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СТРАТЕГИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

I. 1. РАМКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ НА 

РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН 

Визията, целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северен централен 

район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. са формулирани на основата на: 

 резултатите от анализа на състоянието и съществуващите тенденции в социално- 

икономическото, екологичното, културното, инфраструктурното и пространствено 

развитие на петте области (Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра) в 

региона за периода 2005 – 2011 г.; 

 национални стратегически и планови документи, преди всичко Националната стратегия 

за регионално развитие 2012 – 2020, Секторните стратегии и политики, националната 

програма за развитие „България 2020“, Оперативните програми, съфинансирани от 

фондовете на ЕС и др.; 

 европейски стратегически документи и политики, свързани с изпълнението на 

Стратегията „Европа 2020“ и новата кохезионна политика на ЕС като, Териториалния 

дневен ред на ЕС 2020, 2011г.; Зелената книга за териториално сближаване, 2008 г.; 

Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав, 2010 г; Лайпцигската харта за 

устойчиви европейски градове, 2007 г.; Ръководните принципи за устойчиво 

пространствено развитие на Европейския континент на СЕМАТ, 2002 г; Европейската 

перспектива за пространствено развитие (ЕППР),1999 г. и др. 

Визията и целите за развитие на СЦР до 2020 г. са в съзвучие с постановките на 

европейското и националното законодателство за регионално развитие, както и с 

изискванията за реалистичност и изпълнимост, съобразно необходимите ресурси за 

реализацията на плана. 

Основните постановки, произтичащи от състоянието и тенденциите в развитието на региона, 

заедно с тези, заложени в общоевропейските и национални документи, очертават контекста 

за формулиране на визията и целите на СЦР, а именно: 

 предизвикателствата на глобализацията, демографските промени, климатичните промени, 

недостиг на ресурси, енергийна зависимост, трудовата заетост; 

 двигател на растежа е „икономиката на знанието и иновациите“, която се нуждае от 

здрави, високо образовани, свободни, мобилни и предприемчиви хора, добро управление 

на всички нива, нови технологии и качествени услуги; 
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 разглеждане опазването на околната среда, културното наследство и историческата 

идентичност като добавена стойност в развитието; 

 засилване на териториалното измерение, поддържане на балансирана полицентрична 

мрежа от градове-центрове и подобряване на взаимодействието им със заобикалящите ги 

селски територии както и с периферните и пограничните територии; 

 по-добра свързаност чрез подобряване на транспортната и другите инфраструктури, 

които гарантират достъп до здравеопазване, образование, високоскоростен Интернет и 

енергийни мрежи; 

 използване на трансграничното, транснационалното, междурегионалното сътрудничество 

като влиятелен инструмент за решаване на проблеми на регионално и местно ниво с 

прилагане на конкретни пилотни практики; 

 провеждане на политики за интегрирано развитие на градските райони. 

I. 2. ВИЗИЯ 

Съобразявайки се с посочените по-горе аргументи и с очаквания на хората и 

заинтересованите страни от района за: „динамично и устойчиво развитие”, „висок 

икономически растеж и заетост”, „подобрено качество на живот”, „съхранено природно и 

културно наследство”, кратко формулираната визия за развитие на СЦР е: 

СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН – бързо и устойчиво развиващ се европейски регион, 

интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат своето 

бъдеще и личностна реализация. 

Във така формулираната визия е заложена прогнозата, че в резултат от прилагането на РПР 

на СЦР ще се преодолее изоставането в икономическото развитие, ще се достигнат 

средните показатели за районите от дунавското пространство и като краен желан резултат 

ще се подобрят условия за живот на хората.  

I. 3. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Особено важно е да се подчертае, че Регионалният план за развитие на Северен централен 

район 2014-2020 г има практическата задача да конкретизира и синхронизира 

стратегическите постановки на два фундаментални за региона документа - „Стратегията на 

Европейския съюз за региона на река Дунав“ и „Националната стратегия за регионално 

развитие 2012 – 2020“ и по този начин да очертае рамката за разработване на областните 

стратегии и общинските планове (в рамките на района) за следващия планов период. 

