
2014-2020
2021-2027

МФР 1 083,3 €
МФР 1 074,3 €

11 € Допълнителни средства чрез увеличаване на таваните на МФР

Общо 1 835,3 €

Си
гур

но
ст и

 отбрана – МФР  13,2 €

Европейски фонд за регионално развитие

Европейски социален 
фонд +

Еразъм +

Кохезионен фонд

Многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г., Next Generation EU и допълнителни 
средства* 

(поети задължения, в милиарди евро, по цени от 2018 г.)

2021-2027 МФР

2021-2027 МФР + NGEU

NGEU

Механизъм за 
свързване на Европа

Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 

международно 
сътрудничество

4 €

11 €

15 €

EPRS | Служба на Европейския парламент за парламентарни изследвания

Многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. и инструмент 
за възстановяване Next Generation EU (NGEU)

Приносът на ЕС за финансиране на извънредните нужди след пандемията от Covid-19

* Увеличението е резултат от преговорните усилията на Европейския парламент за водене на преговори за укрепване на 10 избрани водещи 
програми на ЕС. От допълнителните общо 15 милиарда евро, 11 милиарда ще увеличат таваните на многогодишната финансова рамка, а 4 
милиарда ще бъдат финансирани от преразпределения и маржове в нейните рамки.

Допълване за конкретни програми

Административни разходи 
на институциите

Европейски 
училища и пенсии

Европейски фонд за 
гарантиране на 

земеделието (ЕФГЗ)

Ев
ро

пейска публична администрация – МФР 73,1 €
увеличение на таваните на М

ФР

Съ
седните региони и светът – МФР 98,4 €

Сближаване, устойчивост и ценности – МФР 377,8 € + NGEU 721,9 €

Природни ресурси и околна среда – МФР 356,4 € + NGEU 17,5 €

Ми
гра

ци
я и управление на границите – МФР 22,7 €

Ед
ин

ен
 па

зар, иновации и цифрова икономика – МФР 132,8 € + NGEU 10,6 €

Мно
гог

од
иш

на
 фи

на
нс

ов
а р

ам
ка

 10
74

,3 
€ и

 Инстр
умент на Европейския съюз за възстановяване 750 €

+

Прена
соч

ва
не

 на средства

Разходи за 
финансиране на 

NGEU

Механизъм за възстановяване и 
устойчивост

React EU

Хоризонт Европа

Програма за цифрови 
технологии в Европа

Европейска 
космическа 

програма

"ЕС в 
подкрепа на 

здравето"

Програма LIFE за 
околната среда и 

действията по 
климата

Фонд "Убежище 
и миграция"

Фонд за 
интегрирано 

управление на 
границите

Европейски фонд за 
отбрана

Фонд "Вътрешна 
сигурност"

Хуманитарна помощ

Списъкът на бюджетните програми, посочен в графиката, не е изчерпателен.

Фонд за справедлив 
преход

Инвестиране в 
ЕС

NGEU 750 €

Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР)

Предприсъединителна 
помощ

BG

https://bit.ly/3nxB6Xt


