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Програма за трансгранично сътрудничество  
Интеррег-ИПП България - Македония 

CCI: 2014TC16I5CB006 



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

40,93 % 
• Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България 

– Македония е одобрена с решение на ЕК No C (2015) 5653 от 5 август 
2015. 

 

• Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП II) и от националния бюджет на 
двете  партниращи страни; 

 

• Програмния документ бе изготвен в рамките на европейската 
стратегия за интелигентен и устойчив растеж съвместно от двете страни 
в партньорство с национални, регионални и местни заинтересовани 
лица. 



Съгласно ИПП II Регламента двете партниращи страни са установили следните 
структури за управление на Програмата: 

• Управляващ орган (УО) – ГД УТС, МРРБ - отговаря за управлението и изпълнението 
на Програмата в съответствие с принципите за добро финансово управление. 

• Национален партниращ орган (НПО) – Министерство на местното самоуправление 
на Р Македония -подпомага УО при изпълнението на Програмата.  

• Съвместен комитет за наблюдение (СКН) - състои от представители на УО, НПО, 
Европейската комисия, централната и местната власт, включително граждански 
организации и сдружения - съблюдава за качеството на изпълнението на 
Програмата, одобрява Пакета с документи за кандидатстване и е отговорен за 
избора на проектите, предложени за финансиране. 

• Съвместен секретариат (СС) – главен офис в Кюстендил и клон в Струмица 
подпомага УО, НПО и СКН при управление на Програмата, организира 
информационни кампании и обучения и оказва подкрепа на бенефициентите по 
Програмата.  

Структури за управление 
 



• Територия:             18 087 кв. км 

• Обща граница:       165 км 

• Действащи КПП:        3 

• Население:           980 375 души 

• Допустима област (NUTS III):  

 

България                          Македония 

Област Кюстендил            Североизточен регион 

Област Благоевград          Източен регион 

                                               Югоизточен регион 

Териториален обхват на Програмата 



40,93 % Общата стратегическа цел на Програмата  е засилване на  
трансграничното сътрудничество между хората и 
институциите в региона с цел съвместно справяне с 
общите предизвикателства и използване на 
неоползотворения потенциал за развитие на 
трансграничния регион чрез ефикасно използване на 
ресурсите. 

Стратегическа цел на  
Програмата 



40,93 % 

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ  

1 – ОКОЛНА СРЕДА  6 811 592 (35%) 
  

2 – ТУРИЗЪМ  7 784 676  (40%) 
 
  Специфична цел 1.1 Опазване на околната 

среда и устойчиво използване на общите 
природни ресурси в трансграничния регион 

 Специфична цел 1.2 Предотвратяване и 
намаляване на последиците от природни и 
причинени от човека бедствия на 
трансгранично ниво 

 

3 – КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2 919 253 (15%) 
 
 Специфична цел 3.1  
Подобряване на конкурентоспособността на   
бизнеса в региона  
 
4 - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ  1 946 169 (10%) 
(не е предмет на Поканата за подаване на 
проекти; насочена е изцяло към подпомагане 
управлението на Програмата) 
 

 Специфична цел 2.1 Подобряване на 
туристическия потенциал на региона чрез 
инициативи за сътрудничество с цел по-
добро съхранение и устойчиво използване 
на природното и културното наследство; 

 

 Специфична цел  2.2 Подобряване на 
конкурентоспособността на 
туристическото предлагане в 
трансграничния регион; 

 

 Специфична цел  2.3 Насърчаване на 
сътрудничеството сред участниците в 
областта на устойчивия туризъм от 
региона. 

  Общ бюджет на Програмата  2014-2020 (ИПП + Нац.съфинан.)     €  19 461 687 



Финансов ресурс по Първата покана 

• Първата покана ще включва бюджета на Програмата за 2015, 2016 и  2017 година;  
• По Поканата ще бъдат финансирани проекти по Приоритетни оси 1, 2 и 3;   
• Общият наличен бюджет по трите приоритетни оси  за 3 години е 7 240 469 €. 

