ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 2021-2027
(ПРОЕКТ)
Съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие и Фонда за справедлив преход

Целите на Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 са:
 постигане на балансирано териториално развитие
 справяне с проблемите, свързани с демографските дисбаланси в
страната
 икономически растеж
 създаването на привлекателна среда за живот
 достъп до качествени здравни, образователни и социални услуги,
култура, забавления, спорт, работа и отдих

ПРР 2021-2027 ще се изпълнява чрез прилагането на
инструменти за интегрирано териториално развитие с цел
постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и
ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог и
реализиране на успешни партньорства между различни
заинтересовани страни на местно ниво.
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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Програма за развитие на регионите 2021-227

Приоритет 1
Интегрирано
градско
развитие

Приоритет 2
Интегрирано
териториално
развитие на
регионите

Приоритет 3
Справедлив
енергиен
преход

Приоритет 4
Техническа
помощ

Допустими бенефициенти в рамките на ПРР 2021-2027 са
партньорства, включително някои или всички от изброените по-долу:
• държавни органи, областни администрации и местни власти;
• представители на гражданското общество - неправителствени
организации, организации на работодатели и на синдикати,
фондации;
• бизнес - представители на големи предприятия, представители на
малки и средни предприятия и др.;
• научна общност - представители на университети, Българска
академия на науката, Селскостопанската академия и др.;
• сдруженията на собствениците на жилища в многофамилни жилищни
сгради;

• други заинтересовани страни на местно ниво.

ПОДХОД „ОТГОРЕ-НАДОЛУ“
Инвестиции за изпълнение на националните приоритети и цели
в секторите пътна инфраструктура, образование, здравеопазване,
социална политика и култура

ПОДХОД „ОТДОЛУ-НАГОРЕ“
Инвестиции в подкрепа на идентифицирани на местно ниво
нужди, потенциали, приоритети и цели за развитие в
съответните териториални стратегии
За допълнителна информация моля посетете страницата на ОПРР:
www.bgregio.eu, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“,
където можете да се запознаете с проекта на ПРР 2021-2027
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ПРИОРИТЕТ 1 ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ
БЮДЖЕТ
Общо: 1,131 млрд. лв., в т.ч.:
898 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР
233 млн. лв. национален принос

ОБХВАТ
10 градски общини, основни центрове на растеж:
Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас,
Стара Загора, Пловдив, Столична, Благоевград
ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ, осъществяващи
предварителнен подбор на проектни предложения
Звена и Комитети за подбор на проекти към съответните
общински администрации

ТЕРИТОРИАЛНИ СТРАТЕГИИ
Планове за интегрирано развитие на общините (ПИРО)

Групи дейности, допустими за подкрепа по Приоритет 1:
•

Инфраструктура за здравеопазване, образование, социални дейности,
култура, спорт, туризъм и културно наследство;

•

Жилищно настаняване;

•

Енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени
сгради;

•

Устойчива градска мобилност;

•

Пътна инфраструктура и безопасност и развитие на функционални
връзки;

•

Зелена градска
пространства

•

Мерки за насърчаване на икономическата активност;

•

Други действия, допустими
съответните ПИРО.
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За допълнителна информация моля посетете страницата на ОПРР:
www.bgregio.eu, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“,
където можете да се запознаете с проекта на ПРР 2021-2027
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ПРИОРИТЕТ 2
ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
БЮДЖЕТ
Общо: 2,461 млрд. лв., в т.ч.:
2,033 млрд. лв. безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР
428 млн. лв. национален принос
ОБХВАТ
40 градски общини
Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица,
Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен,
Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград,
Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград,
Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце
Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански

ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ, осъществяващи подбор на
концепции за интегрирани териториални инвестиции
Регионални съвети за развитие, подкрепени от експертни звена
ТЕРИТОРИАЛНИ СТРАТЕГИИ
Интегрирани териториални стратегии за развитие на
регионите за планиране от ниво 2 (ИТСР)

Групи дейности, допустими за подкрепа по Приоритет 2:
•

Инфраструктура за здравеопазване, образование, социални дейности,
култура, спорт, туризъм и културно наследство;

•

Жилищно настаняване;

•

Енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени
сгради;

•

Устойчива градска мобилност;

•

Пътна инфраструктура и безопасност и развитие на функционални
връзки;

