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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 
общоприложими разпоредби обединява седем европейски фонда, средствата от които 
се отпускат при споделено управление. Целта е да се създаде общ набор от опростени и 
консолидирани правила, с което да се намали административната тежест за 
програмните органи и за бенефициерите. 

Докладчикът се съгласява, че е налице необходимост от опростен подход, увеличена 
гъвкавост и по-малка ненужна административна тежест за бенефициерите и 
управляващите органи, като същевременно се запазва високо ниво на увереност в 
законосъобразността и редовността. 

Докладчикът приветства факта, че привеждането на програмите в по-тясно 
съответствие с приоритетите на ЕС и повишаването на тяхната ефективност, особено 
чрез изграждане на по-тясна връзка с процеса на европейския семестър, е една от 
основните цели на предложението за регламент за общоприложимите разпоредби 
(РОР). Докладчикът счита, че необходимостта от изменения на програмата, така че да 
се вземат предвид съответните специфични за всяка държава препоръки, приети или 
изменени от началото на програмния период, и искане на Комисията до държава членка 
да преразгледа и предложи изменения на съответните програми, когато това е 
необходимо за подпомагане на изпълнението на съответните препоръки на Съвета, 
следва да се разглежда само ако всички налични средства по програмата за подкрепа на 
реформите (ППР) за държавата членка бъдат усвоени, тъй като инструментът за 
извършване на реформите в рамките на ППР обхваща реформите, насочени към 
преодоляване на предизвикателствата, установени в контекста на европейския 
семестър, включително посочените в специфичните за всяка държава препоръки, а 
средствата ще бъдат разпределени на държавите членки на първи етап въз основа на 
населението на всяка държава членка, а на втори етап — чрез поканите за представяне 
на предложения на основата на едновременност. 

По отношение на мерките, обвързващи ефективността на средствата с доброто 
икономическо управление, Комисията и Съветът могат да вземат решения без ясна 
позиция от Европейския парламент, като само го информират за прилагането на 
мерките. Докладчикът счита за необходимо да се засили ролята на Парламента в това 
отношение, като предлага предложението за спиране на бюджетни кредити за поети 
задължения или предложението за отмяна на спирането да се счита за прието от Съвета 
след структуриран диалог с Европейския парламент.

Докладчикът подкрепя въвеждането на „защитна клауза“, която позволява на 
Комисията да препоръча на Съвета да отмени спирането в случай на изключителни 
икономически обстоятелства или след мотивирано искане от страна на съответната 
държава членка.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
регионално развитие да вземе предвид следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Принципът на партньорство е 
основна черта на изпълнението на 
фондовете, надгражда подхода на 
многостепенното управление и 
гарантира участието на гражданското 
общество и социалните партньори. За 
да се осигури приемственост в 
организирането на партньорства, 
Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
на Комисията 13 следва да продължи да 
се прилага.

(11) Принципът на партньорство е 
основна черта на изпълнението на 
фондовете, надгражда подхода на 
многостепенното управление на 
местно, регионално и национално 
равнище и гарантира участието на 
гражданското общество и социалните 
партньори. За да се осигури 
приемственост в организирането на 
партньорства, Делегиран регламент 
(ЕС) № 240/2014 на Комисията 13 следва 
да продължи да се прилага.

_________________ _________________

13 Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
на Комисията от 7 януари 2014 г. 
относно Европейски кодекс на 
поведение за партньорство в рамките на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ОВ L 74, 
14.3.2014 г., стр. 1).

13 Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
на Комисията от 7 януари 2014 г. 
относно Европейски кодекс на 
поведение за партньорство в рамките на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ОВ L 74, 
14.3.2014 г., стр. 1).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) На равнището на Съюза рамката 
за определяне на националните 
приоритети за реформа и наблюдение на 
изпълнението им е европейският 
семестър за координация на 
икономическите политики.  Държавите 
членки разработват собствени 
национални стратегии за многогодишни 
инвестиции в подкрепа на тези 

(12) На равнището на Съюза рамката 
за определяне на националните 
приоритети за реформа и наблюдение на 
изпълнението им е европейският 
семестър за координация на 
икономическите политики. Държавите 
членки разработват собствени 
национални стратегии за многогодишни 
инвестиции в подкрепа на тези 
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приоритети за реформа. Тези стратегии 
следва да бъдат представени заедно с 
годишните национални програми за 
реформи като начин за определяне и 
координиране на приоритетните 
инвестиционни проекти, които трябва 
да бъдат подпомогнати с финансиране 
от държавите членки и Съюза. Те следва 
също така да осигурят съгласуваното 
използване на финансирането от Съюза
и да увеличат максимално добавената 
стойност на финансовото подпомагане, 
която получават по-специално 
фондовете, Европейския механизъм за 
стабилизиране на инвестициите и 
InvestEU.

