
която има за цел, посредством съвкупност от 
съвместни проекти, изпълнени от двете страни на 
границата, да стимулира развитието на територията.

ИНТЕГРИРАНА 
ТЕРИТОРИАЛНА 
СТРАТЕГИЯ

НУЖДИ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА 
Територията на стратегията включва областите Видин, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил и Софийска област от 
българска страна, и окръзите Бор, Зайчар, Ниш, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня – от сръбска. Анализът е съсредоточен 
върху нуждите и потенциала за развитие на територията, подходящ за адресиране чрез трансгранични проекти, условно 
разделени в две направления:

Bulgaria – Serbia

* Една от целите на политиката на сближаване на 
програмния период 2021 – 2027 г.

ПЦ 5
Европа по-близо
до гражданите*

ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ, МЕРКИ 

СЦ 2.
Повишаване на  
конкурентоспособността 
на регионите,
вкл. в сферата на туризма

Трансгранично сътрудничество
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БАЛАНСИРАНО 
ТЕРИТОРИАЛНО 

РАЗВИТИЕ

Социално 
сближаване

Потенциал за трансграничен характер на 
проектната идея.

Връзка с нуждите и потенциала за развитие на 
територията.

Адекватност към финансовите възможности на 
програмата.

СПИСЪК С ОПЕРАЦИИ, КОИТО ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ В ОБХВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА:

Развитие и осигуряване на 
подкрепа на местния бизнес за 
разширяване и подобряване 
на конкурентноспособността 
във все по-екологичен и по-
интелигентен световен пазар

М 2.1.

Оптимизиране на 
туристическите ресурси 
на територията за ТГС, вкл. 
осигуряване на по-бърз, 
справедлив и екологичен 
достъп до културното 
наследство и туристическите 
обекти и тяхното обвързване

Подобряване на маркетинга 
и брандирането в сферата на 
туризма на територията на ТГС

М 2.3.

СЦ 1.
Разширяване и 
подобряване на достъпа 
до услуги

Разширяване на достъпността 
и подобряване на качеството 
на услугите от общ интерес 
в подкрепа на социално-
икономическия растеж

М 1.1.

• подобряване на сферите на 
здравеопазване, образование/умения, 
продуктови пазари, финансови системи, 
иновации и достъпа до тях;

• реализиране на съвместни решения 
за превенция от природни бедствия и 
управление на екосистемите.

• подкрепа за дигитален и зелен преход на МСП;
• разширяване и стимулиране на предприемачеството;
• използване на съществуващия потенциал за подкрепа на бизнеса 

чрез свързване в мрежа от институции от двете страни;
• приоритетно подобряване на услугите в туризма чрез 

инвестиции в инфраструктура, природни и културни 
забележителности, минерални води, нови туристически продукт, 
маркетинг, квалификация;

• осъществяване на целенасочени мерки за икономическо и социално 
сближаване; 

• повишаване на привлекателността на района за ПЧИ;
• реализиране на икономически стимули в местните икономики 

за задържане на млади специалисти и привличане на нови, 
съпроводени с инвестиции.

М 2.2.

Разширяване и подобряване 
на достъпа до услуги:

Повишаване на  конкурентоспособността на регионите,
вкл. в сферата на туризма:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: СТРАТЕГИЯАНАЛИЗ

Положителен кумулативен ефект 
върху идентифицираните в стратегията 

нужди и потенциал за развитие на 
територията като резултат от реализиране 
на интегрирания пакет от териториално и 

тематично фокусирани проекти.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/sites/ipacbc-bgrs-105.gateway.bg/files/1st_draft_of_the_its.pdf
http://www.ipacbc-bgrs.eu/sites/ipacbc-bgrs-105.gateway.bg/files/territorial_strategy_analysis_bg-rs.pdf

