
ЕС от ново поколение – 750 
млрд. евро (500 млрд. евро 
– грантове; 250 млрд. евро –
заеми)

Европейски план за възстановяване

1,850 трилиона евро

Кохезионна политика – 323 
млрд. евро

Инструмент за възстановяване и 
устойчивост – 560 млрд. евро (310 
млрд. евро – грантове, 250 млрд. 
евро заеми)

Многогодишна финансова 
рамка 2021-2027 г.  - 1,1 
трилион евро

Обща селскостопанска политика 
– 335 млрд. евро

Единен пазар, иновации, 
дигитализация – 140,6  млрд. 
евро

Миграция и управление на 
границите – 31,1  млрд. евро

Фонд за справедлив  преход –
10  млрд. евро

REACT-EU, допълнително 
финансиране по текущата 
Кохезионна политика за отговор 
на COVID-19 – 50 млрд. евро

Фонд за справедлив преход – 30 
млрд. евро

Допълнително финансиране за 
Европейския фонд за развитие на 
селските райони – 15 млрд. евро

Допълнително укрепване на 
InvestEU, Програма „Здраве“ и др.



ЕС от ново поколение – 12,3 
млрд. евро (9,2 млрд. евро 
– грантове; 3,1 млрд. евро –
заеми)

Европейски план за възстановяване  

измерения за България

Кохезионна политика – 8,78 
млрд. евро

Инструмент за възстановяване и 
устойчивост: грантове – 6,13 
млрд. евро; заеми - 3,1 млрд. 
евро

Многогодишна финансова 
рамка 2021-2027 г.  - 16,7 
млрд. евро

Преки плащания ОСП– 4,98 
млрд. евро

Европейски фонд за развитие 
на селските райони– 2 млрд. 
евро

Миграция и сигурност (3 фонда) 
– 239 млн. евро

Фонд за справедлив  преход –
668  млн. евро

REACT-EU, допълнително 
финансиране по текущата 
Кохезионна политика за отговор 
на COVID-19 – 692 млн. евро 
(индикативно)

Фонд за справедлив преход – 2,02 
млрд. евро

Допълнително финансиране за 
Европейския фонд за развитие на 
селските райони – 376 млн. евро

Допълнително укрепване на 
InvestEU, Програма „Здраве“ и др.

АЕЦ Козлодуй– 56 млн. евро



Бюджетът на „ЕС от ново поколение“ ще се формира чрез привличането 
на заемен ресурс от ЕС посредством световните финансови пазари

Новите инструменти

• Ресурсът е по линия на „ЕС от ново поколение;

• Удължава се изпълнението на текущи оперативни 
програми, които подкрепят мерки срещу COVID-19;

• Ресурсите следва да са налични през есента на тази 
година;

• Изпълнението е до края на 2022 г.

Допълнително 
финансиране за 

Кохезионна политика 2014-
2020 г. за продължаване на 

инвестициите за 
преодоляване на 

социално-икономическите 
последици от COVID-19

• Обвързва се с препоръките в рамките на Европейския 
семестър;

• Подкрепата се насочва за изпълнение на реформи и 
публични инвестиции за икономическо възстановяване, 
вкл. в светлината на зеления преход и дигитализацията;

• Изисква разработването и одобрението от ЕК на 
национален план за възстановяване, като част от 
Националната програма за реформи;

• Изпълнението на инструмента е до 31.12.2024 г.

Инструментът за 
възстановяване и 

устойчивост заменя 
Програмата за 
подкрепа на 
структурните 

реформи



Новите инструменти

• Подкрепя икономическата трансформация на 
регионите, които са най-засегнати от Зелената сделка 
и прехода към нулева въглеродна икономика;

• Програмира се и се изпълнява в рамките на 
Кохезионната политика и съответните програми

• Изпълнението на Фонда е в сроковете на МФР г.

Фонд за справедлив 
преход

• Инструмент за подкрепа на платежоспособността –
мобилизиране на частно финансиране за подкрепа на 
оздравяването на предприятия от най-засегнатите сектори, 
региони и държави членки;

• Инструмент за стратегически инвестиции – нов „прозорец“ в 
InvestEU за инвестиции в ключови технологии и продуктови 
вериги;

• Инструмент за заеми за публичния сектор, в рамките на 
Механизма за справедлив преход – осигуряване на заемен 
ресурс за енергиен преход. 

Други инструменти, 
предложени от ЕК



Предложението е на ЕК и тепърва предстоят обсъжданията на техническо 

ниво, в Съвета и в Европейския съвет (заседание на 18-19 юни)

Първоначална реакция

България е една от общо 4-те държави членки, които получават повече 

средства за Кохезионна политика, в сравнение с периода 2014-2020 г.

Предложенията на ЕК и финансовите им измерения могат да бъдат оценени 

като справедливи и добри.

От особена важност за нас е своевременното постигане на сделка по така 

предложения План за възстановяване на ЕС

• Така ще бъдат осигурени средства за продължаване на мерките за преодоляване на 

социално-икономическите последици от кризата. Ресурсът по текущите програми е 

напълно изчерпан, а реалистичното стартиране на програмите от следващия период 

Вноските на България в бюджета на ЕС за целия период 2021-2027 г. се 

изчисляват от ЕК в размер на 3,3 млрд. евро. Категорично трябва да се оборват 

всички твърдения, че страната ни ще бъде „донор“ в ЕС.


