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Примери за одобрени нови проекти:

DG REFORM

От 2017 г. насам чрез Програмата за подкрепа на структурни реформи 
Европейската комисия предостави експертен опит в помощ на 
разработването на над 1000 проекта за реформи в 27-те държави членки. 
От 2021 г. приемникът на тази програма — Инструментът за техническа 
подкрепа (ИТП) — продължава да подпомага реформите, като акцентът е 
върху прехода към екологосъобразни и цифрови технологии. Също така, ИТП 
може да подпомага изготвянето и изпълнението на плановете на държавите 
членки за възстановяване и устойчивост.

БЪЛГАРИЯ
Подкрепа за реформи в

P R O E K T A И

НОВИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ИТП ПРЕЗ 2021 г.
В първия кръг по ИТП Комисията ще подкрепи България със 7 проекта в области като преход към 
екологосъобразни технологии, борба с корупцията, данъчна политика и спазване на данъчното 
законодателство, публични инвестиции и администриране на приходите.
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Подкрепа за 
създаването на 

Национален фонд за 
декарбонизация

Подобряване на 
ефикасността и 
ефективността 
на публичните 

инвестиции

Засилване на 
проверките за 
почтеност в 

националните органи 
за борба с корупцията

Повишаване на 
мрежовата и 

информационната 
сигурност в 

Националната агенция 
за приходите



  Модернизиране 
на националните 
политики за хората с 
увреждания 

От 2020 г. Европейската комисия 
подкрепя България в подобряването 
на координацията на политиките 
за хората с увреждания и 
модернизирането на подхода към 
оценката на уврежданията, като се 
взимат предвид индивидуалните 
нужди. Чрез този проект програмата 
допринася за пълноценното 
приобщаване на хората с 
увреждания към обществото и 
пазара на труда в съответствие с 
международните конвенции.

  Подобряване на 
образованието в ранна 
детска възраст 

Европейската комисия съдейства на 
България да разработи стратегия 
за реформата на образованието и 
грижите в ранна детска възраст. 
Програмата спомага за оценката 
и повишаването на качеството на 
сегашната система чрез създаването 
на национална рамка за качеството, 
вдъхновена от европейската рамка 
в тази област. В резултат на това 
България успя да въведе прозрачни 
показатели и критерии за измерване 
на качеството, като по този начин 
подобри и общото качество на 
образованието в детска възраст.

  Подобряване на 
рамката за управление 
на държавните 
предприятия 

Европейската комисия подкрепи 
България за подобряването 
на рамката за управление 
на държавните предприятия 
в съответствие с добрите 
международни практики. В 
сътрудничество с ОИСР проектът 
спомогна да се направи преглед 
на нормативната и оперативната 
уредба, да се приведе в 
съответствие законодателството 
относно държавната собственост с 
насоките на ОИСР и да се подготви 
законопроект за публичните 
предприятия. В резултат на това 
България прие Закон за публичните 
предприятия и създаде Агенция 
за публичните предприятия и 
контрол, като целта е да се повиши 
производителността и да се подобри 
разпределението на ресурсите.

ПРИКЛЮЧИЛИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ПРОЕКТИ
Досега България се е възползвала от 32 проекта, финансирани по Програмата за подкрепа на структурни 
реформи, която предхождаше ИТП, и от 4 проекта, финансирани чрез доброволни трансфери на България 
на средства от фондовете със споделено управление. Подкрепата е предназначена за широк кръг 
от области като реформа на публичната администрация, преход към екологосъобразни и цифрови 
технологии, администриране на приходите, данъчна политика, пазар на труда, конкурентоспособност, 
малки и средни предприятия, финансов сектор, подготовка за присъединяване към еврозоната. Особено 
внимание се обръща на реформите във финансовия сектор, които са необходими и за подготовката за 
присъединяване към еврозоната, на рамката по несъстоятелността, на управлението на държавните 
предприятия, както и на предизвикателствата на пазара на труда. До момента успешно са приключили 
15 проекта.
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