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Всяка програма и всяко евро, мобилизирано по линия на инструмента Next Generation EU, ще бъдат 
използвани, за да се посрещнат най-важните нужди, свързани с възстановяването, на държавите — 
членки на ЕС, и техните партньори.

Средствата ще бъдат насочени там, където ще имат най-голямо въздействие, като допълват и разгръщат 
мащаба на съществено важната работа, осъществявана в държавите членки.

Източник: Европейска комисия

ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ 
В ПОДКРЕПА НА ПЛАНА НА ЕС 
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
#EUbudget #EUSolidarity #StrongerTogether

• Европейски механизъм 
за възстановяване 
и устойчивост

• REACT-EU (политика на 
сближаване)

• Засилено сближаване 
и развитие на селските 
райони

• Засилен механизъм за 
справедлив преход

• Инструмент за 
подкрепа за 
платежоспособността

• Укрепена програма 
InvestEU

• Механизъм за 
стратегически 
инвестиции

• Нова програма 
в подкрепа на 
здравето

• Укрепена програма 
„Хоризонт Европа“

• Засилен rescEU

• Гаранция за външна 
дейност

• Европейски фонд за 
устойчиво развитие
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Регионите, 
предприятията 
и гражданите Предприятия

Секторът на 
здравеопазването

Глобалните 
партньори

Двоен екологичен и цифров преход

Европейската комисия 
& международни 
организации

Европейската комисия 
и държавите членки

Европейската 
инвестиционна банка 
и други партньори 
в областта на 
публичните финанси

Европейската комисия



Ще се използва за:
Субсидиране на заетостта, схеми за работа на намалено работно време и мерки за младежка 
заетост; ликвидност и платежоспособност на МСП.

Начин на осъществяване:
Гъвкави схеми за отпускане на безвъзмездни средства по линия на политиката 
на сближаване за общините, болниците, предприятията чрез управляващите органи на 
държавите членки. Не се изисква национално съфинансиране.

Бюджет:
55 милиарда евро допълнително финансиране по линия на политиката на сближаване за 
периода 2020—2022 г.

Начин на разпределяне:
Акцент върху най-засегнатите държави и региони, като се отчита тежестта на икономическите 
и социалните последици от кризата, включително равнището на младежката безработица 
и относителния просперитет на държавите членки.

ПОМОЩ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В ПОЛЗА НА СБЛИЖАВАНЕТО 
И ТЕРИТОРИИТЕ НА ЕВРОПА (REACT-EU)
• Допълнително финансиране през периода 2020—2022 г. за текущите програми за сближаване, 

както и за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Ще се използва за:
Инвестиции и реформи, включително в екологичния и цифровия преход.

Начин на осъществяване:
Безвъзмездни средства и заеми чрез изпълнението на националните планове за 
възстановяване и устойчивост на държавите членки, определени в съответствие с целите 
на европейския семестър, в това число във връзка с екологичния и цифровия преход 
и устойчивостта на националните икономики.

Бюджет:
560 милиарда евро, от които 310 милиарда евро за безвъзмездни средства и 250 милиарда 
евро за заеми.

Начин на разпределяне:
На разположение на всички държави членки, акцент върху най-засегнатите държави.

ЕВРОПЕЙСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
• Включен в европейския семестър.

1Подкрепа за държавите членки, 
за да се възстановят, поправят щетите 
и да излязат още по-силни от кризата

Инвестициите ще бъдат мобилизирани чрез различни инструменти в рамките на три стълба.



2Начален тласък за икономиката 
и подпомагане на възобновяването 
на частните инвестиции

В ПОДКРЕПА НА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД
Комисията предлага също така да подкрепи прехода към неутралност по отношение на климата чрез 
средства от инструмента Next Generation EU. За тази цел Комисията увеличава финансирането за Фонда 
за справедлив преход на 40 милиарда евро. Това следва да спомогне да се облекчат социално-
икономическите последици от прехода в най-засегнатите региони.

Комисията също така предлага да се увеличи бюджетът за Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони с 15 милиарда евро, за да се съдейства на селските райони при осъществяването 
на необходимите структурни промени в съответствие с Европейския зелен пакт. Това ще спомогне и за 
постигането на амбициозните цели в новите стратегии за биологичното разнообразие и „От фермата 
до трапезата“.

Ще се използва за:
Капиталова подкрепа за жизнеспособни предприятия от всички сектори на икономиката, за да 
се даде отговор на опасенията във връзка с платежоспособността вследствие на пандемията 
от коронавирус и да им се помогне в техния екологичен и цифров преход.

Начин на осъществяване:
Обезпечаване на гаранция от бюджета на ЕС за групата на Европейската инвестиционна 
банка с цел да се мобилизира частен капитал (чрез финансови посредници, например 
независимо управлявани фондове или дружества със специална инвестиционна цел).

Бюджет:
31 милиарда евро

Начин на разпределяне:
В зависимост от търсенето и на разположение на всички държави членки, с акцент върху 
особено засегнатите от кризата, свързана с коронавируса, които в по-малка степен са 
в състояние да се намесват чрез национални държавни помощи, в най-засегнатите сектори.

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА
• Нов инструмент за подкрепа на капитала на жизнеспособни предприятия, които страдат от 

кризата, свързана с коронавируса.



Ще се използва за:
Инвестиции в здравните системи на ЕС с акцент върху:

- здравна сигурност и способност за реагиране при кризи;

- дългосрочна превенция и наблюдение на болести, достъп до здравни грижи, диагностика 
и лечение, трансгранично сътрудничество в областта на здравеопазването.

