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NextGenerationEU (NGEU) и 

Програма „Цифрова Европа“

Сега е време да се заловим за работа, да 

направим Европа по-екологосъобразна, 

по-цифровизирана и по-устойчива



Най-големият пакет от стимули досега

Възстановяването на Европа след COVID-19 ще бъде
подпомогнато с общо 2,018 трилиона евро по текущи цени*. 

Това ще бъде една по-екологична, по-цифрова и по-

устойчива Европа.

Основни елементи на споразумението

С над 50 % от средствата ще се подпомогне

модернизацията, например чрез:

 научни изследвания и иновации — в рамките на „Хоризонт

Европа“;

 справедливи климатичен и цифров преход — чрез Фонда 

за справедлив преход и програма „Цифрова Европа“;

 подготвеност, възстановяване и устойчивост — чрез 

Механизма за възстановяване и устойчивост, rescEU и нова 
здравна програма EU4Health.



В пакета се обръща специално

внимание на:

модернизиране на традиционните политики, 
като политиката на сближаване и общата
селскостопанска политика, за да се увеличи
максимално техният принос към приоритетите
на Съюза;

 борбата с изменението на климата, за която са
предназначени 30 % от средствата на ЕС — най-
големия дял от европейския бюджет досега;

 защитата на биологичното разнообразие и 
равенството между половете.



NextGenerationEU

NextGenerationEU е временен инструмент за 

възстановяване в размер над 800 милиарда

евро, който има за цел да се помогне за 

поправяне на непосредствените

икономически и социални щети, причинени

от пандемията от коронавирус. 

Европа след COVID-19 ще бъде по-

екологична, по-цифровизирана, по-

устойчива и по-добре пригодена към

днешните и бъдещите предизвикателства.

https://europa.eu/next-generation-eu/bg


Механизмът за възстановяване

и устойчивост

е основен елемент на NextGenerationEU с бюджет от 

723,8 млрд. евро за заеми и безвъзмездни средства в 

подкрепа на реформите и инвестициите на 

държавите от ЕС. 

Целта е да се смекчат икономическите и 

социалните последици от пандемията от 

коронавирус и да се повишат устойчивостта, 

издръжливостта и подготвеността на европейските

икономики и общества за предизвикателствата и 

възможностите на екологичния и цифровия преход. 

Държавите от ЕС работят по своите планове за 

възстановяване и устойчивост, за да получат достъп до 

средствата в рамките на Механизма за 

възстановяване и устойчивост.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_bg


Механизъм за възстановяване и 

устойчивост

Помощ за възстановяване в полза на сближаването и 
териториите на Европа (REACT-EU) В NextGenerationEU са
включени и 50,6 млрд. евро за REACT-EU. 

Това е нова инициатива, в рамките на която се запазват и 
разширяват мерките за реакция и възстановяване, изпълнявани
по линия на:

 Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса и

 Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса —
плюс. 

REACT-EU ще допринесе за екологично, цифрово и устойчиво 
възстановяване на икономиката. Средствата ще бъдат
предоставени на:

- Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР);

- Европейския социален фонд (ЕСФ);

- Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица (ФЕПНЛ).

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/cohesion-policy-support-measures-coronavirus-response-investment-initiatives_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=bg


Програма „Цифрова Европа“

Програмата „Цифрова
Европа“ предоставя
финансиране за проекти
в пет ключови области:

 суперкомпютри;

 изкуствен интелект;

 Киберсигурност;

 задълбочени цифрови
умения;

 осигуряване на 
широкото използване
на цифровите
технологии в 
икономиката и 
обществото.

Цел: Да се преодолее
разминаването между 
научните изследвания в 
областта на цифровите
технологии и пазарното
внедряване. 

Тя ще бъде от полза за 
европейските граждани и 
предприятия, особено за МСП. 
Инвестициите в рамките на 
програмата „Цифрова
Европа“ подкрепят двойната
цел на Европейския съюз за 
екологичен преход и цифрова
трансформация и повишават
устойчивостта на Съюза и 
неговия технологичен 
суверенитет.



Европейски партньорства

Програмата може да се изпълнява чрез 

европейски партньорства и в рамките на 

стратегическото планиране между Комисията и 

държавите членки, посочено в член 6 от Регламент 

(ЕС) 2021/695. 

Това изпълнение може да включва принос към

съществуващи или нови публично-частни

партньорства под формата на съвместни
предприятия, създадени съгласно член 187 от 

ДФЕС.  



РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/694 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 29 април 2021 година

Регламентът създава програмата „Цифрова Европа“ и 
отменя Решение (ЕС) 2015/2240.

Европейският съвет стигна до заключението, че Съюзът следва
спешно да вземе мерки в отговор на нововъзникващите
тенденции, включително въпроси като изкуствения интелект
(ИИ) и технологиите на разпределения регистър (например 
блок-верига), като в същото време се гарантира високо
ниво на защита на данните в пълно съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679, цифровите права, основните права 
и етичните стандарти.