 
Приоритетна ос Финансиране от  

Общността 
Национално 

съфинансиране 
Общо (EUR) 

(a) (85%) (b) (15%) (a)+(b) = 100% 

П1 
ОКОЛНА СРЕДА 2 393 377 422 361 2 815 738 

П2   
ТУРИЗЪМ 2 735 288 482 698 3 217 986 

П3 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 1 025 733 181 012 1 206 745 

 
ОБЩО 6 154 398 1 086 071 7 240 469 



Следните критерии за сътрудничество трябва да бъдат спазени (минимум 3): 
 

 Съвместно разработване – проектът трябва да бъде разработен съвместно 
от партньорите от двете страни на границата;   

 Съвместно изпълнение – дейностите трябва да се извършват и съгласуват 
между партньорите и от двете страни на границата; 

 Съвместно управление – екипът по проекта отговаря за изпълнението на 
дейностите и от двете страни на границата; 

 Съвместно финансиране – има един съвместен бюджет на проекта и той 
трябва да се раздели между партньорите според извършваните дейности 
от всеки един от тях.  

    

Всеки проект следва да има директен трансграничен ефект и ползи за проектните 
партньори/ целевите групи/ територията, на която се изпълнява проекта/ 
територията на Програмата! 

ТРАНСГРАНИЧЕН ЕФЕКТ 



СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОГРАМНИТЕ ИНДИКАТОРИ 

Ефектът от Програмата ще бъде измерван посредством два вида 
индикатори:  
• индикатори за продукт (output indicators) – количествени 

индикатори;  
• индикатори за резултат (result indicators) – индикатори за качество. 
 
Всеки проект следва да допринася за постигането на поне един от 
индикаторите за продукт на Програмата.  
 
Обосновката за избор на индикатор, посочената стойност и 
източниците за проверка са важна част от оценката на проектното 
предложение.  

 



ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ 

При разработването на проектните предложения кандидатите следва 
да се ръководят и от хоризонталните принципи:  
• устойчиво развитие – начин на балансирано използване на 

наличните ресурси, позволяващ съхранението и използването им в 
бъдеще;   

• еднакви възможности и недопускане на дискриминация – 
дейностите не трябва да включват/създават никакви ограничения 
на база пол, раса, етнически произход, религия, вярвания, 
неравностойно положение, възраст, сексуална ориентация и др.;  

• равенство между мъже и жени – проектните дейности следва да 
създават равни възможности за участие на двата пола в тях.  



КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 

За да може да бъде финансиран по Програмата, всеки проект следва 
да отговаря на следните три типа  критерии за допустимост: 
 
• Допустимост на кандидатите; 

 
• Допустимост на дейностите; 

 
• Допустимост на разходите. 



Следните критерии са кумулативни и трябва да бъдат изпълнени от 
кандидатите: 
 
 Да бъдат самостоятелно регистрирани юридически лица на базата на 

националното законодателство на съответната страна. Изключение се 
допуска за структури/клонове на местни/регионални/национални органи; 

 
 Да са регистрирани в допустимия трансграничен район на България или 

Македония. Изключение се допуска за национални/регионални публични 
органи, чиято сфера на компетентност, установена с нормативен акт, се 
простира до избираемата област на програмата; 

 
 Да са организации, които не генерират печалба; 

 
 Да бъдат пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта със 

своите партньори; 
 

 ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ 



 Всеки проект трябва да има поне един партньор от всяка страна на 
граничния регион;  

 За всеки проект трябва да бъде определен Водещ партньор, избран 
измежду проектните партньори;  

 Водещия партньор трябва да е регистриран най-малко 12 месеца преди 
крайния срок за подаване на проекти; 

 Партньорите трябва да са подпишат Споразумение за партньорство 
помежду си, което определя техните права и задължения; 

 Максималния брой на партньорите по проекта е 5, включително и Водещия 
партньор. 

 Една организация може да подаде само 2 проекта – 1 проект като Водещ 
партньор и 1 като партньор или 2 проекта като партньор; 

ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ 



ДОПУСТИМОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
 

 
 За да са допустими за финансиране, дейностите по проекта трябва да са 

извършени в  допустимия трансграничен район на България или 
Македония.  
 
 
 
 

 
 Проектното предложение трябва да обхваща само една Специфична цел по 

съответната приоритетна ос. 
 

 Всички инвестиционни дейности трябва да се извършват на общинска или  
държавна собственост. 