В този смисъл РПР на СЦР възприема като водещи ориентири при определянето на 
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стратегическите цели мотото на българската позиция по разработването и прилагането на 

Дунавската стратегия „Отключване на потенциала“ и близката до него Главна 

стратегическа цел на НСРР „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, 

базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически, 

социален и териториален аспект.” Тези формулировки са в пълно съзвучие с философията 

на една от същностните политики на Европейския съюз – политиката на сближаване. 

Нейната задача е „да превърне приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020“ в 

инвестиционни намерения“. Както е заложено в НСРР, сближаването има три измерения – 

икономическо, социално и териториално. Същевременно то има, също така, три нива на 

проявление – европейско (с регионите на ЕС), национално (между българските райони) и 

вътрешно-регионално – между общините в СЦР. 

Икономическото сближаване цели едновременно и балансирано намаляване на разликите в 

основните показатели за икономическо развитие на района, както спрямо средните нива за 

регионите в ЕС, така и по отношение показателите на районите в България и заедно с това 

на  вътрешно регионалните различия между отделните общини в района. 

Социалното сближаване е в пряка зависимост от икономическото сближаване и се изразява 

в повишаване на трудовата заетост, доходите, потреблението и качеството на 

образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата. То също се осъществява 

паралелно и свързано и в трите нива на сближаване – европейското, националното и 

регионалното. 

Териториалното сближаване е насочено към трансгранично, междурегионално и 

транснационално сътрудничество, пораждащо резултати от взаимен интерес. То включва 

реализиране на инфраструктури за по-добра свързаност, интегрирано развитие на градовете 

съхраняване на природното и културното богатство и изява на идентичността.  

Съобразявайки се с НСРР, РПР на СЦР поставя идеята за икономическо, социално и 

териториално сближаване на европейско, национално и регионално ниво във фокуса на 

стратегическите цели: 

 Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване - достигане на средните нива на 

заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, 

характерни за районите от Дунавското пространство; 

 Стратегическа цел 2: Социално сближаване - преодоляване на междурегионалните и 

вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от 

социална изолация; 
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 Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано, 

интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места; 

 Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата 

на климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за 

ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране развитието на 

добив на енергия от ВЕИ. 

I. 4. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНА 

Приоритетите и специфичните цели са обусловени от текущото състояние на района и от 

плановете за постигане на икономическа и социална кохезия в регионалното развитие на 

територията. Като основното предизвикателство пред района е превръщането му от 

изостанал и слабо населен район в устойчиво развиващ се европейски регион, интегрална 

част от Дунавското пространство. Стратегия за устойчиво интегрирано регионално 

развитие цели осигуряване на интегриран подход и стимулиране на социално-

икономическото развитие на най-изостаналите общини и населени места, като по този 

начин да се да се намалят вътрешно регионалните различия и да се даде тласък на цялостно 

развитие на района. При формулиране на стратегическите цели, приоритетите и 

специфичните цели са следвани основните принципи: 

 Устойчивост – основен като  принцип, който се прилага за всички пространствени 

дейности в Стратегия за устойчиво интегрирано регионално развитие; 

 Териториално сближаване, като резултатът от добре балансирано социално-

икономическото регионално развитие; 

 Засилване на конкурентоспособността, което означава по-нататъшното развитие на 

урбанизираните територии и в същото време укрепването и функционално профилиране 

на по-слабо развитите части от разглежданата територия, особено на селските райони; 

 Полицентрично териториално развитие, с подчертана ролята на градовете и 

агломерационните формирования, както и укрепване на връзките между селските и 

градските райони; 

 Създаване и укрепване на мрежа от градове и населени места, които могат да 

осигурят развитието на нови допълващи функции; 

 Подобряване на транспортната достъпност, като основен фактор за отключване на 

териториалния потенциал за по-добро балансирано развитие; 

 Развиване на културната и териториалната идентичност на региона; 

 Подобряване и защита на природното и културното наследство като ресурс за 

развитие. 
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I.4.1. Приоритети в рамките на Стратегическа цел 1 

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване - достигане на средните нива на 

заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, 

характерни за районите от Дунавското пространство 

Приоритет 1.1. Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика основана на 

