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Европейският информационен център „Европа Директно -  

Видин“ е съфинансиран от Европейския съюз и от  

Фондация за регионално развитие. Информацията и мненията,  

публикувани в тази брошура, не отразяват задължително  

мненията и становищата на ЕС. 



Знаете ли, че?  

COVID-19 пандемията доведе до дълбока рецесия в целия 

свят, а през 2020 г. българската икономика се е свила с 

между 3 и 5%1, сравнено с 7.4%  за целия ЕС.  

Прогнозите при непроменени политики сочат, че 

икономиката ще възстанови загубените си позиции едва 

през втората половина на 2022 г., а заетостта ще достигне 

предкризисните си нива едва през 2023 г.  

 

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

УСТОИ ЧИВОСТ  

1. Данни от Министерски съвет 

За да се подпомогне поправянето на икономическите 

и социалните щети, причинени от пандемията от 

коронавирус, ЕС постигна съгласие по План за 

възстановяване на Европа. Основната цел на Плана е 

да способства икономическото и социално 

възстановяване от кризата, породена от COVID-19 

пандемията.  



 

Следващо поколение ЕС  

 
Какво представлява „Следващо поколение ЕС“? 

 
 Временен инструмент на ЕС за възстановяване от 

пандемията, причинена от COVID-19; 
 
 Целта му е да се подпомогне поправянето на 

непосредствените икономически и социални щети, 
причинени от пандемията от коронавируса; 

 
 Предоставената финансова подкрепа по инструмента ще 

създаде по-екологична, по-цифровизирана, по-устойчива 
и по-добре пригодена към днешните и бъдещите 
предизвикателства Европа. 

 

Планът за възстановяване и устои чивост на ЕС 

включва два основни елемента  – „Многогодишната 

финансова рамка (МФР)“ 2021-2027 г. и „Следващо 

поколение ЕС“ 2021-2024 г. 



Основни елементи 

 Научните изследвания и иновациите в ЕС—програма 

„Хоризонт Европа“; 

 Климатичният и цифров преход—Фонд за справедлив 

преход и програма „Цифрова Европа“; 

 Възстановяване и устойчивост . 

 

КОИ ОБЛАСТИ ЩЕ БЪДАТ ПОДПОМАГАНИ? 

 

 



 МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

УСТОЙЧИВОСТ; 

 REACT EU; 

 ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

СРЕДСТВА НА ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ 

ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ—ХОРИЗОНТ 

ЕВРОПА, INVEST EU, РАЗВИТИЕ  НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ИЛИ ФОНДА ЗА 

СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД. 

 

ЕЛЕМЕНТИ НА 

NEXT 

GENERATION EU  



Това е основният елемент на NextGenerationEU, 

който е с бюджет от 672,5 млрд. евро за заеми и 

безвъзмездни средства в подкрепа на реформите 

и инвестициите на държавите от ЕС.  

 

С него се цели смекчаване на  икономическите и 

социалните последици от пандемията от 

коронавирус и улесняване на европейските 

държави за преминаване към зелена и дигитална 

икономика. 

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

УСТОИ ЧИВОСТ 



В NextGenerationEU са 

включени и 47,5 млрд. евро 

за REACT-EU. Този инструмент 

на ЕС ще подпомогне 

възстановяването в полза на 

сближаването и териториите 

на Европа. REACT-EU ще 

допринесе за екологично, 

цифрово и устойчиво 

възстановяване на 

икономиката.  

 

REACT-EU 



БЕНЕФИЦИЕРИ 

 

 

Всеки от нас може 
да се възползва от 
бюджета на ЕС.   

Намерете текущи и предстоящи покани за предложения за 
финансиране, научете повече за процедурите и програмите 

за финансиране и кандидатстваи те онлаи н: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_bg  

Бюджетът на ЕС за новия програмен период ще бъде 

използван в подкрепа за възстановяване от пандемията 

COVID-19 и за изпълнение на дългосрочните приоритети на 

ЕС в различни области на политиката. 



КАКЪВ Е ОБЩИЯТ 

БЮДЖЕТ НА ЕС  

ЗА 2021-2027? 

 

750 млрд. евро ще бъдат заделени за 

инструмента „Следващо поколение ЕС“   

 

1074.3 млрд. евро ще бъдат заделени за ЕС-27, 

което включва интегриране на Европейския 

фонд за развитие. 