 

Изключение: Програмата ще финансира и дейности извън допустимия 
граничен регион /в рамките до 20% от бюджета на съответния проектен 
партньор/, като следва да се докаже, че тези дейности са необходими за 
постигане на резултатите по проекта. 



Типове проекти  

Два типа проекти ще бъдат финансирани по Първата покана за подаване на 
проектни предложения: 
 
 Меки мерки – проекти, които са ориентирани главно към изготвяне на 

проучвания, създаване на мрежи, провеждане на обучения, разработване 
на концепции, предоставяне на услуги за определени целеви групи; 

 
 Инвестиционни проекти – проекти, които предвиждат строителни дейности 

(изграждане, реконструкция, рехабилитация, обновяване и т.н.) и/или 
закупуване на оборудване, формиращи най-малко 70% от общите 
допустими разходи за целия проект.   

 



ПРИОРИТЕТНА ОС 1 ОКОЛНА СРЕДА 
 

Специфична цел 1.1 Опазване на околната среда и устойчиво използване на 
общите природни ресурси  в трансграничния регион 
 

 
Щадящи околната среда инвестиции от малък мащаб: 

  контрол на замърсяването на въздуха, водата и почвите; 

 събиране и разделна обработка на отпадъци и подобряване на обществената 
хигиена; 

 подобряване на управлението на „Натура 2000“ и защитени природни обекти; 

 инвестиции за енергийна ефективност в публичната инфраструктура; 

 опазване и възстановяване на екосистеми и застрашени/защитени видове; 

 възстановяване на естествените процеси и характеристики на речните 
местообитания. 

Съвместни инициативи и партньорства, обмяна на опит и знания /меки мерки/: 
 насърчаване опазването на природата, енергийната ефективност и устойчивото 

използване на природните ресурси; 

 разработване и прилагане на планове за управление на защитените зони; 

 обмен на опит между институции в областта на опазването на природата и 
предотвратяването на замърсяването; 

 Разяснителни инициативи и инициативи за обучение. 

 

 



ПРИОРИТЕТНА ОС 1 ОКОЛНА СРЕДА 
Специфична цел 1.2  Предотвратяване и намаляване на последиците от природни 
и причинени от човека бедствия на трансгранично ниво 
 
 
 
 

Системи за ранно предупреждение, доставка на оборудване и дребномащабни 
инвестиции: 
 Строителство на хидротехнически съоръжения за предотвратяване на наводнения; 
 възстановяване на влажни зони, залесяване, почистване брегове на реки; 
 предотвратяване на рискове и реакция на природни опасности и на последиците от 

промяната на климата, като:  
    - доставка на специализирано противопожарно оборудване;  
   - доставка на специализирано оборудване за контрол на наводнения и за 
  дейности по издирване и спасяване. 
Съвместни инициативи, стратегии, обмяна на опит /меки мерки/: 
 Съвместни подходи за предоставяне на информация относно предотвратяване и 

ограничаване на рискове; 
 Подготовка на техническа документация за укрепване коритата на реките и съоръжения 

за превенция от наводнения; 
 Съвместни дейности за подобряване на сътрудничеството и капацитета за управление 

при бедствия; 
 Съвместни инициативи в областта на качеството и управлението на водите; 
 Обучения за управление на извънредни ситуации. 

 
 



 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 ТУРИЗЪМ 
 

Специфична цел 2.1 Подобряване на туристическия потенциал на региона чрез 
инициативи за сътрудничество с цел по-добро съхранение и устойчиво 
използване на природното и културното наследство 
 
 
 

Дребномащабни инвестиции, ИКТ и ГИС платформи, информационни центрове, 
туристически транспортни схеми: 
 Възстановяване и поддръжка на туристически обекти с историческо и културно 

значение;  
 Подобряване на достъпа до природни, културни и исторически туристически обекти; 
 Изграждане и/или рехабилитация на туристически атракции, информационни 

центрове, пунктове за насочване на посетители; 
 Подобряване на публична инфраструктура (електроснабдяване, ВиК и др.), свързана с 

туристически обекти; 
 Създаване на удобства за достъп до или в туристическите обекти за хора с увреждания. 



