


Икономически и социални ефекти 
от пандемията COVID-19

Скок на безработицата 
9% през май 2020 и плавно намаляване след това

48 150 заразени и 1 225 починали 
до 30 октомври 2020 г.

Остър икономически спад 
8.5% свиване на БВП през второ тримесечие на 2020



Спешен отговор на 
правителството

Подкрепа за най-уязвимите групи

Мерки за ограничаване на разпространението

Повишаване на капацитета за реакция на 
здравната система
Ликвидна подкрепа за бизнеса
Запазване на заетостта



Следващо поколение ЕС –
12,2 млрд. евро (7,73млрд. 
евро – грантове; 4,57 млрд. 
евро – заеми)

Европейски план за възстановяване  
измерения за България

Кохезионна политика – 9 млрд. 
евро Инструмент за възстановяване и 

устойчивост: грантове – 6,2 млрд. 
евро; заеми - 4,5 млрд. евро

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

Преки плащания ОСП– 5,06
млрд. евро

Европейски фонд за развитие 
на селските райони– 1,81 млрд. 
евро

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

Фонд за справедлив  преход –
505 млн. евро

REACT-EU, допълнително 
финансиране по текущата 
Кохезионна политика за отговор 
на COVID-19 – 656 млн. евро 
(индикативно)

Фонд за справедлив преход – 673
млн. евро

Допълнително финансиране за 
Европейския фонд за развитие на 
селските райони – 188 млн. евроАЕЦ Козлодуй– 56 млн. евро



Времева рамка
Създадена работна група
юли 2020
Одобрена структура
Финансово разпределение
Над 100 проектни предложения за близо 26.5 млрд. лв.
Обществени консултации
Предварителни консултации със службите на ЕК 
Изпращане на първоначален проект
декември 2020
Краен срок за одобрение от ЕК
до 2 месеца след официалното изпращане



Обхват и структура на Плана 
за възстановяване и устойчивост

Иновативна 
България
20%

Зелена
България
37%

Свързана
България
22%

Справедлива 
България
21%

ПВУ стъпва на БЪЛГАРИЯ 2030



Иновативна България
2 431.9 млн. лв.

20%



Иновативна България

Образование и 
умения

Научни изследвания 
и иновации

Интелигентна 
индустрия

2 431.9 млн. лв.



Иновативна България

Изграждане на образователна STEM среда – 650 млн. лв.

Модернизиране на  образователните институции – 712 млн. лв.

Изграждане на центрове за личностно развитие

Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и 
трансформация – 410 млн. лв.

Публична подкрепа за развитие на индустриални паркове и 
подобряване на инфраструктурната им свързаност – 490 млн. лв.

ПРОЕКТИ



Зелена България
4 499.0 млн. лв.

37%



Зелена България

Кръгова и 
нисковъглеродна
икономика Биоразнообразие

Устойчиво селско 
стопанство

4 499.0 млн. лв.



Зелена България

Програма за енергийна ефективност в сграден фонд – 3 млрд. лв.

Създаване на фонд за декарбонизация

ПРОЕКТИ

Дигитална трансформация на Електроенергийния системен 
оператор – 511 млн. лв.

Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения, 
базирани на природата в опазването на защитените зони

Подобряване на състоянието и модернизация на 
хидромелиоративната инфраструктура в страната – 848 млн. лв.

Дигитално земеделие



Свързана България
2 675.1 млн. лв.

22%



Свързана България

Цифрова свързаност
Транспортна 
свързаност

Местно развитие

2 675.1 млн. лв.



Свързана България

Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура – 806 млн. лв.

Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на 
системите за безопасност и енергийната ефективност по жп 
направления от основната и широкообхватната TEN-T мрежа 

Модернизация за тягови подстанции и секционни постове по 
протежение на основната и широкообхватната TEN-T мрежа, с 
изграждане на система за телеуправление и телесигнализация 
SCADA

ПРОЕКТИ



Свързана България

Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси; 
Изграждане на интермодален терминал – Горна Оряховица 

Закупуване на енергийноефективен и комфортен подвижен жп 
състав – 256 млн. лв.

Развитие и оптимизация на единна радиокомуникационна система 
(ТЕТРА) за осигуряване на комуникационна среда за управление на 
елементите на Националната система за ранно предупреждение и 
оповестяване

ПРОЕКТИ



Свързана България

Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно 
използване на водите - 159 млн. лв.

Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на 
канализационни системи и ГПСОВ за агломерациите между 2 000 и 
10 000 е.ж. – 575 млн. лв.

ПРОЕКТИ



Справедлива България
2 553.5 млн. лв.

21%



Справедлива България

Бизнес среда Социално включване

Здравеопазване

2 553.5 млн. лв.



Справедлива България

Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, 
съдържащи регистрови данни – 150 млн. лв. 

Електронна идентификация – 192 млн. лв.

Цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси в системата 
на административното правораздаване

Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна 
система на съдилищата

Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в 
сферата на сигурността и противодействието на корупцията 

ПРОЕКТИ



Справедлива България

Национална програма за обучение на възрастни

Продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за 
възрастните хора и хората с увреждания – 755 млн. лв.

Лична мобилност и достъпност за хората с трайни увреждания

ПРОЕКТИ

Подкрепа на социалната икономика

Достъп до европейски културен обмен и съдържание

Дигитализация на музейни и библиотечни фондове



Справедлива България

Развитие на националната система за спешни повиквания с Единен 
европейски номер 112

Модернизация и развитие на психиатричната помощ

ПРОЕКТИ

Укрепване на капацитета на Медицинския институт на МВР за 
реакция и устойчивост при кризи

Създаване на център за обучение и развитие на център по 
интервенционална неврорентгенология

Модернизация на материалната база на държавни и 
общински лечебни заведения – 607 млн. лв.



РЕФОРМИ



Реформи

Образователна 
реформа Валидиране на умения

Реформа в областта на 
иновациите и НИРД

Реиндустриализация
Либерализация на 
енергийния пазар Нов регионален подход

Подобряване на бизнес 
средата – електронно 
правосъдие, рамка на 
несъстоятелността Регистрова реформа

Реформа в областта на 
социалните услуги



Предстоящи
стъпки



Предстоящи стъпки

Обществени консултации 

Предварителни 
консултации със 
службите на ЕК 

Изпращане на 
първоначален проект
декември 2020

Краен срок за одобрение
до 2 месеца 