Какъв е бюджетът 

за България? 

Финансовият пакет, от 
кои то България може 
да се възползва, 
възлиза индикативно 
на около 6,217 млрд. 
евро грантове и 4,549 
млрд. евро заеми. 



 438 милиона евро са заделени по 

инструмента REACT EU; 

 

 1 милиард и 178 милиона евро по Фонда за 

справедлив преход; 

 

 201.9  милиона евро за Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските 

райони. 

 

КОЛКО СЕ ОЧАКВА ДА ПОЛУЧИ 

БЪЛГАРИЯ ПО ИНСТРУМЕНТА 

„СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ ЕС“ ПРЕЗ 

2021 г.? 



2021-2027 

Финансирането от ЕС с 

бюджета на многогодишната 

финансова рамка ще бъде 

насочено към нови и 

подсилени приоритети в 

различните области на 

политиката на ЕС, 

включително екологичния и 

цифровия преход. 

Политиката на сближаване и 

общата селскостопанска 

политика ще продължат да 

получават значително 

финансиране и ще бъдат 

модернизирани, за да се 

гарантира, че допринасят 

оптимално за 

икономическото 

възстановяване на Европа и 

за екологичните и цифровите 

цели на ЕС.  

Многогодишна финансова рамка 



МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА 

РАМКА 

ОБХВАТ 

• единен пазар, иновации и цифрови 
технологии: 132,8 млрд. евро; 

 
• сближаване, устойчивост и 

ценности: 377,8 млрд. евро; 
 
• природни ресурси и околна среда: 

356,4 млрд. евро; 
 
• миграция и управление на 

границите: 22,7 млрд. евро; 
 
• сигурност и отбрана: 13,2 млрд. 

евро; 
 
• съседните региони и света: 

98,4 млрд. евро; 
 
• европейска публична 

администрация: 73,1 млрд. евро. 



 

НОВИТЕ ПРОГРАМИ  

 

Програмата ще осигури солидна основа за 

действия на ЕС в областта на здравеопазването 

въз основа на поуките, извлечени по време на 

пандемията от COVID-19.  

EU4Health  

 

 

Програмата  ще финансира проекти за масовото 

въвеждане и използване на цифрови технологии 

като приложения на базата на изкуствен 

интелект и съвременни инструменти за 

киберсигурност.  

 
 

Програма „Цифрова Европа“  



 

В областта на научните изследвания и иновациите 
финансирането по програмата „Хоризонт Европа“ 

ще бъде значително увеличено, след като бъдат 
предоставени средства по линия на инструмента на 

ЕС за възстановяване. 

Хоризонт Европа 

Ще бъде значително увеличена подкрепата за 
миграцията и управлението на границите.  

Ще се финансира наемането на близо 10 000 
гранични служители за Европейската агенция 
за гранична и брегова охрана до 2027 г.  

 

В областта на сигурността и отбраната ще бъде 
създаден нов Европейски фонд за отбрана с цел 
насърчаване на конкурентоспособността, 
ефективността и иновационния капацитет на 
отбранителната, технологичната и промишлената 
база на ЕС. 



 
НОВАТА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ 

Със специален бюджет от над 26 млрд. евро, новата 
програма „Еразъм +“ ще бъде не само по-

приобщаваща и иновативна, но и по-цифровизирана 
и по-екологична. Тя ще бъде от ключово значение за 
изграждането на европеи ското пространство за 

образование до 2025 г. и ще мобилизира секторите 
на образованието, обучението, младежта и спорта за 

бързо възстановяване и бъдещ растеж. 



 

 

 

СЛЕДВАЩИ 

СТЪПКИ 

За прилагането на инструмента на ЕС  “Следващо поколение 

ЕС“ решението на ЕС за собствените ресурси ще трябва да 

бъде одобрено от всички държави членки в съответствие с 

конституционните им изисквания.  

Повечето секторни програми ще стартират през 2021 г. 



Европейски информационен център  

„Европа Директно – Видин“  

ул. „Христо Ботев“ № 93  

Видин 3700  

Телефон: 0889 451 247  

E-mail: europedirect.vd@gmail.com  

Website: www.europedirect-vidin.eu  

https://www.facebook.com/europedirectvidin   

https://twitter.com/europedirectvd  
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