ПРИОРИТЕТНА ОС 2 ТУРИЗЪМ 
Специфична цел 2.2  Подобряване на конкурентоспособността на 
туристическия продукт в трансграничния регион 
 

 

Съвместни проучвания, общ туристически продукт и услуги за развитие и 
популяризиране, обучение и консултации (меки мерки): 

 Разработване и прилагане на общи тематични маршрути и тематични туристически 
клъстeри; 

 Развитие на нови/алтернативни продукти и услуги за устойчив туризъм; 
 Съвместни дейности, средства и инициативи за реклама на трансгранични 

туристически продукти; 
 Съвместно разработване и прилагане на планове за развитие на туристически 

дейности, нови туристически дестинации и опит; 
 Съвместни инициативи за подобряване качеството на обслужването в туризма; 
 Подпомагане на нови бизнес инициативи за използване на местните дадености за 

създаване на нови туристически продукти и услуги. 



ПРИОРИТЕТНА ОС 2 ТУРИЗЪМ 
Специфична цел 2.3  Насърчаване на сътрудничеството  сред 
участниците в областта на устойчивия туризъм от региона 
 

Съвместни промоционални събития, повишаване на осведомеността и създаване на 
мрежи (меки мерки): 
 Създаване на общи мрежи за обмен на добри практики в управлението на устойчив 

туризъм; 
 Разработване/прилагане на съвместни политики, стратегии, обучение и изграждане 

на капацитет; 
 Организиране на съвместни културни събития за утвърждаване на културната 

идентичност на региона; 
 Създаване на мрежи, насочени към младежки инициативи в граничната област; 
 Кампании за предоставяне на информация на всички равнища по въпроси, свързани с 

устойчивото използване и реклама на нематериалното културно и природно 
наследство на региона. 



ПРИОРИТЕТНА ОС 3- КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ  
 
Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на 
бизнеса в региона  
 

Дейности за повишаване на конкурентоспособността на предприятията (меки мерки): 
 Подпомагане на съвместни инициативи за стартиране на бизнес и самонаемане; 
 Подпомагане на социални предприятия и социално предприемачество; 
 Насърчаване, развитие и внедряване на иновации в бизнеса; 
 Обмен на опит за иновативни инструменти и продукти и съвместни дейности за 

стимулиране на растежа на иновативни производства. 

Дейности за засилване на сътрудничеството между бизнеса (меки мерки): 
 Подкрепа за развитие на трансгранични бизнес клъстъри; 
 Съвместни инициативи за насърчаване на износа;  
 Обмен на опит и добри практики за подпомагане на икономическото развитие на региона 

и за насърчаване на инвестициите; 
 Сътрудничество между бизнеса, изследователските и образователните институции; 
 Повишаване на потенциала за заетост на младите хора, жените и уязвимите групи. 

 
 



Държавна помощ 

Съгласно чл. 107 от договора за функционирането на Европейския Съюз, държавна 
помощ е всяка помощ, предоставена от държава–членка или чрез ресурси на 
държава-членка под каквато и да било форма, нарушаваща или застрашаваща да 
наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени 
предприятия или производство на определени стоки, въздействайки по този начин на 
търговията между държавите – членки. 

Публичното подпомагане от Програмата на предприятия за дейности с икономически 
характер ще бъде съгласно правилото „de minimis“ - ще получават подпомагане, само 
ако не са получавали публични средства на обща стойност над 200 000 евро в рамките 
на три финансови години от датата на предоставянето на помощта или до 100 000 
евро в пътно-транспортния сектор; 

Дейностите с потенциален икономически характер ще бъдат анализирани внимателно 
във връзка с правилата за държавна помощ, и ще бъдат обект на  проверка от 
програмните органи през преддоговорната фаза и фазата на изпълнението на 
проектите.  

 



Държавна помощ 

В обхвата на Програмата България –Македония не се предоставя държавна помощ и 
не се финансират по дейности, отговарящи на изброените по-долу критерии: 

• Наличие на публични средства- мерки, които предполагат трансфер на публични 
средства/ресурси (включително от национални, регионални и местни власти, 
банки и публични организации, и т.н.); 

• Предоставената мярка дава икономическо предимство за предприятие, което то 
не би получило в друг случай- критерий е да се прецени дали субектът 
осъществява икономическа дейност в контекста на въпросния проект; 

• Предоставената мярка от държавата е селективно облагодетелстваща 
предприятия или производството на определени стоки; 

• Подпомагането нарушава или застрашава да наруши конкуренцията; 

• Подпомагането въздейства на търговията между държави-членки. 

