
 

 

 

 

 

 

 
С финансовата подкрепа 

на Европейския съюз  

 

Онлайн среща-дискусия: 

„БИЗНЕСЪТ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ  

В ПЕРИОДА 2021 -2027 Г.“ 
(Предварителна информация по темите) 

 

План за възстановяване и устойчивост 

За да се подпомогне поправянето на икономическите и социалните щети, причинени от 

пандемията от коронавирус, Европейската комисия, Европейският парламент и лидерите на ЕС 

постигнаха съгласие по план за възстановяване, който ще проправи пътя за излизане от кризата 

и ще положи основите на модерна и по-устойчива Европа. 

Дългосрочният бюджет на ЕС, съчетан със Следващо поколение ЕС (NextGenerationEU) — 

временния инструмент за стимулиране на възстановяването, ще бъде най-големият пакет от 

стимули, финансиран някога от бюджета на ЕС. С общо 1,8 трилиона евро ще бъде подпомогнато 

възстановяването на Европа след COVID-19. Това ще бъде една по-екологична, по-цифрова и по-

устойчива Европа. 

Повече за структурата на финансирането на европейско ниво - тук  и тук. 

За целите на програмиране на средствата държавите членки изготвят Национални планове за 
възстановяване и устойчивост като приложение към своите Национални програми за реформи. 
Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България е да способства 
за икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. В 
преследването на тази цел в проекта в него са групирани набор от мерки и реформи, които да 
имат съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на икономиката и да го 
развият, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия.  Същевременно Планът 
полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на 
амбициозните цели на Зелената сделка. 

Втората версия на проекта на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България 
може да намерите на https://www.nextgeneration.bg/#modal-one, секция „Документи“. Там са 
публикувани и предложенията за проекти, които да се включат в Плана, както и представяне на 
направените промени спрямо първата му версия. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_bg
https://www.nextgeneration.bg/#one
https://www.nextgeneration.bg/#modal-one
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Планове за интегрирано развитие на общините (ПИРО) 

Към настоящия момент тече процедурата за планиране в общините и регионите за програмния 

период 2021-2027. Разработват се Планове за интегрирано развитие на общините, в които се 

определят т. нар. Зоните за прилагане на интегриран подход - Зони за въздействие. При 

планирането следва да бъдат подбрани няколко приоритетни зони, които имат най-голям 

потенциал да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината. В тях се 

планират дейности, обединени по териториален, технологичен и времеви признак, с общо 

финансово управление и предвиден синергичен ефект. 

В ПИРО могат да бъдат дефинирани неограничен брой зони за въздействие, но от тях следва да 

бъдат подбрани няколко приоритетни зони, които имат най-голям потенциал да повлияят върху 

социално-икономическото развитие на общината. 

В плановете е фокусирано вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни 
партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на публичния сектор, насочени към 
подобряване на физическата среда и на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса. 
Освен това се разработват и проекти, които включват повече от една община. 
 
Какво е направено досега по разработването на ПИРО на Габрово може да видите тук. 
 
Пълния текст на Социално-икономическия анализ на Община Габрово, разработен от 
Института за пазарна икономика, може да видите тук. 
 
Представяне на резултатите от изследване сред гражданите на Габрово – тук. 
 
Общината предвижда едни от зоните за въздействие да са Северната индустриална зона 
(съществуваща) и бъдеща Западна индустриална зона (Габрово-Севлиево). Участието на бизнеса 
в диалог с общината на този етап на планиране е важен, защото: 
 

- Сега се определят до голяма степен проектите, които ще се финансират през тези 7 
години; 

- Извършените дейности по проектите пряко засягат дейността на фирмите, ако касаят 
зоните, където са разположени; 

- Самият бизнес може да предложи проекти и идеи за публично-частно партньорство; 
 

Какво очакваме:  
Да запознаем бизнеса с новия начин на планиране, какви са възможностите и каква е неговата 
роля; 
Да се представят предварителните намерения на община Габрово, информация за 
предвижданията на ПИРО; 
Да се получат предложения за дейности, които да се включат в проектите; 
Да се получат идеи за публично-частни партньорства. 
 

https://gabrovo.bg/bg/page/1463
https://gabrovo.bg/files/Gabrovo_PIRO_IME_2021.pdf
https://gabrovo.bg/files/PIRO_Anketa_results_mar_5th_2021.pdf
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Технологичен парк на Технически университет Габрово  

Технологичният парк на Технически университет - Габрово включва в себе си общо 18 
лаборатории от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи 
системи и технологии“, Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и 
чисти технологии“, Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за 
сигурност и управление на риска“ (QUASAR) и Център за компетентност  „Дигитализация на 
икономиката в среда на Големи данни“, финансирани от Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално 
развитие. 
 

Какви лаборатории и оборудване има може да видите тук:  

Виртуална разходка в съвременните лаборатории и новото оборудване в Технологичния парк 

на университета – тук  

Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“  

РИЦ „Амбициозно Габрово е създаден в края на септември 2019 г. като организация с 
нестопанска цел. Дейността на Центъра е свързана със създаване и развитие на устойчива и 
модерна изследователска и иновационна еко система, работещо партньорство между 
индустрия и бизнес, целящо повишаване на иновативния капацитет и конкурентоспособност на 
регионалната индустрия.  

Сред учредителите са иновативни фирми от Габрово, Община Габрово, Технически униварситет 
Габрово, Габровска търговско-промишлена палата. 

Повече информация за целите, дейностите и членовете на Центъра може да прочетете тук. 

Видео: тук 

 

https://www.tugab.bg/novini/posledni-novini/1330-tehnologichen-park-na-tehnicheski-universitet-gabrovo
https://www.tugab.bg/novini/posledni-novini/1388-napravete-3d-virtualna-razhodka-v-tehnologichniya-park-na-tehnicheski-universitet-gabrovo
http://www.ric-gabrovo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hz6vI8N0Npc

