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Допустим регион на програмата 

 

Географският обхват на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-

2020 е идентичен с настоящата програма ETC. Той обхваща територия от 40,202 кв. км и има 

население от 2,7 милиона жители. Трансграничният регион обхваща четири териториални 

единици на ниво NUTS II (региони), както и 11 териториални единици на ниво NUTS III 

(области). 

Карта на трансграничният регион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTS I региони NUTS II региони NUTS III области 

ГЪРЦИЯ Източна Македония и Тракия Префектура Еврос 

Префектура Ксанти 

Префектура Родопи 

Префектура Драма 

Префектура Кавала 

Централна Македония Префектура Солун 

Префектура Серес 

БЪЛГАРИЯ Южен централен регион Област Хасково 

Област Смолян 

Област Кърджали 

Югозападен регион Област Благоевград 
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Тематични цели и инвестиционни приоритети  

Избрани Тематични цели (ТЦ) Избрани Инвестиционни приоритети (ИП) 

TЦ 3 Повишаване на 

конкурентоспособността на МСП 

ИП 3a Поощряване на предприемаческия дух, по-

специално чрез улесняване на икономическото 

оползотворяване на нови идеи и стимулиране на 

създаването на нови предприятия, включително чрез 

бизнес инкубатори 

ИП 3d Подкрепа за капацитета на МСП за растеж в 

рамките на регионалните, националните и 

международните пазари и участие в процеса на иновации 

TЦ 5 Насърчаване на адаптацията към 

изменението на климата и превенцията 

и управлението на риска 
1
 

ИП 5b Насърчаване на инвестиции, предназначени за 

справяне със специфични рискове, осигуряване на 

устойчивост при бедствия и разработване на системи за 

управление на бедствия 

TЦ 6 Съхраняване и опазване на 

околната среда и насърчаване на 

ресурсната ефективност 

ИП 6c Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие 

на природното и културното наследство 

ИП 6d Опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните 

услуги, включително чрез "Натура 2000" и 

екологосъобразните инфраструктури 

ИП 6f Насърчаване на иновативни технологии с цел 

подобряване на защитата на околната среда и 

ефективното използване на ресурсите в сферата на 

отпадъците, водите и по отношение на почвата или за 

намаляване на замърсяването на въздуха 

TЦ 7 Насърчаване на устойчивия 

транспорт и премахване на участъците с 

недостатъчен капацитет във всички 

ключови мрежови инфраструктури 

ИП 7b Подобряване на мобилността на регионално 

равнище посредством свързването на второстепенни и 

третостепенни възли с инфраструктурата на TEN-T, 

включително мултимодални възли 

TЦ 9 Насърчаване на социалното 

приобщаване, борба с бедността и всяка 

форма на дискриминация 

ИП 9a Инвестиране в здравна и социална 

инфраструктура, която допринася за националното, 

регионалното и местното развитие, понижаване на 

неравнопоставеността по отношение на здравния статус, 

насърчаване на социалното приобщаване чрез 

подобряване на достъпа до обществени, културни и 

развлекателни услуги и преминаването от служби на 

институционално равнище към служби на местно 

равнище 

ИП 9c Осигуряване на подкрепа за социални предприятия 

                                                           
1
 Тематична цел 5 е комбинирана с тематична цел 6 в една Приоритетна ос, за да могат 

проблемите с околната среда,да се разрешат по интегриран начин. 
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Преглед на инвестиционната стратегия на оперативната програма 

Приоритетна ос ЕФРР 

(в евро) % 
ТЦ ИП Специфични цели 

съответстващи на ИП 

ПО 1: Конкурентен и 

иновативен 

трансграничен регион 

17 200 000 15,60% 3 

3a 

Подобряване на системите за 

подпомагане на стартиращи и 

съществуващи малки и средни 

предприятия, фокусирани върху 

трансграничното сътрудничество  

3d 

Разширяване на трансгранични 

икономически дейности, иновации и 

икономически обмен  

ПО 2: Устойчив и 

приспособим към 

климата трансграничен 

регион  

 