Българските кандидати са длъжни да декларират, че всички разпоредби, касаещи 
държавни помощи и правилото „de minimis“ са съблюдавани във всяко действие / 
т.1.4 от Насоките за кандидатстване/; 

 

 

 



Продължителност и размер на финансиране на 
проектите 

                                                                     

Приоритетни оси Специфична цел Вид проект 
Размер на 

финансиране 
(€) 

Срок на 
изпълнение 

(месеци) 

 
Приоритетна ос 1 
Околна среда 

1.1 Опазване на околната среда и 
устойчиво използване на общите 
природни ресурси в трансграничния 
регион 

Меки мерки 
  

50 000-120 000 8-15 

  
Инвестиционен 

  
100 000- 400 000 

  
12-24 

1.2 Предотвратяване и намаляване на 
последиците от природни и причинени 
от човека бедствия с трансгранично 
измерение и въздействие 

 
Меки мерки 

 
50 000-120 000 

 
8-15 

  
Инвестиционен 

  
100 000- 400 000 

  
12-24 

 
 
Приоритетна ос 2 
Туризъм 

2.1 Подобряване на туристическия 
потенциал на региона чрез инициативи 
за сътрудничество с цел по-добро 
съхранение и устойчиво използване на 
природното и културното наследство 

  
Инвестиционен 

  
100 000-500 000 

  
12-24 

2.2 Подобряване на конкурентоспо-
собността на туристическото 
предлагане в трансграничния регион 

Меки мерки 
  

50 000-120 000 
  

8-15 
  

2.3 Насърчаване на сътрудничеството 
сред участниците в областта на 
устойчивия туризъм от региона 

Меки мерки 50 000-120 000 8-15 

 
Приоритетна ос 3 
Конкурентоспособност 

 
3.1 Подобряване на конкурентоспособ-
ността на бизнеса в региона  

 
Меки мерки 

 
50 000-120 000 

 
8-15 



Пакет за кандидатстване 

 
Формуляр за кандидатстване – 1 оригинал и 1 електронна форма 

 Част I – Информация за кандидатите 

 Част II – Информация за проекта 

 Част III – Бюджетни таблици 

 

Следните документи са включени във Формуляра за кандидатстване: 

 Декларация за партньорство и съфинансиране  

 Декларация за допустимост и ангажимент  

 Резюме на проекта  



Приложения към Формуляра за 
кандидатстване 

Приложения  A 
A1. Контролен лист на представените документи 

A2. Споразумение за партньорство 

A3. Декларация за държавна помощ “de minimis” /нов формат/ само за БГ 

партньори 

Приложения B Подкрепящи документи - актуално състояние, решение на 
ръководния орган на кандидата, право на собственост /концесия върху терена 
и/или сградата в случай на строителни дейности, одобрен работен проект, 
техническа спецификация в случай на доставки и т.н.  

Приложение C  Договор за субсидия (за информация) 

 
Всички приложения трябва да бъдат представени в 1 оригинал и 1 електронна 
форма. 



Подаване на проектните предложения 

Как: 
 Пакетът за кандидатстване е достъпен online; 
 Кандидатите могат да подават въпроси в писмена форма до 21 календарни дни 

преди крайния срок, като отговорите ще бъдат публикувани не по-късно от 11 
календарни дни преди крайния срок за подаване на предложения;  

 Раздел “Как да попълним Формуляра за кандидатстване и неговите приложения” в 
Насоките за кандидатстване – инструкции за подготвяне на Пакета за кандидатстване 
стъпка по стъпка.  

 
Къде: 
САМО в офиса на Съвместния секретариат в Кюстендил 
ул. „Марин Дринов“ № 7,  
2500 Кюстендил, България 
 
Кога:  

Крайният срок по Първата покана е 25.01.2016- 16.00 (местно време). 



Оценка на проектните предложения  

Критериите за оценка и подбор на проектите са включени в оценителните таблици в 
Насоките за кандидатстване, одобрени от Съвместния комитет за наблюдение.  
 

Оценката на проектните предложения е разделена на три етапа: 
 Отваряне на проектните предложения;  
 Проверка за административно съответствие и допустимост; 
 Техническа оценка и оценка на качеството. 
 

