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Next Generation EU и МВУ на Република България
Проблеми в макро- средата:
• COVID- 19 рецесия от март 2020
•
•
•
•

6,2% спад на БВП за ЕС за 2020
7,7% безработица в ЕС за 2020
4,2% спад на БВП за България за 2020
8,3% безработица за България за 2020

• Множество структурни проблеми в икономиката- процикличност, малко вътрешни
стабилизатори и ниска социална закрила
• Ниски нова на декарбонизация и дигитализация
• Слабо развитие територии- 5 от 6 най- слаборазвити региони в ЕС

Отговор на ЕС:
• Next Generation EU- юли 2020
• План за пълно възстановяване от кризата
• Координирани действия на всички страни членки на ЕС и Европейския паричен съюз

• Механизъм за възстановяване и устойчивост
• Основен елемент в Next Generation EU

Ц
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МВУ на Република България
Размер на средствата – 21.1 млрд. лв., съответно:
• 12.9 млрд. лв. – по плана за възстановяване и устойчивост
• 8.2 млрд. лв. – национално финансиране
• Публично- 1.3 млрд. лв.
• Частно- 6.8 млрд. лв.

Цели
• комулативен растеж на БВП до 2025 г. - 21.7%
• БВП за 2025 г. - 62% от средния за ЕС
• коефициент на безработица през 2025 г. - 3.5%

Основни акценти на Плана

Основни приоритетни на Плана

• Зеленият преход – 45,8%

•
•
•
•
•

• Цифровизацията - 22.5%
• Равнопоставеност мъже/ жени

• Териториална кохезия
• Кохерентност

Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
Социална е териториална кохезия
Здравна, икономическа и институционална устойчивост
Политики за следващото поколение деца и младежи
Връзка с европейския семестър
• Препоръките на ЕС по таблицата за съответствие!!!
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МВУ на Република България- 59 инвестиции и 46 реформи- 21.1 млрд. лв.
Стълб

Специфични цели

% Дял в ПВУ

Иновативна България

Повишаване на конкурентоспособността на икономиката и трансформирането и в
икономика, базирана на знанието и интелигентния разтеж чрез мерки в областта на
образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите и
взаимовръзките между тех

26.90%

Зелена България

Устойчиво управление на природните ресурси,позволяващо задоволяване на текущите
нужди на икономиката и общиството, при запазване на екологичната усточивост, така че
тези потребности да могат да продължат да бъдат удоволетворявани и в бъдещ план

38.10%

Свързана България

Повишаване на конкурентоспособността и и устойчивото развитие на регионите в
страната, чрез подобряване на транспортната и цифровата свързаност и насърчаване на
местното развитие, стъпвайки на специфичния местен потенциал

17.40%

Справедлива България

Фокус върху хората в неравностойно положение за постигане на по- включващ и поустойчив растеж и споделен просперитет на всички, както и с акцент върху изграждането
на ефективни и устойчиви публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и
потребностите на гражданите

17.70%
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Иновативна България – 3.5 млрд. лв.
Стълб/компонент

Средства по МВУ, хил. лв.

Дял, %

Национално съфинансиране
Частно

Образование и умения

Научни изследвания и иновации
Интелигентна индустрия

общо

1 424 250

11.3

0

281 356

418 885

3.3

0

39 589

1 616 500

12.8

2 092 612

2 092 612
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Акцент върху регионите и общините
• Модернизиране на училищата
• 569 418 хил. лв.

• Обучения за цифрови умения и изграждане
на национална онлайн платформа за
обучение на възрастни
• 311 624 хил. лв.

• Изграждане на центрове за личностно
развитие на ученици и младежи в подкрепа
на устойчивото възстановяване на общините
• 63 082 хил. лв.
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Зелена България – 4.6 млрд. лв.
Стълб/компонент

Средства по МВУ, хил. лв.

Дял, %

Национално съфинансиране

Частно
Ниско-въглеродна икономика
Биоразнообразие
Устойчиво земеделие

общо

4 824 672

33.9

3 630 766

4 009 689

93 358

0.7

0

11 574

267 022

2.1

247 072

300 412
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Акцент върху регионите и общините
• Енергийна ефективност на сградния фонд - саниране
• 1 844 616 хил. лв.

• Енергия от възобновяеми източници в еднофамилни
сгради и многофамилни сгради
• 140 000 хил. лв.