приоритети за реформа. Тези стратегии 
следва да бъдат представени заедно с 
годишните национални програми за 
реформи като начин за определяне и 
координиране на приоритетните 
инвестиционни проекти, които трябва 
да бъдат подпомогнати с финансиране 
от държавите членки и Съюза. Те следва 
също така да осигурят съгласуваното 
използване на финансирането от Съюза,
да увеличат максимално добавената 
стойност на финансовото подпомагане, 
която получават по-специално 
фондовете, Програмата за подкрепа на 
реформите, Европейския механизъм за 
стабилизиране на инвестициите и 
InvestEU, и да спомогнат за 
изпълнението на приоритетите, 
определени в процеса на Европейския 
семестър.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Държавите членки следва да 
определят по какъв начин 
съответните препоръки за отделната 
държава („ПОД“), приети съгласно член 
121, параграф 2 от ДФЕС и 
съответните препоръки на Съвета, 
приети съгласно член 148, параграф 4 от 
ДФЕС, се вземат предвид при 
изготвянето на програмните документи. 
През програмния период 2021 — 2027 г. 
държавите членки следва редовно да 
представят на мониторинговия комитет 
и на Комисията напредъка в 
изпълнението на програмите в подкрепа 
на препоръките за отделните държави. В 
рамките на междинен преглед 
държавите членки следва, наред с други 
елементи, да обмислят необходимостта 
от промени в програмите с цел отчитане 
на съответните ПОД, приети или 

(13) Държавите членки следва да 
вземат под внимание препоръките за 
отделната държава („ПОД“), приети 
съгласно член 121, параграф 2 от ДФЕС 
и препоръките на Съвета, приети 
съгласно член 148, параграф 4 от ДФЕС, 
при изготвянето на програмните 
документи. През програмния период 
2021 – 2027 г. държавите членки следва 
редовно да представят на 
мониторинговия комитет и на 
Комисията напредъка в изпълнението на 
програмите в подкрепа на препоръките 
за отделните държави. В рамките на 
междинен преглед държавите членки 
следва, наред с други елементи, да
обмислят необходимостта от промени в 
програмите с цел отчитане на 
съответните ПОД, приети или изменени 
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изменени от началото на програмния 
период.

от началото на програмния период.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Споразумението за партньорство, 
изготвено от всяка държава членка, 
следва да бъде стратегически документ, 
направляващ преговорите между 
Комисията и съответната държава 
членка относно изготвянето на 
програмите. С цел намаляване на 
административната тежест по време на 
програмния период следва да не е 
необходимо да се изменят 
споразуменията за партньорство. За да 
се улесни планирането и да се избягва 
припокриване на съдържанието в 
програмните документи, 
споразуменията за партньорство могат 
да бъдат включени като част от дадена 
програма.

(15) Споразумението за партньорство, 
изготвено от всяка държава членка, 
следва да бъде стратегически документ, 
направляващ преговорите между 
Комисията и съответната държава 
членка относно изготвянето на 
програмите. Държавите членки следва 
да вземат под внимание 
характеристиките и спецификите, 
посочени от местните и 
регионалните администрации. С цел 
намаляване на административната 
тежест по време на програмния период 
следва да не е необходимо да се изменят 
споразуменията за партньорство. За да 
се улесни планирането и да се избягва 
припокриване на съдържанието в 
програмните документи, 
споразуменията за партньорство могат 
да бъдат включени като част от дадена 
програма.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Механизмите, които гарантират 
връзката между политиките на ЕС за 
финансиране и икономическото 
управление на Съюза, следва
допълнително да се усъвършенстват, 
като на Комисията се позволи да 
представи предложение на Съвета за 
спиране на всички или на част от 