знанието, иновациите и новите технологии  

Специфична цел 1.1.1. Развитие на привлекателна бизнес инфраструктура 

 Изготвяне на проекти за изграждане на индустриални и технологични паркове и 

транспортно-логистични паркове центрове; 

 Промотиране на предмиствата на района, чрез разработването на маркетингови стратегии 

и създаване на имидж на района,  като подходящо място за бизнес и живот 

Специфична цел 1.1.2. Стимулиране на партньорства между научните институции,  

публичния и частния сектор от региона и извън него 

 Мобилизиране на образователните ресурси в помощ на бизнеса и подкрепа  на местното 

управление в политики 

 Насърчаване на откритата комуникация и сътрудничество между основните 

заинтересовани страни 

Специфична цел 1.1.3. Повишаване конкурентоспособността на малкия и средния 

бизнес чрез стимулиране на въвеждането на нови технологии, иновативни практики и 

създаването на клъстери 

 Прилагане на мерки за формиране на ресурсен или енергиен обмен между фирмите, което 

да доведе до повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес 

 Създаване на регионална концепция за развитието на инициативи за пилотни клъстери. 

Специфична цел 1.1.4. Подпомагане на културните и творчески индустрии в района 

 Насърчаване на стопанското използване на културното наследство, което да подпомогне 

развитието на културни дейности и творчески индустрии  

Приоритет 1.2. Популяризиране на природното и културно наследство и развитие на 

основан на него силен туристически сектор 

Специфична цел 1.2.1. Популяризиране на културни ценности и на природни 

забележителности 

 Подготовка на културното наследство за включване в регионални туристически продукти 

и популяризиране им в европейски и световен план;  

 Популяризиране на биологичното разнообразие. 
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Специфична цел 1.2.2. Стимулиране на специфични за района видове туризъм 

 Стимулиране на туризма по река Дунав; 

 Развитие на културен туристически коридор Русе – Велико Търново – Габрово. 

Специфична цел 1.2.3. Разработване и маркетинг  на регионалния туристически 

продукт 

 Разработване на комплексен регионален туристически продукт 

 Подкрепа на дейности за обществено осведомяване, чрез комуникационни кампании за 

подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство. 

Приоритет 1.3. Развитие и подпомагане на силен селскостопански, горски и рибарски 

сектори и разнообразяване на икономическия профил на териториите с предимно 

селски характер 

Специфична цел 1.3.1. Развитие на основан на местния потенциал конкурентоспособен 

селскостопански сектор 

 Възстановяване на поливните площи; 

 Развитие на „бутиково” земеделие и био-земеделие; 

 Възстановяване на животновъдството; 

 Развитие на добива на енергия от отпадъците в селскостопанския сектор; 

 Възстановяване на зелечукопроизводството и производството на плодове.  

Специфична цел 1.3.2. Разнообразяването на икономиката в селските райони 

 Стимулиране на разкриването на вертикална интеграция и клъстери за производство и 

преработка на селскостопанска продукция в малки и средни предприятия за неземеделски 

дейности в селските райони; 

 Развитие на преработвателната промишленост основана на уместно използване на 

отпадъчната продукция от селскостопанското производство; 

 Разнообразяване и стимулиране на частни инициативни в социалния сървиз. 

I.4.2. Приоритети в рамките на Стратегическа цел 2 

Стратегическа цел 2: Социално сближаване - преодоляване на междурегионалните и 

вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална 

изолация 

Приоритет 2.1. Изграждане на устойчив и развит пазар на труда 

Специфична цел 2.1.1. Пълноценно използване на човешкият капитал в региона 

 Постигне по-добро съгласуване между търсенето и предлагането на труд; 
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 Навлизането на младите хора на пазара на труда чрез обучение на работното място, 

практики и други форми на трудов опит. 