Начин на осъществяване:
Безвъзмездни средства, отпускани от Европейката 
комисия пряко на бенефициерите, централно 
управлявани обществени поръчки от Европейската 
комисия.

Бюджет:
9,4 милиарда евро.

Начин на разпределяне:
Централно управлявана програма, от която могат да 
се възползват всички държави членки.

Програма в подкрепа на здравето
• Нова програма, съобразена с разделението на компетентността между Съюза и държавите членки 

в тази област, целяща да помогне на Европа да се подготви за бъдещите заплахи за здравето.

3Усвояване на поуките от кризата 
и справяне със стратегическите 
предизвикателства пред Европа
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Ще се използва за:
Инвестиции в устойчива инфраструктура, научни изследвания, иновации и цифровизация, 
МСП и дружества със средна пазарна капитализация, социални инвестиции и придобиването 
на умения в целия ЕС. Освен това новият Механизъм за стратегически инвестиции ще има 
за цел изграждането на силни и устойчиви независими вериги за създаване на 
стойност, като например критичната инфраструктура, екологичните и цифровите технологии 
и здравеопазването, и ще увеличи автономността на единния пазар на Съюза.

Начин на осъществяване:
Обезпечаване на гаранция от бюджета на ЕС за финансиране на инвестиционни проекти 
чрез групата на ЕИБ и националните насърчителни банки.

Бюджет:
15,3 милиарда евро за InvestEU. В допълнение нов Механизъм за стратегически инвестиции, 
който ще разполага с финансиране от 15 милиарда евро по линия на Next Generation EU.

Начин на разпределяне:
В зависимост от търсенето и на разположение на всички държави членки.

Подобрена програма InvestEU (ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕХАНИЗЪМ 
ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ)



Ще се използва за:
Инфраструктура за реагиране при извънредни здравни ситуации: капацитет за съхранение, 
системи за транспортиране на лекарства, лекари и пациенти в рамките на ЕС или за 
транспортирането им от държави извън ЕС.

Начин на осъществяване:
Безвъзмездни средства и обществени поръчки, управлявани от Европейската комисия.

Бюджет:
Общо 3,1 милиарда евро.

Начин на разпределяне:
Централно управлявана програма, от която могат да се възползват всички държави членки.

rescEU / МЕХАНИЗЪМ ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА НА СЪЮЗА
• Укрепване на капацитета на Съюза за подкрепа в областта на гражданската защита за реагиране 

при извънредни ситуации в голям мащаб.

Комисията предлага също така да се засилят и други програми, за да могат да изиграят пълноценно 
своята роля за повишаване на издръжливостта на Съюза и за справяне с предизвикателствата, 
свързани с пандемията и последиците от нея:

• Общо 94,4 милиарда евро за програма „Хоризонт Европа“, за да се увеличи 
европейската подкрепа за научноизследователски и иновативни дейности в областта 
на здравеопазването и климата;

• Общо 87 милиарда евро за Инструмента за съседство, сътрудничество 
за развитие и международно сътрудничество чрез нова Гаранция за 
външна дейност и Европейския фонд за устойчиво развитие с цел да се 
подпомогнат партньорите — по-специално в Западните Балкани, съседните 
държави и Африка — в усилията им да противодействат на последиците от 
пандемията и да се възстановят от нея.

• Увеличение с 5 милиарда евро за европейския Инструмент за хуманитарна 
помощ, което отразява нарастващите хуманитарни нужди в най-уязвимите части 
на света;

• Общо 8,2 милиарда евро за програма „Цифрова Европа“, за да се засили кибернетичната 
отбрана на Съюза и да се подпомогне преходът към цифрови технологии;

• Инвестиране в модерна и високоефективна транспортна инфраструктура за улесняване на 
трансграничните връзки, като например Rail Baltica, чрез допълнителни 1,5 милиарда евро за 
Механизма за свързване на Европа;

• Създаване на условия за добре функциониращ единен пазар, който е двигател за възстановяването, 
чрез поддържане на предложените бюджети за програмата за единния пазар и за програми 
в подкрепа на сътрудничеството в областта на данъчното облагане и митниците на равнище 
съответно 3,7 милиарда евро, 239 милиона евро и 843 милиона евро;

• Допълнително финансиране в размер на 3,4 милиарда евро за програма „Еразъм +“, с което общият 
бюджет достига 24,6 милиарда евро, за да се инвестира в младите хора, както и в културния 
и творческия сектор с увеличено финансиране за програмата „Творческа Европа“ до равнище от 
1,5 милиарда евро;
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• Увеличение с 4 милиарда евро за общата селскостопанска политика и с 500 милиона евро за 
Европейския фонд за морско дело и рибарство, за да се укрепи устойчивостта на хранително-
вкусовата промишленост и рибарството и да се осигурят необходимите условия за управление на 
кризи;

• Общо 22 милиарда евро за фонд „Убежище и миграция“ и Фонда за интегрирано управление 
на границите, за да се засили сътрудничеството в областта на управлението на външните граници, 
както и политиката в областта на миграцията и убежището;

• Общо 2,2 милиарда евро за фонд „Вътрешна сигурност“ и общо 8 милиарда евро за Европейския 
фонд за отбрана за подкрепа на европейската стратегическа автономност и сигурност;

• Общо 12,9 милиарда евро за предприсъединителна помощ, за да се подпомогнат нашите партньори 
в Западните Балкани.
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