
% Млн.лв. Млн.лв

#REF! 25,80%       2 431,9 

  1 431,9 

Изграждане на образователна STEM среда - ел. обучение, достъп до ИКТ, виртуални класни 

стаи, внедряване на цифрови технологии и въвеждане на цифрови и иновативни методи на 

преподаване и учене- ще бъдат оборудвани STEM кабинета в 1 680 училища  

      650,0 

Изграждане на центрове за личностно развитие на ученици и младежи - изграждане на 

мултифункционални центрове, които осигуряват както съвременна материалната база, така и 

прилагането на иновативни подходи в работата с тези възрастови групи

        70,0 

Модернизиране на  образователните институции за по-привлекателна и качествена среда за 

учене и иновации е на алтернативни източници на енергия, отопление, вентилация и охлаждане 

на сградния фонд

      711,9 

Обучения за цифрови умения и изграждане на национална он-лайн платформа за обучение на 

възрастни

     410,0 

Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и 

иновации - 1)Създаване на мрежа от изследователски университети; 2)подкрепа за 

разширяване на участието на България в Рамковата програма „Хоризонт Европа“ 2021-2027 чрез 

реализиране на синергии с инициативи на национално ниво и Печат за върхови постижения; 3) 

Подпомагане процеса на създаване на цифрови иновационни хъбове на регионален принцип

      410,0 

Повишаване на иновационния капацитет на БАН в сферата на зелените и цифровите технологии

     590,0 

Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални паркове и подобряване на 

инфраструктурната им свързаност - 1)„Изграждане на инфраструктура“ -изграждане на 

довеждаща, специализирана и социална  инфраструктура: формулиране на  критерии за 

определяне на индустриални паркове със стратегическо значение, за финансиране на дейности; 

идентифициране на ключови индустриални паркове, съгласно  Закона за индустриалните 

паркове; остойностяване и финансиране на елементи на техническата инфраструктура; 

2)„Скъсяване на веригите за доставка и реиндустриализация“

      490,0 

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Образование и умения

Научни изседвания и иновации

Интелигентна индустрия

Иновативна България – повишаване на конкурентоспособността и трансформиране в икономика, базирана на знанието и 

интелигентния растеж



Програма за икономическа трансформация - Фонд 1 Технологична модернизация (400+570ч.ф.), 

Фонд 2 - Зелен преход (250+237,5ч.ф), Фонд 3 - Дигитализация (250+21ч.ф)
      100,0 

#REF! 34,8%       4 499,0 

  3 511,0 

Програма за енергийна ефективност    3 000,0 

1)повишаване на енергийната ефективност в жилищния сграден фонд; 1 729,0

2) енергийно обновяване на държавни и общински сгради, в т.ч. административна (70%), 

културна (15%) и спортна (15%) инфраструктура;
417,6

3)енергийно обновяване на промишлени сгради; 282,2

4)енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление 452,3

5)единични мерки за енергийна ефективност в еднофамилни сгради

Създаване на национален фонд за декарбонизация - Възможни източници на първоначалната 

капитализация на фонда са Механизма за възстановяване и устойчивост, структурните и 

Кохезионния фондове на ЕС и съответните програми, както и Фонда за справедлив преход и 

ИнвестЕС, средства от републиканския бюджет и от международни финансови институции

118,9

Дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално време 

на Електроенергийния системен оператор в условията на нисковъглеродна енергетика - 

модернизиране на дейностите по планиране, управление и поддръжка на електропреносната 

мрежа на страната 

511,0     

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на инфраструктура за пренос на водород 

и нисковъглеродни газообразни горива за захранване на електроцентрали и сруги потребители 

във въглищни региони на Р България

Схема за подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз

       38,0 

Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения, базирани на природата в 

опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000
        38,0 

     950,0 

Зелена България – с фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите 

нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да 

продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план

Кръгова и Нисковъглеродна икономика

Биоразнообразие 

Устойчиво селско стопанство 



Дигитализация на процесите от фермата до трапезата но земеделие - цялостна електронна 

информационна система в земеделието
      102,0 

Подобряване на състоянието Реконструкция, възстановяване и модернизация на държавния 

хидромелиоративен фонд ната инфраструктура 
      848,0 

#REF! 22,5%       2 675,0 

     805,9 

Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура       805,9 

     984,9 

Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност  и 

енергийната ефективност по жп направления от основната и широко обхватната TEN-T мрежа 
      267,7 

Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси и изграждане на интермодален 

терминал – Горна Оряховица
      188,0 

Модернизация на тягови подстанции и секционни постове по протежение на основната и 

широко обхватната TEN-T мрежа, с изграждане на система за телеуправление и 

телесигнализация SCADA

      273,2 

Осигуряване на устойчива транспортна свързаност и услуга чрез закупуване на енергийно 

ефективен и комфортен подвижен жп състав
      256,0 

Подобряване на безопасността на движение по пътищата на РБ

Линия 3 на метрото

Зелена мобилност

     884,2 

Свързана България – акцентиращ върху осигуряването на предпоставки за повишаването на конкурентоспособността и 

устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и 

насърчаването на местното развитие, въз основа на специфичния местен потенциал

Цифрова свързаност 

Транспортна свързаност 

Местно развитие 



Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни 

системи и пречиствателни станции за отпадни води за агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж.
      575,0 

Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите       158,6 

Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиoрелейна мрежа, 

управлявани от МВР 150,6     

#REF!       2 350,5 

     385,4 

Цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси в системата на административното 

правораздаване 
        23,0 

Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата 

Доразвитие на информационните системи на съдилищата за достъп на граждани и юридически 

лица до е-услуги и е-правосъдие
          1,5 

Трансформация на съществуващата в Прокуратурата на Р Б информационна и комуникационна 

инфраструктура в нов тип

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

противодействието на корупцията
      168,9 

Трансформация на съществуващата в Прокуратурата на Р Б информационна и комуникационна 

инфраструктура в нов тип

Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове в съдебната система в 

България

Подкрепа за пилотна фаза  за въвеждане на строително информационното моделиране  

Единна информационна система по устройство на територията, инв.проектиране и разрешаване 

на строителството 

Национална схема за електронна идентификация
192,0    

Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни 

и е-удостоверяване от регистри

Справедлива България – със специален фокус върху групите и лицата в неравностойно положение за постигане на по-включващ 

и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни 

публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите

Бизнес среда 



  1 186,5 

Продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с 

увреждания
      755,0 

Лична мобилност и достъпност за хората с трайни увреждания       150,0 

Подкрепа Развитие на регионален административен капацитет за модернизация на 

предприятията на социалната и солидарна икономика и въвеждане на индивидуализирани 

решения

        21,5 

Национална програма за обучение на възрастни - MyCompetence  и сребърна икономика (и 2та 

проекта на БСК)
        80,0 

Култура и творчески индустрии в България Достъп до европейски културен обмен и съдържание         60,0 

Дигитализация на музейни и библиотечни фондове       120,0 

     778,6 

Модернизация на материалната база на държавни и общински лечебни заведения и въвеждане 

на иновативни технологии за лечение на населението
      607,1 

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

неврорентгенология
          7,5 

Укрепване на капацитета на Медицинския институт на МВР         73,7 

Модернизация и развитие на психиатричната помощ         33,6 

Създаване на национален регистър (база данни) за превенция и проследяване на онкологични 

заболявания

Развитие на националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112         56,7 

Социално включване 

Здравеопазване 



Период

  1 497,4 

552,4 2021-2025

192 + 60 2020-2023

604,6 2021 -2026

279,5 2021-2026

     365,4 

318 2021-2026

47,4 2021-2026

 1316,5 

(+828,5 

д.ф.) 

416,5 2021-2026

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Иновативна България – повишаване на конкурентоспособността и трансформиране в икономика, базирана на знанието и 

интелигентния растеж



900 

(+828,5)
2021-2026

 3377 

(+227,3) 

2165,6 2021-2026

1427 2021-2027

354,4 2021-2026

282,2 2021-2026

352,3 2021-2024

33,3 2021-2024

оценка

467 (+44 

д.ф.)
2021-2026

333 

(+144,2 

д.ф.)

2021-2025

39,1 

(+39,1 

д.ф.)

2021-2026

        32,3 

32,3 2021-2025

Зелена България – с фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите 

нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да 

продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план



23,8 2021-2025

847,5 2021-2025

     685,1 

685,1 

(+320 

частни)

2021-2025

 1309,2 

(+498,3 

д.ф.) 

267,7 2021-2026

78,7 2021-2025

273,2 2021-2026

217,6 

(+94,5 д)
2021-2024

12 2021-2026

360 

(+402,9 
2021-2026

100 2021-2026

 770,4 

(+121,3 

д) 

Свързана България – акцентиращ върху осигуряването на предпоставки за повишаването на конкурентоспособността и 

устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и 

насърчаването на местното развитие, въз основа на специфичния местен потенциал



485 

(+121,3)
2021-2026

134,8 2021-2025

150,6 2021-2024

 463,6 

(+69,5 д) 

7,2 2021-2025

27,5 2021-2023

1,3 2021-2023

36 2021-2023

128,8 2021-2023

36 2021-2023

1,5 2021-2023

7,9 2021-2026

3,5 2021-2026

122,5 

(+69,6 д)
2021-2023

127,5 2021-2025

Справедлива България – със специален фокус върху групите и лицата в неравностойно положение за постигане на по-включващ 

и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни 

публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите



 944 

(+19,5) 

753 2021-2025

24 2021-2023

23,1 2021-2024

2021-2024

77,2 

(+19,5)
2021-2024

66,7 2021-2026

     647,5 

578,9 2021-2024

6,4 2021-2023

2021-2024

33,6 2021-2024

4 2021-2024

56,7 2021-2026