Специфична цел 2.1.2. Стимулиране мобилността на работната сила в рамките на 

района 

 Насърчаване на географската мобилност на работната сила в посредством предоставяне 

на стимули за работодателите за наемане на лица от населени места, различни от местата, 

в които извършват дейност 

Специфична цел 2.1.3. Стимулиране на мерки за задържане на населението в 

трудоспособна възраст 

 Прилагане на финансови преференции за работодателите, които разкриват  нови работни 

места 

Приоритет 2.2. Подобряване на човешкия капитал 

Специфична цел 2.2.1. Фокусиране на образователните програми върху творчеството, 

иновациите и предприемачеството 

 Преобразуване на съществуващите образователни програми в посока включването на 

образователни модули по творчество, иновации и предприемачество. 

 Намиране, адаптиране, надграждане и разпространение на новаторски образователни 

решения (продукти) за сферата на професионалното образование и обучение 

Специфична цел 2.2.2. Развиване на учене през целия живот за повишаване участието в 

трудовия живот 

 Сътрудничество по теми, свързани с професионалното образование и обучение, между 

работещи в областта на професионалното образование и обучение организации от страни 

от ЕС 

 Подпомагане на чуждоезиковото обучение и лингвистичното разнообразие 

Специфична цел 2.2.3. Стимулиране на квалификацията и преквалификацията на 

работната ръка 

 Промотиране на програми и курсове за придобиване на професионална квалификация 

или обучения по чужд език за повишаване пригодността на работната ръка към 

тенденциите на трудовия пазар 

Специфична цел 2.2.4. Осигуряване на адекватни здравни и социални услуги 

 Модернизиране на съшесвуващата база за здравни и социални услуги 

 Повишаване на информираността на населението на района и възлагането им на активна 

роля в процеса на предоставяне на здравни и социални услуги 
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Специфична цел 2.2.5. Стимулиране развитието на спорта и културата 

 Модернизиране на съшесвуващата база за спортни и културни дейности 

 Изготвяне на програми за развитие на детско-юношеския и ученически спорт 

I.4.3. Приоритети в рамките на Стратегическа цел 3 

Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – балансирано, интегрирано и 

устойчиво развитие на транспорта и комуникациите 

Приоритет 3.1. Изграждане на приоритетни инфраструктурни коридори и 

прилежащите им съоръжения 

Специфична цел 3.1.1. Изграждане и развитие на Коридор N 9 

 Реновиране на шосейния и железопътния транспорт 

 Модернизиране на летищния комплекс при Щръклево в летище с капацитет за превозване 

на товари 

 Модернизиране на летищен комплекс Горна Оряховица 

Специфична цел 3.1.2. Изграждане и развитие на Коридор N 7 

 Подобряване на инфраструктурата и икономическата ефективност на корабоплаването по 

р. Дунав 

 Модернизиране на пристанищата по поречието на  р. Дунав и преобразуването в 

интермодални логистични центрове 

Специфична цел 3.1.3. Изграждане на коридори с национална значимост 

 АМ „Хемус” и АМ Русе – В. Търново 

 Скоростен път Русе – Варна 

 Изграждане на газова връзка към Силистра 

Специфична цел 3.1.4.  Изграждане на инфраструктура с регионална значимост 

 Разширяване и изграждане на нови газопреносни мрежи 

 Въвеждане на ИКТ в по-слабо урбанизираните територии, като се повишат 

възможностите на местните власти за обслужване на населението и бизнеса 

Приоритет 3.2. Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на 

полицентричната мрежа от селища 

Специфична цел 3.2.1. Интегрирано обновяване и развитие на градовете и подобряване 

качеството на градската среда 

 Реализация на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за значимите 

урбанистични ядра в района 
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Специфична цел 3.2.2. Подобряване на благоустройството, транспортната и 

комуникационната свързаност в агломерационните ареали на големите градове 

 Прилагане на полицентричен модел за пространствена и функционална 

взаимообвързаност на селищата, в рамките на агломерационните ареали на големите 

градове, което предполага по-големи функционални центрове да обслужват 

функционално по-слабо развити селища, съобразно географските разстояния 

Специфична цел 3.2.3. Подобряване и стимулиране на услугите и средата в малките 

градове и селата  

 Развитие и обновяване на средата в малките градове и селата  

 Прилагане на мерки за осигуряването на основни социални услуги, като условие за 

намаляване на обезлюдяването в селските райони и постигането на по-високо качество на 

живот в тях 

 Осигуряване на достъп до ИКТ 

Приоритет 3.3. Формиране на партньорства за местно развитие между местната 

власт, бизнеса и неправителствения сектор в общини със сродни характеристики.  