Правилното прилагане на Механизма за свързване на 
Европа, създаден с Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета, и на Европейския кодекс за електронните
съобщения, създаден с Директива (ЕС) 2018/1972 на 
Европейския парламент и на Съвета, ще укрепи 
изграждането на силна европейска цифрова икономика и 
силно европейско общество.



РЕГЛАМЕНТ 2021/694  

Общи цели на Програмата: 

 Да се подкрепи цифровата трансформация на 

промишлеността;

 Да се насърчи по-доброто използване на промишления

потенциал на политиките за иновации, научни изследвания

и технологично развитие в полза на гражданите и 

предприятията в Съюза, включително неговите най-

отдалечени региони и региони в неблагоприятно 
икономическо положение.

Централна роля при изпълнението на Програмата следва да 

бъде предоставена на европейските цифрови иновационни

центрове, които следва да стимулират широкото приемане

на модерни цифрови технологии от промишлеността, по-

специално от МСП и други субекти с до 3 000 работници или 

служители (дружества със средна пазарна капитализация), от 

публичните организации и академичните среди.



Европейските цифрови иновационни

центрове

служат като точки, в които ще се предоставя най-новият

цифров капацитет, включително ВИТ, ИИ, киберсигурност, 

както и други съществуващи иновативни технологии, като

главните базови технологии, налични също в производствени

лаборатории или градски лаборатории. 

Европейските цифрови иновационни центрове следва да 

действат като единни звена за контакт, чрез които да се 

получава достъп до изпитани и утвърдени технологии и 

следва да насърчават отворените иновации. 

Те следва да предоставят подкрепа в областта на 

задълбочените цифрови умения, например чрез 

координиране с доставчиците на услуги в областта

образованието за осигуряване на краткосрочно обучение за 

работници и стажове за студенти. Мрежата от европейски 

цифрови иновационни центрове следва да осигури широко 

географско покритие в цяла Европа.  



Европейските цифрови иновационни

центрове

Европейските цифрови иновационни центрове следва да служат 

като посредници, които да обединяват, от една страна, 

промишлеността, предприятията и публичните администрации, 

нуждаещи се от нови технологични решения, и предприятия, по-

специално стартиращи предприятия и МСП, разполагащи с 

готови за пазара решения.

Действията по Програмата „Цифрова Европа“ следва да се 

използват за допълнително подобряване на цифровия капацитет

на Съюза и за коригиране на неефективността на пазара или 
на неоптималните инвестиционни ситуации по пропорционален 

начин, без да се дублира или измества частното финансиране, 
и следва да осигуряват ясно изразена европейска добавена

стойност.



Програмата „Цифрова Европа“

Програмата изгражда капацитет, свързан с ИИ. Тя е двигател с 

решаващо значение за цифровата трансформация на 
промишлеността, услугите и публичния сектор. 

Все по-автономни роботи се използват в заводите, 

дълбоководните дейности, домовете, градовете и болниците.

Продуктите и услугите, основаващи се на ИИ, следва да бъдат

лесни за ползване, законосъобразни по подразбиране и следва

да предоставят на потребителите по-голям избор и повече

информация, по-специално по отношение на качеството на 

продуктите и услугите.

Капацитетът на Европа в областта на киберсигурността следва
да бъде укрепен, за да се предостави на Европа необходимият

капацитет за защита на гражданите, публичните

администрации и предприятията от киберзаплахи. 



Киберсигурност

Потребителите следва да бъдат защитени при използването

на свързани продукти, които могат да бъдат предмет на 

хакерска атака и да застрашат тяхната безопасност. 

Тази защита следва да бъде постигната съвместно с 

държавите членки и частния сектор чрез разработване на 

проекти, за укрепване на капацитета на Европа в областта на 

киберсигурността, чрез осигуряване на координация между 

тези проекти и чрез гарантиране на широкото внедряване

на най-новите решения в областта на киберсигурността във

всички сектори на икономиката, включително проекти, услуги, 

компетентности и приложения с двойна употреба, както и 

чрез обединяване на компетентностите в тази област, за да 

се гарантира критична маса и високо равнище.



Цифровизацията и цифровата

трансформация

Цифровизацията може да улесни и подобри безпрепятствената

достъпност за всички, включително за по-възрастните хора, 

хората с намалена подвижност или увреждания, и хората в 

отдалечените или селските райони.

Цифровата трансформация на областите от обществен 

интерес, като например здравеопазването, мобилността, 

правосъдието, наблюдението на Земята или екологичния

мониторинг, сигурността, намаляването на въглеродните

емисии, енергийната инфраструктура, образованието и 

обучението, както и културата, изисква продължаването и 
разширяването на инфраструктурите за цифрови услуги.

Те осигуряват трансграничен обмен на данни и насърчават

развитието на национално равнище. 

Координацията между тези инфраструктури за цифрови услуги 
съгласно Регламент 2021/694 води до най-добро реализиране на 

потенциала за използване на полезните взаимодействия.