(20) Механизмите, които гарантират 
връзката между политиките на ЕС за 
финансиране и икономическото 
управление на Съюза, трябва
допълнително да се укрепят, като на 
Комисията се позволи да представи 
предложение на Съвета за спиране на 
всички или на част от бюджетните 
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бюджетните кредити за поети 
задължения за една или няколко 
програми на съответната държава 
членка, когато тази държава членка не 
предприема ефективни действия в 
контекста на процеса на икономическо 
управление.  За да се осигури еднакво 
изпълнение и с оглед значимостта на 
финансовите въздействия на налаганите 
мерки, на Съвета следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия 
и той да действа въз основа на 
предложение на Комисията. За да се 
улесни приемането на решения, 
необходими за гарантирането на 
ефективни действия в контекста на 
процеса на икономическото управление, 
следва да се използва обратно 
квалифицирано мнозинство.

кредити за поети задължения за една 
или няколко програми на съответната 
държава членка, когато тази държава 
членка не предприема ефективни 
действия в контекста на процеса на 
икономическо управление. В случай на 
значително неспазване на 
изискванията плащанията следва да 
се спират автоматично. За да се 
осигури еднакво изпълнение и с оглед 
значимостта на финансовите 
въздействия на налаганите мерки, на 
Съвета следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия и той да 
действа въз основа на предложение на 
Комисията. За да се улесни приемането 
на решения, необходими за 
гарантирането на ефективни действия в 
контекста на процеса на 
икономическото управление, следва да 
се използва обратно квалифицирано 
мнозинство. Спиранията не трябва да 
се отменят по политически 
съображения.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Комисията следва да има 
задължението да нотифицира 
Европейския парламент за всяко 
предложение за спиране на 
изпълнението на поети задължения 
или предложение за отмяна на 
такова спиране, а също така, преди 
окончателното решение относно 
спирането, следва да се вземе предвид 
становището на Европейския 
парламент относно предложенията 
като краен етап на един 
структуриран диалог.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел да се анализира качеството 
на изпълнение на програмите държавите 
членки следва да създадат 
мониторингови комитети.  За ЕФРР, 
ЕСФ+ и Кохезионния фонд годишните 
доклади за изпълнението следва да се 
заменят с годишен структуриран 
политически диалог на базата на 
последната информация и последните 
данни относно изпълнението на 
програмите, предоставени от държавата 
членка. 

(27) С цел да се анализира качеството 
на изпълнение на програмите държавите 
членки следва да създадат 
мониторингови комитети. За ЕФРР, 
ЕСФ+ и Кохезионния фонд годишните 
доклади за изпълнението следва да се 
заменят с годишен структуриран 
политически диалог на базата на 
последната информация и последните 
данни относно изпълнението на 
програмите, предоставени от държавата 
членка, с информацията, дадена от 
регионалните и местните органи.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

по-конкурентоспособна и 
икономически устойчива Европа

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно принципа на 
многостепенното управление държавата 
членка ангажира тези партньори в 
изготвянето на споразумението за 
партньорство и в целия процес на 
подготовка и изпълнение на програмите, 
включително чрез участие в 
мониторингови комитети по член 34.

2. Съгласно принципа на 
многостепенното управление държавата 
членка ангажира тези партньори в 
изготвянето на споразумението за 
партньорство и в целия процес на 
подготовка и изпълнение на програмите, 
включително чрез участие в 
мониторингови комитети по член 34.
Ако въпросните програми са 
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трансгранични, участващите 
държави членки включват своите 
партньори от всички участващи 
държави членки.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Споразумението за 
партньорство се изготвя от 
държавите членки в сътрудничество 
с партньорите, както са посочени в 
член 6, в диалог с Комисията и въз 
основа на прозрачни за 
обществеността процедури.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) избраните цели на политиката, с 
указание от кои фондове и програми ще 
бъдат следвани и обосновка за това, а 
където е целесъобразно — и обосновка 
за използването на модела за постигане 
на резултати на InvestEU, като се вземат 
предвид препоръките за отделните 
държави;

a) избраните цели на политиката, с 
указание от кои фондове и програми ще 
бъдат следвани и обосновка за това, а 
където е целесъобразно — и обосновка 
за използването на Програмата за 
подкрепа на реформите и модела за 
постигане на резултати на InvestEU, 
като се вземат предвид препоръките за 
отделните държави;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) анализ на различията, 
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потребностите на развитието и 
потенциала за растеж спрямо 
тематичните цели и 
териториалните предизвикателства, 
като се отчита националната 
програма за реформи, когато е 
уместно, както и съответните 
специфични за държавите препоръки;

