
  

 

 
 

ИНСТИТУТ ПOПУБЛИЧНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични 

политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Списък на обучителните модули за целите на Академията по ЕСИФ, които ще се разработват по Дейност 3 от проект 

„Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните 

публични политики” 

 

Наименование: Продължителност: 

1.1. „Стратегическа и нормативна рамка за управление на 

средствата по ЕСИФ“ 

общо30 уч. часа: 

- 16 уч. ч. присъствено обучение; 

- 14 уч. ч. комбинация от е-обучение и самообучение. 

1.2.„Програмиране на средствата от ЕСИФ. Оценка на  

програми“  

общо30 уч. часа: 

- 16 уч. ч. присъствено обучение; 

- 14 уч. ч. комбинация от е-обучение и самообучение. 

1.3.„Разработване и оценка на проектни предложения“ общо30 уч. часа: 

- 16 уч. ч. присъствено обучение; 

- 14 уч. ч. комбинация от е-обучение и самообучение. 

1.4.„Договаряне и управление на проекти“ общо30 уч. часа: 

- 16 уч. ч. присъствено обучение; 

- 14 уч. ч. комбинация от е-обучение и самообучение. 

1.5.„Финансово управление на програми по ЕСИФ за периода 

2014 – 2020“ 

общо30 уч. часа: 

- 16 уч. ч. присъствено обучение; 
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- 14 уч. ч. комбинация от е-обучение и самообучение. 

1.6.„Верификация на проекти. Сертификация на програми. 

нередности“ 

общо30 уч. часа: 

- 16 уч. ч. присъствено обучение; 

- 14 уч. ч. комбинация от е-обучение и самообучение. 

1.7.„Одит на средствата от ЕС. Налагане на финансови корекции 

– обосновка, определяне на размера, възстановяване, 

обжалване и отчитане” 

общо30 уч. часа: 

- 16 уч. ч. присъствено обучение; 

- 14 уч. ч. комбинация от е-обучение и самообучение. 

1.8.„Мониторинг на програми и проекти и осигуряване на 

публичност“ 

общо30 уч. часа: 

- 16 уч. ч. присъствено обучение; 

- 14 уч. ч. комбинация от е-обучение и самообучение. 

1.9.„Борба с измами при усвояване на средства от ЕС“ общо30 уч. часа: 

- 16 уч. ч. присъствено обучение; 

- 14 уч. ч. комбинация от е-обучение и самообучение. 

 

 