12 000 000 

33,06% 

5 5b 
Намаляване на последици от 

бедствия 

24 450 000 6 

6c 
Да валоризира културно и природно 

наследство в трансграничния регион  

6d 

Подобряване на ефективността на 

дейностите по опазване на 

биологичното разнообразие 

6f 
Подобряване на управлението на 

водите и почвите 

ПО 3: Трансграничен 

регион с подобрена 

взаимосвързаност 

32 500 000 29,48% 7 7b 
Подобряване на достъпността на 

трансграничния регион 

ПО 4: Трансграничен 

регион с висока степен 

на социално 

приобщаване 18 341 234 16,64% 9 

9a 

Подобряване достъпа до първична и 

спешна медицинска помощ (при 

изолирани и бедни общности) в 

трансграничната област 

9c 

Разширяване на социалното 

предприемачество в трансграничната 

област 

ПО 5: Техническа 

помощ  
5 750 000 5,22% 

    Ефективно и ефикасно управление и 

изпълнение на програмата  

Общо 110 241 234  100,00%       

 

file:///C:/Users/user/Documents/Projects/New%20GR-BG%202014%202020/Paradoteo%202/Reports/Budget_v2.xlsx%23Sheet1!%23REF!
file:///C:/Users/user/Documents/Projects/New%20GR-BG%202014%202020/Paradoteo%202/Reports/Budget_v2.xlsx%23Sheet1!%23REF!
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Приоритетна ос 1 - “Конкурентен и иновативен трансграничен регион” 

Инвестиционен приоритет (3a) Подобряване на системите за подпомагане на стартиращи и 

съществуващи малки и средни предприятия, фокусирани върху 

трансграничното сътрудничество 

Специфична цел: Подобряване на системите за подпомагане на предприемачеството при МСП  

Индикативни дейности: 

 Насърчаване и улесняване на предприемачеството чрез включване на дейности за повишаване на 

осведомеността, обучение, представяне на нови възможностите за бизнес и финансиране; 

 Мрежа за предоставяне на предприемачите подкрепа и консултантски услуги, основаващи се на 

подход "на едно гише"; 

 Улесняване на експлоатацията и модернизацията на съществуващи и/или изграждане на нови 

съоръжения за подпомагане на бизнеса, както и мрежи помагащи за трансфера на иновации, нови 

технологии, организационни и маркетингови инструменти и др. Бизнес хостинг съоръжения, 

като например технологични паркове, инкубатори и др. и съоръжения в подкрепа на бизнеса като 

тържища, изложбени зали, търговски обекти, складове и логистични центрове, лаборатории или 

други технологични инсталации и др. (инфраструктура, няма да се финансира самостоятелно, без 

предоставянето на услуги от страна на подкрепена инфраструктура; инфраструктура, 

финансирана от ИП 3а няма да бъде финансирана от ИП 3d) 

 Развитие на услуги в подкрепа на бизнеса, включително наред с другото ИКТ системи, бизнес 

консултиране, електронни платформи; 

 Развитие на услуги, насърчаващи производителността, като например програми за бизнес-

специфично обучение и действия, улесняващи въвеждането на нови техники и технологии в 

производствения процес, включително и между другото нови технологии / нови организационни 

методи. 

Видове бенефициенти:  

 Национални, регионални и местни институции и техните структури, отговорни за подкрепа на 

частния сектор и бизнеса;  

 Бизнес камари, професионални и колективни асоциации, неправителствени и нестопански 

организации, агенции за регионално развитие, бизнес мрежи (различни участници на публичния 

и частния сектор) и други органи, представляващи и / или занимаващи се с частния сектор 

 Университети и други образователни заведения. Изследователски институти/центрове (публични 

или частни) в трансграничната област. 

 Камари, колективни организации и сдружения, представляващи бизнеса и други специалисти, 

участващи в туристическите вериги. 

 

Инвестиционен приоритет (3d) Подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на 

регионалните, националните и международните пазари и 

участие в процеса на иновации  

Специфична цел: Подобряване на капацитета на МСП да се разгънат дейността си отвъд 

местните пазари 

Индикативни дейности: 
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Проектите, предоставящи бизнес подкрепа на съществуващи МСП, са насочени към насърчаване и 

улесняване на действащ отвъд местните пазари: 

 Трансфер и разработване на маркетингови модели и решения, подходящи за малки и средни 

предприятия в CB области, за да увеличат пазарния си обхват и за улесняване на използването на 

разстояние кълбо технология, за да се преодолеят пазарните бариери; 

 Трансфер и развитие на концепции за създаване на клъстери и мрежи от МСП, за посрещане по-

мащабни, по-разнообразна и / или по-сложна изисквания (например маркетинг, за насърчаване на 

износа); 

 Създаване на клъстери или други видове "мрежи" за постигане икономии на разходите, общи 

изследвания и разработване на продукти и др.  