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) резюме на вариантите на политика и 
на основните резултати, очаквани от 
всеки от фондовете, включително —
където е приложимо — от използването 
на InvestEU;

i) резюме на вариантите на политика и 
на основните резултати, очаквани от 
всеки от фондовете, включително —
където е приложимо — от използването 
на Програмата за подкрепа на 
реформите и InvestEU;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В споразумението за 
партньорство или в искането за 
изменение на програмата държавите 
членки могат да разпределят размера на 
приноса от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния 
фонд и ЕФМДР, който да бъде 
прехвърлен към InvestEU и изпълнен 
под формата на бюджетни гаранции. 
Размерът на приноса към InvestEU не 
може да надвишава 5 % от общия 
размер на отпуснатите средства по 
всеки един от фондовете, освен в 
надлежно обосновани случаи. Този 
принос не представлява прехвърляне на 
средства по смисъла на член 21.

1. В споразумението за 
партньорство или в искането за 
изменение на програмата държавите 
членки могат да разпределят размера на 
приноса от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния 
фонд и ЕФМДР, който да бъде 
прехвърлен към InvestEU и изпълнен 
под формата на бюджетни гаранции. 
Размерът на приноса към InvestEU не 
може да надвишава 5% от общия размер 
на отпуснатите средства по всеки един 
от фондовете. Този принос не 
представлява прехвърляне на средства 
по смисъла на член 21. Като се зачита 
изцяло принципът на 
териториалност при 
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преразпределението на ресурсите, 
този принос се управлява също така 
споделено с компетентните 
национални и регионални органи.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) критериите, прилагани от 
държавата членка за подбора на 
показатели;

a) критериите, прилагани от 
държавата членка за подбора на 
показатели, които са посочени и от 
регионалните и местните субекти;

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да поиска от 
дадена държава членка да направи 
преглед и предложи изменения на 
съответните програми, където е 
необходимо, за да подкрепи 
изпълнението на съответните препоръки 
на Съвета. 

1. Комисията може да поиска от 
дадена държава членка да направи 
преглед и предложи изменения на 
съответните програми, където е 
необходимо, за да подкрепи 
изпълнението на съответните препоръки 
на Съвета, ако всички средства, 
налични по Програмата за подкрепа 
на реформите за държавата членка, 
са усвоени.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато държавата членка не 
предприеме ефективни действия в 

6. Когато държавата членка не 
предприеме ефективни действия в 
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отговор на искането, отправено 
съгласно параграф 1 в сроковете, 
определени в параграфи 3 и 4, 
Комисията може да спре изцяло или 
частично плащанията за засегнатите 
програми и приоритети съгласно член 
91.

отговор на искането, отправено 
съгласно параграф 1 в сроковете, 
определени в параграфи 3 и 4, 
Комисията може да спре изцяло или 
частично бюджетните кредити за 
поети задължения за засегнатите 
програми и приоритети съгласно член 
91.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията отправя предложение до 
Съвета за спиране на всички или на част 
от бюджетните кредити за поети 
задължения за една или повече от 
програмите на дадена държава членка в 
следните случаи:

След като вземе предвид 
икономическото и социалното 
положение в съответната държава 
членка и въздействието на 
предвиденото спиране върху 
икономиката, Комисията отправя 
предложение до Съвета за спиране на 
всички или на част от бюджетните 
кредити за поети задължения за една 
или повече от програмите на дадена 
държава членка в следните случаи:

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отдава се приоритет на спирането 
на бюджетни задължения; плащания
се спират само когато са нужни 
незабавни действия и в случаи на 
значително неспазване.  Спирането 
на плащанията се прилага към 
заявления за плащане, подадени за 
засегнатите програми след датата на 
решението за спиране.