Специфична цел 3.3.1. Развитие на институционалния капацитет  

 Внедвяване на европейски стандарти и ноу-хау 

 Разработване на информационни и електронни системи за обслужване за органи на 

регионалните и местни власти. 

Специфична цел 3.3.2. Разработване и прилагане на стратегии за интегрирано местно 

развитие на групи общини 

 Реализиране на пилотни проекти за интегрирано местно равнище на групи общини, 

съобразени с конкретните икономически условия, достъпността и наличието на 

природните ресурси 

Специфична цел 3.3.3. Стимулиране на ПЧП 

 Използване на инструментите на ПЧП за развитието на техническата и пристанищна 

инфраструктура 

 Осигуряване на достъпни обществени услуги за гражданите 

 Осигуряване на допълнителни приходи за общинските бюджети 

Приоритет 3.4. Подобряване на трансграничното сътрудничество 

Специфична цел 3.4.1: Обвързване на селищните структури от двете страни на 

границата 

 Засилване на взаимната обвързаност в Еврорегион Русе-Гюргево 
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 Засилване на връзките Силистра – Кълъраш и Свищов – Зимнич 

 Пускане в експлоатация на ферибот Тутракан - Олтеница 

Специфична цел 3.4.2: Реализация на устойчиви партньорски инициативи по р. Дунав и 

с други региони в Европа. 

 Организиране на публични мероприятия, кръгли маси, конференции и др. с цел 

създаването на партньорски инициативи 

I.4.4. Приоритети в рамките на Стратегическа цел 4 

Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на 

климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за 

ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране развитието на добив 

на енергия от ВЕИ. 

Приоритет 4.1. Околна среда и ресурси – опазване и ефективност 

Специфична цел 4.1.1. Подобряване на водоснабдяването 

 Минимизиране на загубите по водопреносната и водоснабдителната мрежи; 

 Осигуряване на нови водоизточници за райони с идентифициран недостиг на доставената 

питейна вода.  

Специфична цел 4.1.2. Подобряване на мрежите и съоръженията за отвеждане и 

третиране на отпадни води 

 Изграждане на нови канализационни системи в т.ч. селищни пречиствателни станции за 

отпадни води; 

 Реконструкция и модернизация на съществуващи канализационни системи в т.ч. селищни 

пречиствателни станции за отпадъчни води; 

 Разработване и актуализиране на плановете за управление на речните басейни. 

Специфична цел 4.1.3. Подобряване на системата за управление на отпадъците: 

 Оптимизиране и разширяване на системата за разделно събиране на отпадъците; 

 Развитие на система за третиране и оползотворяване на биологични отпадъци; 

 Решаване на проблемите с наличните на територията на района опасни отпадъци. 

Специфична цел 4.1.4. Ограничаване на природните рискове 

 Ефективно управление на защитените зони и обектите на Натура 2000 

 Създаване и непрекъсната актуализация на база данни за рискови зони, замърсени 

участъци и участъци, използвани за съхранението на опасни вещества 

 Разработване на процедури за бързо реагиране и планове в случай на непредвидено 

замърсяване в рамките на района 
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Приоритет 4.2. Развитие на нисковъглеродна икономика, смекчаване на последствията 

и адаптиране към климатичните промени 

Специфична цел 4.2.1. Подобряване на енергийната ефективност на района 

 Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд 

 Подобряване на енергийната ефективност на производствата 

Специфична цел 4.2.2. Оползотворяване на специфичния потенциал за добив на енергия 

от ВЕИ 

 Добив на енергия от р. Дунав; 

 Добив на енергия от слънчеви и вятърни електроцентрали; 

 Производство на биологични горива. 