 Схеми за сътрудничество между бизнеса и чуждестранните предприятия (например музеи) в 

областта на туризма / културата; 

 Развитие и контрол на тест системи за брандиране на "зелени" и "традиционни" продукти, 

едновременно отчитайки и насърчавайки на културно и природно наследство в трансграничния 

регион. 

 Съвместни или общи услуги за подпомагане на износа за бизнеса в трансграничния регион 

(например участие на изложения и бизнес-промоционални събития); 

 Съвместни или общи съоръжения/инфраструктура в подкрепа на бизнеса (в т.ч. модернизация, 

създаване, управлението, услуги за МСП), включително, пазари, изложбени зали, търговски 

обекти, складове и логистични центрове, лаборатории. (Не инфраструктура, финансирана от IP 

3D ще се финансира от IP 3а) 

 Трансгранични бизнес-планове с пилотни приложения за отделните предприятия и / или сектори 

/ подсектори в областите на: Трансграничната търговия. 

Видове бенефициенти:  

 Националните, регионалните и местните институции и техните структури, отговорни за подкрепа 

на частния сектор и бизнеса;  

 Бизнес камари, професионални и колективни асоциации, неправителствени и нестопански 

организации, агенции за регионално развитие, бизнес мрежи (различни участници на публичния 

и частния сектор) и други органи, представляващи и / или занимаващи се с частния сектор; 

 Университети и други образователни заведения. Изследователски институти/центрове (публични 

или частни) в трансграничната област. 

 Камари, колективни организации и сдружения, представляващи бизнеса и други участващи в 

туристическия бранш, както и национални, регионални и местни власти и техните служби, които 

отговарят за културното наследство и защитени природни територии. 

 Участници във веригата на износа, които могат да улеснят търговията, като: експортни агенции, 

международни търговски камари, специфични за сектора професионални организации, 

представители на логистични и разпределителни дружества, пристанищни власти, бизнес услуги, 

включително маркетинг.  
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Приоритетна ос 2 –  

“Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион 

Инвестиционен приоритет 5(b) Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със 

специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и 

разработване на системи за управление на бедствия 

Специфична цел: Намаляване на последици от бедствия 

Индикативни дейности: 

 Разработване на общи стандарти, които се прилагат за националните планове за управление на 

риска от наводнения, за съвместна координация в съответствие с Директива 2007/60 / ЕК. 

 Адаптация (редакция) на Националните планове за управление на риска от наводнения на база на 

приетите стандарти, за координация. 

 Разработване на стратегии и планове за действие за управление на риска от наводнения 

 Принос към "План за управление на речните басейни" (Директива 2000/60 / ЕК - политиката за 

водите) относно съвместна координация по въпроси за наводнения от международните реки; 

 Изграждане на капацитет за действия при риск от наводнения, като например: 

o Действия за изграждане на база общи познания; 

o ИКТ и други иновативни инструменти; 

o Хармонизираната планове и стандарти за действие в областта CB; 

o Обучения / образователна подкрепа за повишаване на капацитета на заинтересованите 

страни за спешно реагиране. 

 Специфични дейности в областта на образованието, обмен на информация, тренировки и 

обучение за местното население за комуникация при риск и повишаване на информираността на 

населението. Общи кампании на национално и местно ниво, за повишаване нивото на готовност. 

 Рискове и пилотни дейности за управление на бедствия при конкретни трансгранични рискове от 

наводнения, като например: 

o Инвестиции в превенция и управление на риска (включително малки по мащаб пилотни 

инфраструктурни проекти на речните басейни); 

o Подобренията на земята, за зони с висока и средна степен на риск. 

