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СТРАТЕГИЧЕСКИ КОНТЕКСТ НА РЕГИОНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ 

2014-2020

ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
11 ТЕМАТИЧНИ ЦЕЛИ, ВКЛ.:
• ТЦ4 – ПРЕХОД КЪМ НИСКО-ВЪГЛЕРОДНА 
ИКОНОМИКА;

• ТЦ5 – АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ В 
КЛИМАТА, 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА 
РИСКОВЕТЕ;
• ТЦ6 – ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И 
РЕСУРСНА 

ЕФЕКТИВНОСТ; ТЦ7 – УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ.



СПЕЦИФИЧНИ ПОДХОДИ ЗА ПОДКРЕПАТА О
ОПРР 2014-2020

Т.нар. „финансови инструменти“ – JESSICA, 
ИПГР.
Елементи на „воденото от общността местно 
развитие“ (ВОМР = подход ЛИДЕР).
Възможност за допълване с други програми –
ОКОЛНА СРЕДА, ТРАНСПОРТ, СЕЛСКИ 
РАЙОНИ.
Възможности за допълнителна подкрепа от 
страна на НАЦИОНАЛНАТА 
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА.



ОПРР 2014-2020 – ПРИОРИТЕТНИ 
ОСИ

П01 – Устойчиво и интегрирано градско 
развитие;
ПО2 – Подкрепа за енергийна ефективност 
в опорни центрове в периферните райони;
ПО3 – Регионална образователна 
инфраструктура;
ПО4 – Регионална здравна инфраструктура;
ПО5 – Регионална социална инфраструктура;
ПО6 – Регионален туризъм;
ПО7 – Регионална пътна инфраструктура;
ПО8 – Техническа помощ



ЙЕРАРХИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПРР 
2014-2020



ОПРР 2014-2020 – ПРИМЕРНИ 
ДЕЙНОСТИ

За градско развитие: 
• Подкрепа за енергийна ефективност и управление 
на енергията, за сгради в публичния и жилищния 
сектор 
(саниране, обновяване, ВЕИ);
• Градски стратегии за ниско-въглеродно развитие в 
градски 

райони, вкл. мулти-модална градска мобилност;
• Подобряване на градската околна среда, вкл. 
конверсия, 

намаляване на замърсяването на въздуха, и на шума;
• Инвестиции в социална и здравна инфраструктура, 



ОПРР 2014-2020 – ПРИМЕРНИ 
ДЕЙНОСТИ 2

• За подкрепа за енергийна ефективност в 
опорни центрове в периферните райони;

• За развитие на регионална образователна 
инфраструктура;

• За развитие на регионална здравна 
инфраструктура;

• За развитие на регионална социална 
инфраструктура;

• За развитие на регионален туризъм;
• За развитие на регионалната пътна 

инфраструктура.



Специфична подкрепа за околна 
среда и 
периферни райони в ОПРР 2014-
2020

Акцент повече върху опазването, отколкото за
развитие (намаляване на емисиите: въглерод,
газове, шум).

ПО7 позволява добавяне на инвестиции за
намаляване на локалния антропогенен натиск
от транспортна инфраструктура
(шумозаглушители, тунели, еко-дукти).



Специфична подкрепа за околна 
среда и 
периферни райони в ОПРР 2014-
2020 - 2ПО6 дава възможности за съдействие на

интегрирани и партньорски местни
дейности, с принос за местното развитие и
околната среда – устойчив местен туризъм,
еко-системни услуги.

Необходими действия: участие в местни
обществени обсъждания, внасяне на
предложения, изграждане на партньорства.
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