• Енергийно ефективни общински системи за външно
изкуствено осветление
• 62 502 хил. лв.

• Проучвателни дейности за разработване на пилотен
проект за комбинирано производство на топлина и
електричество от геотермални източници
• 92 552 хил. лв.
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Акцент върху регионите и общините
Биоразнообразие
• Интегрирани решения за опазването на защитените
зони от „Натура 2000“
• 30 528 хил. лв.
• Възстановяване на ключови за климата екосистеми
• съгласно Стратегията на биологично разнообразие
на ЕС 2030 и Европейския зелен пакт
• 62 830 хил.лв

Устойчиво земеделие
• Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен
преход на селското стопанство
• 247 072 хил.лв
• Дигитализация на процесите „от фермата до трапезата“
• 19 949 хил.лв

8

Свързана България – 3.5 млрд. лева
Стълб/компонент

Средства по МВУ, хил. лв

Дял, %

Национално съфинансиране
Частно

Дигитална свързаност
Транспортна свързаност
Местно развитие

общо

527 271

4.2

300 000

404 906

1 307 948

10.4

499 955

505 004

407 340

3.2

92 839

120 330
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Акцент върху регионите и общините
Дигитална свързаност
• разгръщане на цифрова инфраструктура
• 527 271 хил. лв

Транспортна свързаност
• Преустройство и рехабилитация на ключови гарови
комплекси
• 53 664 хил. лв.

• система за телеуправление и телесигнализация SCADA
• 273 200 хил. лв.

• Подобряване на пътната безопасност
• 10 000 хил. лв.

• "Зелена мобилност“ - пилотна схема за устойчивата
градска мобилност
• 96 959 хил. лв.
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Местно развитие
Реформи:
• Нов регионален подход с пряко въвличане на
местните общности в управлението на средствата
от европейските фондове и инструменти.
• Продължаване на реформата във водния сектор.

Инвестиции:
• изграждане/доизграждане/реконструкция на
водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и
пречиствателни станции за отпадъчни води за
агломерациите между 2 000 и 10 000 жители.
• Цифровизация за комплексно управление, контрол
и ефективно използване на водите.
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Справедлива България – 2.3 млрд. лв.

Стълб/компонент

Средства по МВУ, хил. лв.

Дял, %

Национално съфинансиране

Частно

общо

Бизнес-среда

703 600

5.6

0

147 265

Социално включване

858 140

6.8

17 121

151 636

8 333

5.6

0

139 525

Здравеопазване
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Акцент върху регионите и общините – бизнес среда
• политиките в сферата на сигурността и противодействието на корупцията и подпомагане на
екологичния преход
• 80 207 хил. лв.

• въвеждане на строително информационното моделиране в инвестиционното проектиране –
пилотна фаза
• 7 934 хил. лв.

• Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и
разрешаване на строителството
• 2 927 хил. лв.

• Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни и
е-удостоверяване от регистри
• 94 992 хил. лв.

• Интегрирана национална система за киберсигурност
• 164 170 хил. лв.

• Национален комплексен център и мрежа за мониторинг, контрол и управление
• 166 667 хил. лв.
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Социално включване
• Де-институционализация на грижата за възрастните хора
и хората с увреждания
• 643 227 хил. лв.

• Лична мобилност и достъпност за хората с трайни увреждания
• 19 232 хил. лв.

• Развитие на регионален административен капацитет
за модернизация на предприятията на социалната и солидарна
икономика и въвеждане на индивидуализирани решения
• 24 193 хил. лв.

• Култура и творчески индустрии в България - изграждане на
приобщаваща, международно конкурентна и устойчива екосистема
• 79 693 хил. лв.

• Дигитализация на музейни, библиотечни, аудиовизуални
и архивни фондове
• 58 338 хил. лв.
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Здравеопазване
• осигуряване на съвременна и иновативна
медицинска апаратура за лечебни заведения за
болнична помощ
• 374 425 хил. лв.

• Модернизация и развитие на психиатричната помощ
• 23 815 хил. лв.

• оказване на спешна медицинска помощ по въздуха
• 128 951 хил. лв.

• национална дигитална платформа за медицинска
диагностика
• 23 026 хил. лв.

• национална система за спешни комуникации с
номер 112
• 46 654 хил. лв.
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Благодаря!
С пожелание за бъдеща
съвместна работа!
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