заличава се
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 10 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на спирането на 
бюджетни кредити за поети задължения 
се прилага максимален размер от 25 % 
от бюджетните кредити за поети 
задължения, отнасящи се за следващата 
календарна година за фондовете, или 
0,25 % от номиналния БВП, като се 
взема по-ниската от двете стойности, 
при всеки от следните случаи:

По отношение на спирането на 
бюджетни кредити за поети задължения 
се прилага максимален размер от 50 % 
от бюджетните кредити за поети 
задължения, отнасящи се за следващата 
календарна година за фондовете, или 0,5
% от номиналния БВП, като се взема по-
ниската от двете стойности, при всеки 
от следните случаи:

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 12 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията информира Европейския 
парламент за прилагането на настоящия 
член.  По-специално, когато едно от 
условията, определени в параграф 7, е 
изпълнено за дадена държава членка, 
Комисията незабавно информира 
Европейския парламент и представя 
подробни данни относно фондовете и 
програмите, които могат да бъдат обект 
на спиране на бюджетни кредити за 
поети задължения.

Комисията информира Европейския 
парламент за прилагането на настоящия 
член. По-специално, когато едно от 
условията, определени в параграф 7, е 
изпълнено за дадена държава членка, 
Комисията незабавно информира 
Европейския парламент и представя 
подробни данни относно фондовете и 
програмите, които могат да бъдат обект 
на спиране на бюджетни кредити за 
поети задължения, както и относно 
въздействието на предвиденото 
спиране върху икономиката.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 12 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията предава предложението за 
спиране на бюджетни кредити за поети 
задължения или предложението за 
отмяна на такова спиране на 
Европейския парламент и на Съвета.

Комисията предава предложението за 
спиране на бюджетни кредити за поети 
задължения или предложението за 
отмяна на такова спиране на 
Европейския парламент за становище и 
на Съвета за вземане на решение.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към член 29 държавите 
членки могат да предлагат да 
предприемат допълнителна техническа 
помощ за укрепване на капацитета на 
органите на държавата членка, на 
бенефициерите и на съответните 
партньори, необходима за ефективното 
администриране и използване на 
фондовете.

В допълнение към член 31 държавите 
членки могат да предлагат да 
предприемат допълнителна техническа 
помощ за укрепване на 
институционалния капацитет и 
ефективността на публичните 
администрации и публичните услуги, 
както и на капацитета на органите на 
държавата членка, на бенефициерите и 
на съответните партньори, необходима 
за ефективното администриране и 
използване на фондовете.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки управляващ орган 
определя координатор за комуникацията 
за всяка програма („длъжностно лице за 
комуникацията на програмата“)

2. Всеки управляващ орган 
определя координатор за комуникацията 
за всяка програма („длъжностно лице за 
комуникацията на програмата“) 
Длъжностното лице за 
комуникацията взема под внимание 
всички официални и втори официални 
езици на държавата членка или 
официалните езици на регионалния 
и/или местния орган или органи, 
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където ще се изпълнява програмата.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 2022 г.: 0,5 %; б) 2022 г.: 0,7 %;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 2023 г.: 0,5 %; в) 2023 г.: 1 %;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 2024 г.: 0,5 %; г) 2024 г.: 1,5 %;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) 2025 г.: 0,5 %; д) 2025 г.: 2 %;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква e
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) 2026 г.: 0,5 % е) 2026 г.: 2 %;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 70 % за по-слабо развитите 
региони,

a) 85% за по-слабо развитите 
региони,

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 55 % за регионите в преход, б) 65 % за регионите в преход,

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 40 % за по-силно развитите 
региони.

в) 50 % за по-силно развитите 
региони.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране за целта 
Кохезионния фонд на равнището на 
всеки приоритет е не повече от 70 %:

Ставката на съфинансиране за 
Кохезионния фонд на равнището на 
всеки приоритет е не повече от 85 %:
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Изменение 34

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ставката на съфинансиране на 
програмите по Interreg не надвишава 70
%.

Ставката на съфинансиране на 
програмите по Interreg не надвишава 85
%.
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