•

Качествена и безопасна среда, включително зелени инвестиции;

•

Мерки за насърчаване на икономическата активност;

•

Други действия, допустими
съответните ИТСР.
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За допълнителна информация моля посетете страницата на ОПРР:
www.bgregio.eu, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“,
където можете да се запознаете с проекта на ПРР 2021-2027
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ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИТИ?
Концепциите за ИТИ представяват взаимосвързани и
допълващи се проекти, включващи комбинация от ресурси и
мерки, които да бъдат използвани за реализиране на целите
и приоритетите на съответната ИТСР. Видът на проектите,
включени в една концепция за ИТИ, може да се различава
според вида на инвестициите, бенефициентите, обхванатите
територии или източниците на финансиране.

КОИ СА КЛЮЧОВИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИТИ?
• Интегриран характер на проектните идеи - поне два взаимосвързани и
допълващи се проекта;
• Съответствие и принос за изпълнение на съответните ИТСР на регионите за
планиране от ниво 2;
• Партньорство и сътрудничество: участие на поне трима партньори;
• Приоритетно включване в концепциите за ИТИ на проекти с икономическа
насоченост/ партньорство с икономически оператори;
• Обхващане на различни по вид и мащаб територии на базата на конкретните
нужди и потенциали;
• Комбиниране на различни секторни мерки;
• Наличие на широка обществена подкрепа и осигуряване на максимална
публичност и информираност.
КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ?
• Програми, съфинансирани от ЕФРР, Европейския социален фонд+ и
Кохезионния фонд: Програма за развитие на регионите, Програма за
иновации и конкурентоспособност в предприятията, Програма за
образование, Програма за околна среда, Програма за развитие на човешките
ресурси, Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за
интелигентна трансформация
• Програма за развитие на селските райони/Стратегически план по общата
селскостопанска политика 2021-2027 г.
• Финансови инструменти, държавен и общински бюджет, собствени средства
на партньорите, др.
За допълнителна информация моля посетете:
• Страницата на ОПРР www.bgregio.eu, секция „Планиране и програмиране 20212027“, документ „Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за
подкрепа на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от
ниво 2 със средства от европейските фондове за периода 2021-2027”
• Възможност за задаване на въпроси за ИТИ: https://www.eufunds.bg/oprd, секция
ИТИ 2021-2027: Въпроси и отговори
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ПРИОРИТЕТ 3 СПРАВЕДЛИВ ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД*
*Приоритетът ще се изпълнява по линия на ФСП и при условие, че разработените за целите на
неговата реализация териториални планове за справедлив преход на засегнатите райони бъдат
одобрени като част от ПРР 2021-2027.

Основна цел е осигуряването на подкрепа за регионите и секторите, найсилно засегнати от прехода към климатична неутралност поради
зависимостта си от изкопаеми горива или въглеродно интензивни процеси.
БЮДЖЕТ
Общо: 3,099 млрд. лв., в т.ч.:
2,303 млрд. лв. безвъзмездна финансова помощ от ФСП
795 млн. лв. национален принос
ОБХВАТ
Одобрени от Комисията области:
Перник, Кюстендил и Стара Загора
Потенциално разширяване с още 8 области
ТЕРИТОРИАЛНИ ПЛАНОВЕ
за справедлив преход на ниво област
ОТГОВОРНОСТИ
Министерство на енергетиката: отговорно ведомство за изпълнение
на необходимите дейности, свързани с изготвянето на териториални
планове за справедлив преход
Министерство на регионалното развитие и благоустройството:
осигуряване изпълнението на плановете чрез ФСП в рамките
на ПРР 2021-2027

Групи дейности, допустими за подкрепа по Приоритет 3:
 Мерките, които ще бъдат финансирани по Приоритет 3, ще се
определят на база идентифицираните в съответните териториалните
планове за справедлив преход нужди и необходими инвестиции за
конкретната територия
 Основните групи допустими дейности, които ще се финансират по
линия на ФСП, са разписани в предложение за РЕГЛАМЕНТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на ФСП:
https://www.nextgeneration.bg/, раздел „Механизъм за справедлив
преход“
За допълнителна информация моля посетете страницата на ОПРР:
www.bgregio.eu, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“,
където можете да се запознаете с проекта на ПРР 2021-2027

