
• Дългосрочният бюджет на ЕС и Next Gen EU – най-големият 
пакет от стимули, финансиран някога в Европа: общо 2,018 
трилиона евро по текущи цени (1,8 трилиона евро по цени от 
2018 г.)

• В центъра на NextGenerationEU е Механизмът за 
възстановяване и устойчивост (RRF) – инструмент за 
предоставяне на безвъзмездни средства и заеми в подкрепа 
на реформи и инвестиции в държавите-членки на ЕС на обща 
стойност 723,8 милиарда евро.

RRF €723.8 милиард

От които, заеми €385.8 милиарда

От които, грантове €338.0 милиарда

ReactEU €50.6 милиарда

Horizon Europe €5.4 милиарда

InvestEU €6.1 милиарда

Rural Development €8.1 милиарда

JTF €10.9 милиарда

RescEU €2 милиарда 

ВСИЧКО €806.9 милиарда

• Временен инструмент за възстановяване, който да помогне 
възстановяване на непосредствените икономически и 
социални щети, причинени от пандемията от коронавирус

• Европа ще бъде по-екологична, по-дигитална, по-устойчива и 
по-добре пригодена за настоящите и предстоящите 
предизвикателства

All amounts in €, in current prices. Source: European Commission



47
реформи

56
инвестиции

План за възстановяване и устойчивост

Приоритети
RRP 

финансиране
%

Публично & 
частно 

финансиране

Иновативна 
България €1.7 милиарда 25.3% €3.0 милиарда

Зелена
България

€2.9 милиарда 41.9% €4.4 милиарда

Свързана 
България €1.3 милиарда 18.3% €1.8 милиарда

Справедлива 
България

€1.0 милиарда 14.6% €1.2 милиарда

€6.9
милиарда

€10.4 милиарда

2

59%
Климатичен

TAG

26%
Дигитален

TAG

346
етапни и 

крайни цели



Иновативна България

€1 746 милиона

От МВУ

8 инвестиции 

4 реформи
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 Образование и умения

 Изследвания и иновации

 Интелигента промишленост

• Засилване на фокуса на образователната система върху 
приложните компетенции, иновациите, STEM и развитието на 
когнитивните умения

• Разработване на системи за признаване и валидиране на 
професионални умения

• По-добро свързване на академичните среди и бизнес сектора и 
по-последователна изследователска и иновационна екосистема

• Оборудване на над 2240 специализирани кабинета по STEM предмети
• Платформа за обучение на възрастни, включително електронно обучение и 

дигитални компетенции
• Развитие на до 9 изследователски университета
• Финансиране на изследователски проекти на МСП с награди Seal of 

Excellence
• Програма за икономическа трансформация в подкрепа на технологичната 

модернизация, цифровизация и устойчивост на МСП и предприятия със 
средна капитализация



Изследвания и иновации

413 242 милиона лв.

от МВУ

2 инвестиции 

1 реформа
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 Обща политика за развитие на научните изследвания и иновации

 Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и 
трансформация чрез научни изследвания и иновации – 161,105 млн. 
лв.

 Повишаване на иновационния капацитет на БАН - 52 421 476 млн. лв.

Цел: Подобряване на постиженията на България в областта на 
научните изследвания и иновации и ефективността на трансфера 
на технологии и въвеждане на ефективна система за финансиране 
на на научноизследователската и иновационна дейност чрез 
финансиране на съвместни проекти между предприятия и висши 
учебни заведения. 

• Финансиране и изпълнение на научните програми на 9 висши учебни 
заведения; 

• Финансиране на 38 проекта на МСП с присъден печат за високи постижения 
по линия на Хоризонт Европа; 

• Финансиране на 10 проекта от български висши учебни заведения с оценка 
над прага, но не получили финансиране по РП „Хоризонт Европа“

• Финансиране на две катедри на Европейското научноизследователско 
пространство

• Модернизиране на физическата и цифрова инфраструктура на БАН, 
Съвместния иновационен център , разгръщане на мрежа за европейска 
квантова комуникационна инфраструктура



Интелигентна промишленост

1 566 054 милиона лв.

от МВУ

2 инвестиции 

1 реформа
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Цел: Привличане на промишлени инвестиции, да развие 
промишлени екосистеми и да подкрепи малките и средни 
предприятия и дружества със средна пазарна капитализация в 
модернизирането на технологиите и в прехода към екосъобразни, 
кръгови и дигитални технологии.
Реформа: Нормативна уредба с оглед привличането на 
промишлени инвестиции и развитие на промишлените екосистеми 
– Закон за индустриалните паркове.
Инвестиция 1. AttractInvestBG
Инвестиция 2. Програма за икономическа трансформация

• Създаване на благоприятни условия за привличане на инвеститори, 
създаване на нови работни места и увеличаване на експортния капацитет на 
страната; 

• Подкрепа на иновациите и растежа на МСП чрез преход към екосъобразни 
дейности  и внедряване на цифрови технологии;

• Три фонда: Растеж и иновации; Преход към екосъобразност и кръгова 
икономика и Неутралност по отношение на климата и цифрова 
трансформация. 

• Фонд Растеж и иновации – гаранционни и капиталови инструменти за растеж, 
иновационен фонд (капиталов инструмент за иновации) и грантове за 
технологична модернизация, решения в областта на ИКТ и киберсигурност в 
МСП  



Предстоящо 

Изпълнение на научните и иновационни програми на 9 те 
висши учебни заведения 

Обявяване на процедура „Подкрепа за иновативни МСП, 
отличени с печат за високи постижения“

Индустриални зони

Финансови инструменти 
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Процедура „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за 
високи постижения“ 
Подкрепа за български предприятия за изпълнение на проекти, 
отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския 
иновационен съвет за периода 2018-2023 г. в конкурсните сесии на 
програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“
Приключило обществено обсъждане 
Бюджет: 118,56 млн. лв. 
Индикативен срок за обявяване: януари 2023 г. 

Процедура: Индустриални зони 
Предстои обществено обсъждане до края на м. януари 2023 г. 
Бюджет: 212,5 млн. лв. 
Индикативен срок за обявяване: края на м. февруари 2023 г. 



Благодаря за вниманието! 

Дирекция „Централно координационно звено“

Администрация на Министерския съвет на Република България

Тел. 02/940 20 59, https://eufunds.bg/bg
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index
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