Видове бенефициенти:  

 Национални, регионални и местни институции и техните структури, отговорни за 

териториалното планиране, управлението на природните бедствия, гражданска защита и други 

области, свързани с конкретни рискове;  

 Екологичните НПО, нестопански организации, трансгранични мрежи и други сдружения на 

гражданското общество, които се занимават с природни бедствия и гражданска защита, както и в 

други области, свързани със специфичните рискове, адресирани всяко време;  

 Университети и изследователски институти, занимаващи се с въпроси в сферата на природни 

бедствия и гражданска защита, както и в други области, свързани със специфичните рискове. 

 

Инвестиционен приоритет 6(c) Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното 

и културното наследство 
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Специфична цел: Да валоризира културно и природно наследство в трансграничния регион 

Индикативни дейности: 

 Дейности, свързани с изграждане на капацитет  

 Рехабилитация / опазване на културните ресурси с трансгранично значение (ще се изисква 

всички рехабилитирани обекти да бъдат достъпни за хора с увреждания), рехабилитация / защита 

на културните ресурси на трансграничния значение; рехабилитация / защита на природните 

активи на трансгранична значение, малки интервенции в инфраструктура необходима за 

осигуряване на достъпност на обектите. 

 Трансгранични културни инициативи, като: 

o съвместни събития / действия за насърчаване на културната идентичност (включително 

традиционни земеделски продукти, специфични за трансграничния район и повишаване 

на осведомеността за трансграничноно културното наследство; 

o младежки трансграничен обмен; 

o трансграничен обмен на културни събития (включително изкуство и археологически 

изложби). 

o действия да преоткриване / запазване на традиционни работни места. 

Видове бенефициенти:  

 Националните, регионалните и местните институции и техните структури, отговорни за опазване 

на природното и културното наследство;  

 Национални, регионални и местни институции и техните структури, отговорни за планиране на 

регионалното развитие;  

 Органите за управление на защитени територии;  

 Неправителствени организации, организации с нестопанска цел и други сдружения на 

гражданското общество, в сферата на опазване на природните и културни ресурси;  

 Институции, специализирани в образованието, обучението и изграждането на капацитет.  

 

Инвестиционен приоритет (6d) Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и 

почвите и насърчаване на екосистемите услуги, включително 

чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури 

Специфична цел: Подобряване на ефективността на дейностите по опазване на биологичното 

разнообразие 

Индикативни дейности: 

 Развитие на трансгранични платформи за оперативната съвместимост на съществуващите бази 

данни и интегриране на методите за управлението (оценка на риска, методологии за планиране, 

планове за управление, оценки за устойчивост и т.н.);  

 Разработване на съвместни стратегии и процедури за устойчиво управление на ресурсите, за 

развитието на зелената инфраструктура, за опазване на биологичното разнообразие, за 

управление на ландшафта и за създаването на зелени коридори;  

 Развитие на модели съвместно водене на преговори, посредничество, участие и за разрешаване 

на конфликти в контекста на управлението на използването на земята с оглед опазване на 

биологичното разнообразие;  

 Модели и стратегии за оценка и управление на риска за трансгранични защитени територии; 
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Видове бенефициенти:  

 Национални, регионални и местните институции и техните структури, отговорни за опазване на 

околната среда, опазване на биологичното разнообразие, земеделието, горското стопанство и 

пространствено планиране; 

 Органите за управление на защитени територии;  

 Екологични неправителствени организации, нестопански организации, трансгранични мрежи и 

други сдружения на гражданското общество, в сферата на опазване на биологичното 

разнообразие, опазване на природата, селското стопанство, горското стопанство и 

пространствено планиране;  

 Университети и изследователски институти, в сферата на опазване на биологично разнообразие, 

опазване на природата, селското стопанство, горското стопанство и пространствено планиране. 

 

Инвестиционен приоритет (6f) Насърчаване на иновативни технологии с цел подобряване на 

защитата на околната среда и ефективното използване на 

ресурсите в сферата на отпадъците, водите и по отношение на 

почвата или за намаляване на замърсяването на въздуха 

Специфична цел: Подобряване на управлението на водите  

Индикативни дейности: 

 Развитие на трансгранични платформи за оперативната съвместимост на бази данни и 

интегрирани подходи за управление на водните ресурси и почвите;  

 Развитие на трансгранични партньорства в сферата на „екоиновации“ и участие в европейските 

партньорства за иновации в областта на управлението на водните ресурси и на почвите; 

 Пилотни проекти или включване на съществуващи иновативни методи / технологии за 

ефективно управление на водните ресурси и почвите и съвместно разработване на нови методи;  

 Организиране на "зелени" кампании в областта на управлението на водите и почвите.  

