпоредби): „Държавите-членки и Комисията предприемат съответните мерки,
за предотвратяване на всякаква дискриминация, основана на пол, расов или етнически
произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация по
време на подготовката и изпълнението на програмите“.
Принципите, както тези отнасящи се до недискриминацията, така и тези относно
равенство на възможностите са включени в стратегиите и българското и румънското
законодателство30, с положително въздействие върху всички области – образование,
заетост, околна среда, икономически дейности и т.н.
Оперативната програма ще вземе предвид принципите на равнопоставеност (равни
шансове) и недопускане на дискриминация във всички фази на изпълнение –
подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка на проектите. Програмата е
изключително загрижена за насърчаването на равните възможности и възможностите за
предотвратяване на всякаква дискриминация, основана на пол, расов или етнически
произход, религия, увреждания или сексуална ориентация. Особено внимание ще бъде
отделено на всяка една група с рисков потенциал да не стане обект на дискриминация,
особено тези, които са изправени пред различни форми на дискриминация (например,
етнически малцинства, жени), както и за изискванията за осигуряване на достъпност за
хората с увреждания.
Трансграничната област се характеризира с различия между градските и селските
райони по отношение на икономическото развитие, иновациите, социалното
29
30

Не се прилага за URBACT, INTERACT и ESPON.
Закона 48/2002 на Румъния и Закона за защита срещу дискриминацията и интеграцията на хората с увреждания на България.
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сближаване и достъпа до обществените услуги. Ето защо, прилагането на принципа на
равните възможности и на недискриминацията ще допринесе за изравняване на тези
разлики в области като икономическия растеж, обществените услуги, професионалните
умения, иновациите, мобилността на работната ръка и т.н.
Всички проекти, финансирани от Оперативната Програма ще трябва да гарантират, че
дейностите, които се изпълняват са в съответствие с принципа на равните възможности
и не генерират никаква дискриминация. Задължението да се спазват общностните
норми на хоризонталните политики като равните възможности ще бъдат взети под
внимание във всички предложени проекти.
Чрез процесът на подбор, всички предложения за проекти, които изискват действия с
негативни последици за равенството и недискриминацията, няма да бъдат представени
за селекция от страна на Комитета за Наблюдение. Затова предложените проекти са
насърчени да предвиждат мерки, целящи намаляване на различията и осигуряване на
еднакво третиране на всички групи и общности.
Бъдещите бенефициенти ще трябва да обясняват потенциалния им принос за
равнопоставеност –равенство на шансовете и недопускане на дискриминация – начина,
по който равенството на възможностите е заложено в рамките на конкретния проект и
на планираните му дейности. Кандидатите ще трябва да демонстрират начина, по който
са планирани за подобряване техните умения и способности, за насърчаване на
заетостта и мобилността на работната ръка и в същото време, за насърчаване принципа
на равните възможности и недопускането на дискриминация сред целевите групи. Те
също така ще предоставят данни за участниците в зависимост от пол, възраст, статус в
заетостта, образованието и хората с увреждания. Ако искането е подкрепено с важен
принос за равните възможности, тя ще получи бонус точка в процеса на оценка.
Всички дейности от по-горе ще бъдат подложени на мониторинг чрез докладите за
напредък.
В областта на мониторинга и оценката, се отделя внимание на равните възможности и
на показателите за недискриминация. Включването на съответните заинтересовани
страни в комитетите за мониторинг и включването на потенциално дискриминираните
групи би трябвало да бъдат взети под внимание при оценката на дейностите.
Съвместният секретариат ще предложи насоки по отношение на начина на подхождане
към тези хоризонтални принципи (например, работни ателиета за уязвимите и в
неравностойно положение групи).
8.3. Равенство между половете
Благодарение на социалните условията–рамка, жените имат по-малко активна роля в
икономическия и социалния живот в сравнение с мъжете. Въпреки, че настоящата
програма не премахва различията по отношение на работни места и възможностите за
доход, както и по отношение на достъпа до социални и политически функции, трябва
да се положат усилия за експлоатиране на всички възможности, предлагани от
програмата в това отношение.
В съответствие с член 7 от Общия Регламент програмата се задължава „да предотврати
всякаква дискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или
убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация“. Въз основа на конкретни
въпроси, специфични за всеки пол, мерките ще бъдат изпълнени в рамките на
европейските и националните политики за равнопоставеност. Специално внимание ще
бъде отделено на етническите малцинства в неравностойно положение.
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Присъединяването към инвестициите на оперативните програми, чрез създаване на
работни места от гледна точка на човешки ресурси и националните планове за действие
за заетост на работната ръка, отваря нови потенциални взаимодействия.
Всеки проект ще се оценява според този принцип и ако са намерени въпроси с
отрицателно въздействие върху равенството между мъжете и жените, проектите няма
да бъдат предложени за финансиране към Комитета за Наблюдение. Следователно,
внесените проекти ще бъдат насърчавани да включват дейности, които зачитат
равенството между половете, като равното участие на жените в целевите групи и
насърчаване на принципа за равните възможности.
По този начин, всички представени в рамките на тази Оперативна Програма проекти ще
потвърдят, че предвидените дейности са в съответствие с принципа за равните
възможности между мъжете и жените и не генерират полова дискриминация. Всички
кандидати ще трябва да докажат приноса към този принцип и да обяснят начина, по
който се подхожда към проблема в рамките на предложените дейности. Кандидатите,
които поддържат специално принципа на равните възможности между половете ще
получат бонус точки по време на процес на оценка.
Този принцип също ще бъдат взет под внимание по отношение на структурата за
управление на програмата, както и процедурите за прилагане на програмата и за
мониторинг, например, набиране на персонали политики за персонала. Съответните
данни за равните възможности между половете ще бъдат събирани редовно от страна
на Управляващия Орган и извършван мониторинг чрез програмата. Комитетът за
Наблюдение ще анализира равните възможностите чрез редовни статистически данни и
ще идентифицира дейностите, които трябва да бъдат разработени и консолидирани с
цел равенството между половете

РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ31
9.1. Основните големи проекти, които ще бъдат изпълнени в процеса на
програмния период
Таблица 23: Списък на основните проекти32
Уведомление/дата
на планирано
внасяне (година,
триместър)

Проект

Планирана
дата за
започване на
изпълнението
(година,
триместър)

Планирана
дата за
приключване
(година,
триместър)

Приоритетни
оси/инвестиционни приоритети

9.2. Рамка на постиженията на програмата за сътрудничество
Таблица 24: Рамка за постижения (обобщителна таблица)

31
32

Приоритетна
ос

Индикатор
или ключов
етап за
изпълнение

Мерна единица,
ако е приложимо

Референтна
точка за 2018
г.

ПО 1

Ключов етап за

Номер км

60 км.

За представяне като приложение към принтираната версия на документите.
Не се прилага за програмите INTERACT и ESPON.
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Финална цел
(2023 г.)

изпълнение

ПО 1

ПО 1
ПО 2
ПО 2
ПО 2
ПО 3
ПО 3
ПО 4
ПО 4
ПО 5
ПО 5

Индикатор за
изпълнение
Финансов
индикатор
Индикатор за
изпълнение
Индикатор за
изпълнение
Финансов
индикатор
Индикатор за
изпълнение
Финансов
индикатор
Индикатор за
изпълнение
Финансов
индикатор
Индикатор за
изпълнение
Финансов
индикатор

Номер км на
реконструираните
или
модернизирани
пътища

120 км.