За да бъде предложен за финансиране, даден проект трябва да отговаря на всички 
критерии за административно съответствие и допустимост и да получи най-малко 65 
точки на техническа оценка и оценка на качеството. 
 

Проектните предложения се класират в низходящ ред за всяка приоритетна ос. 
 

СКН одобрява списъци с проекти за финансиране (до изчерпване на наличното 
финансиране по всяка приоритетна ос); списък с резерви; списък с отхвърлените 
проекти. 



Проверка за административно 
съответствие и за допустимост 

 
 Критерии за административно съответствие: 
Изисквания като: крайният срок да бъде спазен; Формулярът за кандидатстване, 
приложенията и подкрепящите документи да бъдат попълнени правилно и представени 
съгласно изискванията – подписани и подпечатани и т.н. 
 
 Критерии за допустимост: 
Специфични изисквания като: Най-малко един партньор от всяка страна на 
трансграничния регион; Участие на организация в не повече от едно проектно 
предложение като Водещ партньор и в не повече от 2 общо; всички партньори са 
допустими организации; Водещият партньор е регистриран най-малко 12 месеца преди 
крайния срок; Срокът за изпълнение не надвишава максималната продължителност на 
проекта за конкретна цел и вида на проекта; Размерът на допустимите разходи е в 
съответствие с ограниченията за съответната специфична цел и вида на проекта, 
бюджетните прагове/ограничения са спазени и т.н.  



Техническа оценка и оценка на 
качеството 

Тази оценка дава възможност качеството на проектните предложения да бъде 
оценено по отношение на поставените цели и приоритети и гарантира, че избраните 
проекти отговарят на специфичните цели на програмата, както и осигуряват 
популяризация на Европейското финансиране. 
 
Техническа оценка и оценка на качеството ще се извършва въз основа на конкретни 
критерии за подбор, публикувани в Насоките за кандидатстване, които са групирани в 
четири основни секции в оценителната таблица (макс. 100 точки общо): 
 

 Раздел I: Капацитет за управление – макс. 20 точки 

 Раздел II: Контекст на проекта и съответствие с програмата и други стратегии 

– макс. 25 точки 

 Раздел III: Методология – макс. 35 точки 

 Раздел IV: Бюджет – макс. 20 точки 



Процедура за обжалване 

В случай на несъгласие с резултата от оценката, всеки Водещ партньор може да обжалва 
решението на Съвместния комитет за наблюдение. 
 
Етапи на процедурата за обжалване: 

 Водещият партньор следва да изиска официално от УО оценителните таблици 
не по-късно от 5 работни дни след като е бил официално уведомен за 
резултатите от подбора на проекти; 

  Водещият партньор може официално да подаде жалба не по-късно от 3 
работни дни след получаването на оценителните таблици от УО; 

 
Цялата документация се предоставя единствено с цел подпомагане на жалбата и не 
може в никакъв случай да променя качеството или съдържанието на оцененото 
проектно предложение. 
 

 Цялата процедура за обжалване - от официалното получаване на жалбата от 
страна на УО до официалното съобщаване на окончателното решение на СКН е 
90 календарни дни. 



Договаряне 

 
 Проект на Договор за субсидия - приложение С към Насоките за 

кандидатстване; 
 

 Договор за субсидия – подписва се между Управляващия орган и Водещия 
партньор по проекта; 

 
 Договор за македонското национално съфинансиране се подписва между 

македонския/те партньор/и и Националния партниращия орган 
/Министерството на местното самоуправление на Р Македония/. 
 

 Преди подписване на договора УО ще има право да извърши преговори за 
ревизия на бюджета (ако е необходимо), както и посещения на място на 
всички инвестиционни проектни предложения. 



Благодаря за вниманието! 
ГД “Управление на териториалното сътрудничество”  

Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството 

 

 
Йордан Тенев 

JoTenev@mrrb.government.bg  
Tel.: +359 2 9405 375 

Програмата е съфинансирана 
от ЕС. 

Маргарита Велчева 
MVelcheva@mrrb.government.bg  
Tel.: 359 2 9405 375 

Програма за трансгранично сътрудничество  
Интеррег-ИПП България - Македония 

CCI: 2014TC16I5CB006 
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