Видове бенефициенти:  

 Национални, регионални и местни институции и техните структури, отговорни за въпроси, 

свързани с управление на водните ресурси; 

 Университети и изследователски институти, занимаващи се с въпроси в сферата на управление 

на водните ресурси; 

 Камари, колективни организации и сдружения, представляващи бизнеса и други участници в 

сферата на управление на водните ресурси.  
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Приоритетна ос 3 - “Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност” 

Инвестиционен приоритет (7b) Подобряване на мобилността на регионално равнище 

посредством свързването на второстепенни и третостепенни 

възли с инфраструктурата на TEN-T, включително 

мултимодални възли 

Специфична цел: Подобряване на достъпността на трансграничния регион  

Индикативни дейности: 

 Изграждане на нова или реконструкция/рехабилитация на съществуваща транспортна 

инфраструктура, с трансгранично значение за регионите, в т.ч. свързване на второстепенни и 

третостепенни възли с TEN-T мрежи; 

 Изграждане на нови или надграждане на съществуващи допълващи инфраструктурни 

съоръжения и връзки; 

 Планиране на логистични центрове, мултимодални възли и др.  

Потенциални бенефициенти: 

 Национални, регионални и местни институции и техните структури, отговорни за 

планирането, изграждането и управлението на транспортни мрежи и съоръжения;  

 Университети, научни институти и други специализирани органи, ангажирани с планирането, 

изграждането и управлението на транспортни мрежи и съоръжения;  

 Сдружения и асоциации на бизнеса и други професионални организации, работещи в сферата 

на планирането, изграждането и управлението на транспортни мрежи и съоръжения. 

 

 



11 

 

Приоритетна ос 4 –  

“ Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване ” 

Инвестиционен приоритет (9a) Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която 

допринася за националното, регионалното и местното 

развитие, понижаване на неравнопоставеността по 

отношение на здравния статус, насърчаване на социалното 

приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, 

културни и развлекателни услуги и преминаването от служби 

на институционално равнище към служби на местно равнище 

Специфична цел: Подобряване на достъпа до качествени здравни услуги в трансграничния 

регион 

Индикативни дейности: 

 Подпомагане на компетентни центрове/офиси и развитие на съвместни трансгранични 

планове и програми за обмяна на кадрови и информационен ресурс; 

 Насърчаване на сътрудничеството между здравни власти и организации, с цел съвместно 

използване на ресурси и експертиза в сферата на здравеопазването; 

 Реновиране и оборудване на съществуващи и нови здравни пунктове за първична медицинска 

помощ в трансграничните региони, с ограничен достъп до здравни услуги; 

 Развитие на трансгранични мобилни услуги, телемедицина и съпътстваща инфраструктура, с 

цел редуциране на съществуващи ограничения в предоставянето на медицински услуги на 

населението от трансграничния регион.  

Потенциални бенефициенти: 

 Местни доставчици на първична медицинска помощ (публични институции); 

 Болници,  

 Медицински факултети към Висши учебни заведения.  

 

Инвестиционен приоритет (9с) Предоставяне подкрепа за социални предприятия 

Специфична цел: Да се увеличи социалното предприемачество в трансграничния регион 

Индикативни дейности: 

 Подпомагане създаването и функционирането на социални предприятия, които предоставят 

иновативни решения и популяризират трансграничния пазар на труда и социални услуги сред 

населението от трансграничния регион; 

 Подпомагане на социалния „франчазинг“, в т.ч. обмяна на бизнес модели между 

трансгранични социални предприятия. 

 В съответствие с плановете за действие за социална икономика, обявени от двете страни, 

следните трансгранични действия биха могли да бъдат осъществени: 

o Провеждане на съвместни информационни кампании / събития (включително 

семинари) за насърчаване на социалното предприемачество, повишаване на 

информираността на местните власти, бизнеса и други заинтересовани страни относно 
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възможностите и условията за развитие на социалното предприемачество, 

o Организиране на съвместни форуми, за да представи най-добрите практики на 

социални предприятия от региона, 

o Съвместно апробиране на най-добрите практики в създаването на местно ниво 

социални предприятия, 

o Създаване на мрежа от образователни и обучителни фирми с вторични и третични 

училища за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения в сферата 

на социалното предприемачество. 

