
Приложение към т.1 

Списък с приоритизирани искания за получаване на подкрепа по 

Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи 

Приоритет Проектно предложение Институция Критерии 

висок 
Техническа помощ при участието във Валутно-курсов меха-

низъм ІІ и Еврозона 

Министерство на 

финансите, Коми-

сия за финансов 

надзор и др. 

Изпълнение на 

ангажименти при 

участието във 

Валутния механи-

зъм ІІ 

висок 
Техническа помощ за надграждане на електронната система 

за деклариране 

Комисията за про-

тиводействие на 

корупцията и за 

отнемане на неза-

конно придобито-

то имущество 

Отговаря на чл.11, 

т.б от РМС № 396 

от 20 юли 2017 

г.(част от мащаб-

на реформа) 

висок 

Техническа помощ за рационализиране на модела на сът-

рудничество и актуализиране на списъка с професии в про-

фесионалното образование и обучение (VET) и държавни 

образователни стандарти като ключови инструменти за при-

ложимостта на структурата и съдържанието на квалифика-

циите за пазара на труда (оптимизация на списъка с профе-

сии в професионалното образование и обучение (LPVET) в 

България) 

Министерство на 

образованието и 

науката 

Покрива изцяло 

критериите в 

чл.11 от РМС № 

396 от 20 юли 

2017 г. (провеж-

дане на мащабна 

реформа, адреси-

ране на Специ-

фична препоръка 

3 на Съвета) Про-

ектът ще надгради 

вече изпълняван с 

помощта на Прог-

рамата 

висок 

Анализ и разработване на стратегия и пътна карта за прила-

гане на облачни технологии/решения, базирани на облак 

(cloud solutions) в образователната система на Република 

България  

Министерство на 

образованието и 

науката 

Покрива изцяло 

критериите в 

чл.11, т.в от РМС 

№ 396 от 20 юли 

2017 г. (адресира 

Специфична пре-

поръка 3 на Съве-

та от 2017, 

2018 г.) 

висок 

Подготовка на пътна карта с конкретни мерки за разрешава-

не на проблема с недостатъчния брой учители в образова-

телната система 

Министерство на 

образованието и 

науката 

Покрива изцяло 

критериите в 

чл.11 от РМС № 

396 от 20 юли 

2017 г. (провеж-

дане на мащабна 

реформа, адреси-

ране на Специ-

фична препоръка 

3 на Съвета от 

2017, 2018 г.) 

висок 

Изпълнение на стратегия за електронно здравеопазване и 

разработване на план за действие в областта на електронно-

то здравеопазване като част от електронното управление в 

България 

Министерство на 

здравеопазването 

Покрива изцяло 

критериите в 

чл.11 от РМС № 

396 от 20 юли 

2017 г. (провеж-
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дане на мащабна 

реформа, адреси-

ране на Специ-

фична препоръка 

3 на Съвета от 

2017, 2018 г.) 

висок Подкрепа за реформата на публичната администрация 
Администрация 

на МС 

Покрива напълно 

критерий по 

чл.11, т.б от РМС 

№ 396 от 20 юли 

2017 г. (провеж-

дане на мащабна 

реформа) 

висок 

Дългосрочна стратегия и интегриран национален план за 

сектор Енергетика и климат и методология на моделиране 

на пазара с цел прогнозиране и анализ на политиките в об-

ластта на климата и енергетиката 

Министерство на 

околната среда и 

водите, Минис-

терство на енерге-

тиката 

Покрива изцяло 

критериите в 

чл.11 от РМС № 

396 от 20 юли 

2017 г. (провеж-

дане на мащабна 

реформа) 

висок 

Завършване на структурната реформа в енергийния сектор 

чрез въвеждане на пазара ‚ден напред“ (intraday market) и 

прилагане на конкретни стъпки за свързване на българския 

пазар с пазарите на електроенергия на съседните страни в 

съответствие със законодателството в ЕС  

Електроенергиен 

системен опера-

тор (ЕСО) 

Отговаря на чл.11, 

т.б от РМС № 396 

от 20 юли 2017 

г.(част от мащаб-

на реформа) 

висок 
Законодателство на ЕС за опазване на природата – между-

народна оценка за консолидиране на проблемите в региона 

на Калиакра (Решение на Съда на ЕС по дело C-141/14) 

Министерство на 

околната среда и 

водите 

Отговаря на чл.11, 

т.б от РМС № 396 

от 20 юли 2017 

г.(част от мащаб-

на реформа) 

среден 

Засилване на реформите за децентрализация с цел насърча-

ване на икономическия растеж и демократичното управле-

ние  

Министерство на 

регионалното 

развитие и благо-

устройството 

Отговаря на чл.11, 

т.б от РМС № 396 

от 20 юли 2017 

г.(част от мащаб-

на реформа) 

среден 
Висококачествена система за образование и грижи в ранна 

детска възраст 

Министерство на 

образованието и 

науката 

Отговаря на чл.11, 

т.в от РМС № 396 

от 20 юли 2017 г. 

(адресира частич-

но Специфична 

препоръка 3 на 

Съвета от 2017, 

2018 г.) 

среден Търговски модел за газов хъб „Балкан“  

Министерство на 

енергетиката, 

„Булгартрансгаз“ 

ЕООД“ 

Отговаря на чл.11, 

т.в от РМС № 396 

от 20 юли 2017 г. 

(адресира Специ-

фична препоръка 

3 на Съвета от 

2014 г.) 

нисък 
Национална стратегия за МСП 2021-2027 

Министерство на 

икономиката 

Ниска степен на 

покритие на кри-

териите, посочени 
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в чл.11 от РМС № 

396 от 20 юли 

2017 г. 

нисък 
Подкрепа за подобряване на координацията при подготовка-

та, прилагането, последващите действия и оценката на нор-

мативните актове на ЕС в Република България 

Администрация 

на МС, дирекция 

„КВЕС“ 

Ниска степен на 

покритие на кри-

териите, посочени 

в чл.11 от РМС № 

396 от 20 юли 

2017 г. 

нисък 
Разработване и прилагане на смесена програма за обучение 

за новоназначени старши служители в централната адми-

нистрация 

Институт за пуб-

лична админист-

рация 

Ниска степен на 

покритие на кри-

териите, посочени 

в чл.11 от РМС № 

396 от 20 юли 

2017 г. 

нисък 
Дигитална реформа на българския строителен сектор 

Министерство на 

регионалното 

развитие и благо-

устройството 

Ниска степен на 

покритие на кри-

териите, посочени 

в чл.11 от РМС № 

396 от 20 юли 

2017 г. 

 


