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ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ НА ЕС В ПОДКРЕПА НА СЕКТОРА НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПОДПОМАГАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И ЗАЩИТА НА РАБОТНИТЕ 
МЕСТА

През 2014-2020, ЕС инвестира в България 7.4 милиарда евро посредством политиката на сближаване.

Благодарение на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, досега 750 милиона се 
мобилизират за да се посрещне настоящата криза и ефектите й.

Няколко примера:

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
20 милиона евро за сектора на здравеопазването чрез закупуване на ново медицинско оборудване от 
най-висок клас и доставка на животоспасяващи лекарства и лични предпазни средства:
• 317 респиратори
• над 2 милиона защитни маски
• 177 000 теста
• 140 000 други консумативи 
• легла, специализирани преносими устройства, специализирано оборудване за лабораториите за 
борбата с коронавирус
• лични предпазни средства и защитни облекла за болници, регионални здравни инспекции, центрове за 
кръвопреливане и за спешна медицинска помощ

МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС
• 88,5 милиона евро, от които 75,2 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие, ще 
подкрепят за оборотен капитал, специално микро и малки предприятия, включително самостоятелно 
заети лица, от всички отрасли на икономиката и на цялата територия на страната 
• 327 милиона евро, от които 278 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие, ще 
подкрепят малки и средни предприятия, чрез безвъзмездни средства и специални гаранционни схеми
• 150 милиона евро, от които 127,5 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие, ще 
подкрепят малките и средните предприятия под формата на дялови и квази-дялови инвестиции

ЗАЕТОСТ
• 130 милиона евро за програми за временна заетост и субсидиране заетост
• 30 милиона евро за допълнителни възнаграждения и наемане на 14 000 медицински и немедицински 
персонал, както и покриване на разходите за обучение, транспорт, храна и лични предпазни средства
• 23 милиона евро за допълнителна помощ за 30 000 възрастни хора, както и принадлежащи към най- 
уязвимите групи на населението



ДРУГИ ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ПОЛИТИКА НА СБЛИЖАВАНЕ В ПОМОЩ 
ПРИ ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ НА КОРОНАВИРУСА

През периода 2014—2020 г. политиката на сближаване инвестира 71 милиона евро в по-добри, 
по-ефикасни и по-достъпни услуги за спешна медицинска помощ в България. Проектът обхваща:
 
 
  - модернизиране на 237 заведения за спешна помощ в цялата страна с по-добри помещения 
за бърза помощ със съвременно медицинско оборудване

  
 - закупуване на 400 нови линейки, оборудвани със съвременни комуникационни и 
животоспасяващи устройства, което им позволява да се намесват бързо и ефективно, особено в по-
отдалечените райони и за най-уязвимите групи от пациенти

 
 - вече доставените 182 линейки са оборудвани с необходимото оборудване за спешни 
медицински дейности при условията на коронавирус

Политиката на сближаване подпомага също така възрастните хора и хората с увреждания и под 
карантина в България чрез Европейския социален фонд. Въведена през 2019 г.,  услугата „Патронажна 
грижа “ осигурява на най-уязвимите групи от населението, социалните и здравни грижи по домовете, 
с цел да се наблюдава здравословното им състояние или да се подсигури начина им на живот. След 
избухването на кризата предизвикана от коронавируса, обхватът на услугата бе разширен, за да 
се даде възможност на местните органи да доставят пакети с храни, лекарства и други стоки от 
първа необходимост на възрастни хора или хора под карантина. Новата услуга се съфинансира чрез 
отпускане на допълнителни средства в размер на 23 милиона евро.