Потенциални бенефициенти: 

 Социално-икономически организации (социални предприятия, двустранни сдружения, 

асоциации, фондации); неправителствени организации; сдружения с нестопанска цел, 

колективни институции и публични органи, работещи в областта на социалната икономика.  

 

 

Приоритетна ос 5 - “Техническа помощ” 

Специфична цел: Ефективно и ефикасно управление и изпълнение на програмата за 

трансгранично сътрудничество  

Индикативни дейности: 

 Създаване и управление на Съвместния секретариат и Звена за контакт  

 Дейности за управление и наблюдение на програмата  

 Дейности за мониторинг, контрол и докладване 

 Дейности за генериране и избор на проектни предложения  

 Подпомагане на проектни партньори  

 Дейности за комуникация, разпространение и популяризиране на програмата.  

Потенциални бенефициенти: 

 Съвместен секретариат, Управляващ орган, Национален орган, Звена за контакт 
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Финансов план (€) 

Приоритетна ос Европейско 

съфинансиране 

Национално 

съфинансиране 

Общо  

85 % 15 % 100 % 

ПО 1: Конкурентен и иновативен 

трансграничен регион 

17 200 000 3 035 295 20 235 295 

ПО 2: Устойчив и приспособим към 

климата трансграничен регион  

36 450 000 6 432 353 42 882 353 

ПО 3: Трансграничен регион с 

подобрена взаимосвързаност 

32 500 000 5 735 295 38 235 295 

ПО 4: Трансграничен регион с висока 

степен на социално приобщаване 

18 341 234 3 236 689  21 577 923 

ПО 5: Техническа помощ 5 750 000 1 014 706 6 764 706 

Общо 110 241 234 19 454 335 129 695 569 
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Структури по управление и изпълнение на програмата 

В съответствие с член 8(4) от Регламент (EО) No 1299/2013 структурите по управление и 

изпълнение на програмата са следните:  

Управляващ орган - Министерството на развитието и конкурентноспособността на 

Република Гърция.  Управляващият орган е отговорен за управлението и изпълнението на 

Програмата в съответствие с принципите за добро финансово управление.  

Одитен орган -  Комитета за финансов контрол към Министерство на Финансите на 

Република Гърция. Одитният орган следва да осигури провеждането на одити на системите за 

контрол и управление на програмата, както и одити на операциите.  

Сертифициращ орган – Разплащателен орган на средставата от Структурните и кохезионни 

фондове към Министерство на развитието и конкурентоспособността на Република Гърция. 

Сертифициращият орган е отговорен за получаване на средствата по Програмата от ЕК, както 

и за цялостния процес на сретифициране на средствата по Програмата.  

Национален орган – Съгласно Решение № 156 на Министерския съвет от 21 март 2014 г. 

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на 

регионалното развитие, е определена за Национален орган по програмата. Основните 

функции, които ще изпълнява Националния орган са насочени главно към осигуряване на 

системата за първо ниво на контрол на разходите извършени от българските бенефициенти.   

Мониторингов комитет - аналогично на настоящия програмен период, основният орган за 

взимане на решения по Програмата и наблюдение изпълнението на програмните цели и 

резултати е Мониторинговия комитет. 

Съвместен секретариат – Структурите по управление на програмата ще бъдат подпомагани 

от Съвместния секретариат, който ще изпълнява и функции за предоставяне на подкрепа и 

информация за Програмата на потенциалните бенефициенти.  

 

 

Финалният текст на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 

2014-2020 е достъпен на:  

http://www.greece-bulgaria.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=155:new-

programme-greece-bulgaria-2014-2020-&catid=4:programming-period-2014-2020&Itemid=30  

 

http://www.greece-bulgaria.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=155:new-programme-greece-bulgaria-2014-2020-&catid=4:programming-period-2014-2020&Itemid=30
http://www.greece-bulgaria.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=155:new-programme-greece-bulgaria-2014-2020-&catid=4:programming-period-2014-2020&Itemid=30