Специфична цел 4.2.3. Разработване на мерки за адаптиране към климатичните 

промени 

 Стимулиране на научните изследвания за прогнозиране на регионалното и местно 

въздействие на климатичните промени 

I. 5. ОБОБЩЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

Териториалното сближаване следва да се разбира като резултат от устойчивото 

активиране на общият потенциал на региона и потенциала на тези териториални единици, 

които имат отговорност и капацитет за това. Увеличаване на конкурентоспособността на 

региона ще бъде възможно чрез развитие на градовете, центрове от национално и 

регионално значение, заедно с пълното активиране на териториален потенциал и укрепване 

на този потенциал, спазвайки принципа за устойчивост. Чрез развитие и модернизация на 

всички видове транспортни системи, достъпът до региона ще се подобри. Опазване и 

устойчиво използване на природното и културно наследство и природните ресурси ще 

бъде в основата на идентичността на СЦР, както и в основата на стратегията за развитие на 

транспорта и туризма. При функционална интеграция с граничещите региони,  ще се 

процедира в съответствие с европейските принципи на трансграничното, транснационалното 

и междурегионалното сътрудничество. 
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ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН 

Индикативна финансова таблица за реализация на стратегията на РПР на СЦР 

Приоритет/ 

Година 

относит. 

дял 

обща 

оценка 

обществен сектор 

Частен сектор 

Други 

финансови 

инструменти 

(JESSICA, 

JASPERS, 

заеми СБ) 
общо 

участие на ЕС национално обществено участие 

общо ЕФРР други 

фондове 

на ЕС 

общо центр. 

бюджет 

местни 

бюдж. 

други 

обществени 

фондове - 

FLAG млн. лв. млн. лв. % 
млн. 

лв. 
% 

млн. 

лв. 
% 

млн. 

лв. 
% 

Приоритет 1 8.7% 317.806 97.806 80.000 25.2% 80.000 0 17.806 5.6% 13.506 2.800 1.500 200.000 62.9% 10.000 6.3% 

Приоритет 2 3.4% 125.220 95.220 76.325 61.0% 71.345 4.980 18.895 15.1% 13.830 2.460 2.605 30.000 24.0% 0 0.0% 

Приоритет 3 10.5% 384.300 294.300 233.320 60.7% 0 233.320
1
 60.980 15.9% 58.480 2.500 0 90.000 23.4% 0 0.0% 

Приоритет 4 2.2% 81.319 41.319 26.377 32.4% 6.189 20.188
2
 14.942 18.4% 4.723 0.218 10.000

3
 30.000 36.9% 5.000 12.3% 

Приоритет 5 4.3% 158.500 146.000 116.308 73.4% 116.308 0 29.692 18.7% 20.567 4.056 5.069 2.500 1.6% 5.000 6.3% 

Приоритет 6 23.5% 857.200 817.200 588.134 68.6% 180.649 407.485
4
 229.066 26.7% 109.404 11.273 108.390

5
 30.000 3.5% 10.000 1.2% 

Приоритет 7 3.0% 111.194 41.194 30.535 27.5% 30.535 0 10.658 9.6% 6.000 1.101 3.557 60.000 54.0% 5.000 9.0% 

Приоритет 8 24.6% 901.000 541.000 454.203 50.4% 150.992 303.211
6
 86.797 9.6% 81.598 0 5.199 160.000 17.8% 200.000 22.2% 

Приоритет 9 15.3% 558.000 538.000 423.986 76.0% 331.500 92.486
7
 114.014 20.4% 74.821 19.829 19.363 0 0.0% 20.000 3.6% 

Приоритет 10 2.1% 77.320 74.820 61.053 79.0% 48.733 12.320
8
 13.767 17.8% 11.532 1.735 0.500 2.500 3.2% 0 0.0% 

Приоритет 11 2.3% 83.500 83.500 69.065 82.7% 69.065 0 14.435 17.3% 12.188 1.748 0.500 0 0.0% 0 0.0% 

ОБЩО 100% 3655.359 2770.359 2159.306 
 

933.971 1073.990 611.053 
 

406.649 47.720 156.684 605.000 
 

280.000 
 

 

                                                 

1
 ЕЗФРСР и ЕФМДР 

2
 ЕСФ 

3
 Програми на МТСП 

4
 КФ и ЕЗФРСР 

5
 ПУДООС 

6
 КФ 

7
 ЕЗФРСР 

8
 ЕЗФРСР 