Евро

8,000,000

96,450,936

Цифра

20,000

10,000.00

Цифра

10

100

Евро

5,100,000

63,454,564

Номер

10

50

Евро

5,000,000

48,225,468

Номер

10

50

Евро

1,000,000

17,767,279

Номер

10

100

Евро

1,000,000

12,690,913

9.3. Релевантни партньори, участващи в подготовката на Програмата за
Сътрудничество.
A. Членовете на Съвместната Работна Група за планиране и стратегическо
програмиране на Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния–България“
2014 – 2020 г. са:
За Румъния
1) Министерството на Регионалното Развитие и Публичната Администрация (3ма представители);
2) Министерството на Транспорта;
3) Министерството на Околната среда и Климатичните Промени;
4) Министерството на европейските фондове;
5) Агенция за регионално развитие юг-изток;
6) Агенция за регионално развитие Мунтения юг;
7) Агенция за регионално развитие юг-запад Олтения;
8) Окръжен съвет Мехединци;
9) Окръжен съвет Долж;
10) Окръжен съвет Олт;
11) Окръжен съвет Телеорман;
12) Окръжен съвет Гюргево;
13) Окръжен съвет Кълъраш;
14) Окръжен съвет Констанца;
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15) Неправителствени организации в сферата на опазването на околната среда:
Фондация Натура вие;
16) Неправителствени организации в сферата на бизнес средата: Търговскопромишлена, навигационна и земеделска Камара, Констанца;
17) Неправителствени организации в сферата на равенството на възможностите:
Фондация Човешки Стойности.
Румънски наблюдатели:
1. Министерство на Външните Работи;
2. Министерството на Публичните Финанси;
3. Асоциация на общините от Румъния;
4. Регионален Офис за Трансгранично Сътрудничество за границата Румъния –
България.
За България
1) Министерски Съвет (Дирекция за програмиране на средствата от ЕС);
2) Министерството на Финансите (Международни финансови институции и
сътрудничество);
3) Главна дирекция на Министерството на Вътрешните работи, Пожарна
безопасност и гражданска защита (София, Русе);
4) Министерството на Външните Работи (Генерална дирекция „Европейски
въпроси);
5) Министерството на Околната среда и водите;
6) Министерството на на транспорта, информационните технологии и съобщенията
(Дирекцията „Координация на програми и проекти“и Дирекция „Национална
транспортна политика“);
7) Министерството на Вътрешните работи, Главна Дирекция „Гранична полиция“ –
Русе;
8) Министерство на Регионалното развитие (Главна дирекция „Управление на
териториалното сътрудничество“, отдел „Програми за европейско териториално
сътрудничество и добросъседство“;
9) Министерство на Регионалното развитие (Главна дирекция „Управление на
териториалното сътрудничество“, отдел „Наблюдение, оценка и програмиране“;
10) Министерство на Регионалното развитие (Главна дирекция „Стратегическо
планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“,
Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в
Северозападен район“, Отдел Видин);
11) Министерство на Регионалното развитие (Главна дирекция „Стратегическо
планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“,
Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен
централен район“ отдел Русе);
12) Съвет за регионално развитие на Северозападен район (Областна администрация
Враца и областна администрация Плевен;
13) Съвет за регионално развитие на Северен централен район (Областна
администрацияСилистра иОбластна администрация Русе);
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14) Съвета за регионално развитие на северно-източния регион (Областна
администрация Добрич и община Добрич);
15) Община град Русе;
16) Национално сдружение на общините в Република България;
17) Асоциация на дунавските общини „Дунав“;
18) Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове
(Агенция за регионално икономическо развитие гр. Враца и Бизнес център за малки и
средни предприятия гр. Русе);
19) Българска Търговско-промишлена Палата – (Търговско-промишлена Палата
Добрич и Търговско-промишлена Палата – Силистра).
Представителите на националните органи, отговарящи за равните възможностите бяха
поканени да вземат участие във всички мероприятия. Списъкът на лицата, които са
участвали в работни ателиета-семинари, организирани във всяка държава-членка
(организации от правителствения сектор, сектора на неправителствените организации и
частния сектор, в съответствие с насоките на Европейската комисия от Кодекса за
поведение) е представена в Приложение 7.
9.4. Условията, приложими за изпълнението на програмата,и които управляват
финансовия мениджмънт, програмиране, мониторинг, оценка и контрол на
участието на трети страни в транснационални и между-регионални програми чрез
принос с ресурси от Европейския инструмент за добросъседство и от Европейския
Инструмент за предприсъединителна помощ.
[Референция: член 26 от Регламент (ЕС) № 1299/2013 г.]
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