Цифровизацията и цифровата

трансформация

Цифровата трансформация следва да предоставя на 

гражданите възможност за сигурен достъп до техните лични

данни, както и възможност за сигурно използване и управление 

на тези данни през границите, независимо от тяхното

местоположение или от местоположението на данните.



Механизъм за свързване на 

Европа

С Регламент (ЕС) 2021/1153 се създава Механизъм за 

свързване на Европа (МСЕ) за периода 2021-2027 г. и се 

определят:

✓ целите на МСЕ;

✓ неговият бюджет;

✓ формите на финансиране от Европейския съюз и

✓ правилата за предоставяне на такова финансиране.

Общите цели на МСЕ са да се изграждат, развиват, 

модернизират и завършват трансевропейските мрежи в 

транспортния, енергийния и цифровия сектор.

Бюджетът за изпълнението на МСЕ е 33.710 милиарда

евро, от които 2.065 милиарда евро за цифровия сектор.



Механизъм за свързване на 

Европа

Целта на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) е

да се ускорят инвестициите в областта на

трансевропейските мрежи и да се стимулира

финансирането както от публичния, така и от

частния сектор, като същевременно се повиши

правната сигурност и се спазва принципът за

технологична неутралност.

МСЕ следва да дава възможност за максимално

използване на полезните взаимодействия между

транспортния, енергийния и цифровия сектор, като

по този начин се повишава ефективността на

действията на Съюза и позволява да се сведат до
минимум разходите за изпълнение.



Механизъм за свързване на Европа

Специфичните цели на МСЕ в цифровия сектор 

са: 

❑ да допринася за разработването на проекти от 

общ интерес, свързани с разгръщането и 

достъпа до безопасни и сигурни мрежи с 

много голям капацитет, включително системи

5G;

❑ за повишаването на устойчивостта и 

капацитета на цифровите опорни мрежи на 

територията на Съюза, като ги свързва със

съседни територии;

❑ цифровизацията на транспортните и енергийни

мрежи.



Механизъм за свързване на Европа

На 16.12.2021 г. е публикувана е първата многогодишна

работна програма по Механизма за свързване на Европа –

Цифрови технологии, в която се определят финансирането, 

обхватът и целите на подкрепяните от ЕС действия, 

необходими за подобряването на европейските
инфраструктури за цифрова свързаност.

На 12 януари 2022 г. са отворени първите 11 конкурса по 

Механизма за свързване на Европа, цифров сектор. С 

бюджет от 258 млн. евро, конкурсите имат за цел да:

✓ подобрят инфраструктурата за цифрова свързаност (по-
специално гигабитови и 5G мрежи) в ЕС;

✓ и да допринесат за цифровата трансформация.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital


Механизъм за свързване на Европа

Инвестициите по МСЕ запълват липсващите връзки в 

енергийния, транспортния и цифровия стълб на Европа.

МСЕ е от полза за хората във всички държави членки, тъй

като прави пътуванията по-лесни и по-устойчиви, и 

повишава енергийната сигурност на Европа.   

Дава възможност за по-широко използване на 

възобновяеми енергийни източници.

Улеснява трансграничното взаимодействие между 
публичните администрации, предприятията и гражданите.



Програмата „Цифрова Европа“

Програмата е първата програма на ЕС за 

финансиране, насочена към достъпността на 

цифровите технологии за предприятията и 

гражданите. 

С планиран общ бюджет от 7,5 млрд. евро (по 

текущи цени) за период от 7 години програмата

ще ускори икономическото възстановяване и ще

очертае цифровата трансформация на 

европейското общество, икономика и селско

стопанство, като ще донесе ползи най-вече за 

малките и средните предприятия. 

Програмата „Цифрова Европа“ се изпълнява

посредством многогодишни работни програми.



Програмата „Цифрова Европа“

Програмата „Цифрова Европа“ допълва

инвестициите по други програми на ЕС, 

като „Хоризонт Европа“, „ЕС в подкрепа на 

здравето“, InvestEU, Механизма за свързване на 

Европа, както и инвестициите по Механизма за 

възстановяване и устойчивост.

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en#relatedlinks
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_bg
https://europa.eu/investeu/home_bg
https://cinea.ec.europa.eu/index_bg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en


 Проект „Подкрепа на предприемачеството в областта
на вътрешната преработка на качествени
селскостопански продукти в областите Еврос, 
Хасково, Смолян и Кърджали“ (QUALFARM), е 
съфинансиран от Европейския фонд за регионално
развитие (ЕФРР) и от национални фондовена
страните, участващи в Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България2014–
2020.

 Съдържанието на този материал е изцяло отговорност
на Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ и 
по никакъв начин не може да се счита, че отразява
възгледите на Европейския съюз, участващите страни, 
Управляващия орган и Съвместния секретариат.
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1, ст.2018.

Ел.поща: rdu@abv.bg

тел. 0888805389

mailto:rdu@abv.bg

