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Приложение 1 

ТЕМИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА  КУРСОВЕТЕ, 

КОИТО ЩЕ СЕ РАЗРАБОТВАТ ПО КАТАЛОГ 2021 

Курсове: 

1. Б-5   Действията на EС в областта на климата. Зелени облигации, справедлив

преход

2. ЕС-5 Механизъм за възстановяване и устойчивост - новото

предизвикателство за периода 2021-2026 г.   

Информация за курсовете: 

Б-5 Действията на EС в областта на климата. Зелени облигации, 

справедлив преход 

Продължителност:12 учебни часа 

Форма на обучение: смесена 

Целева група: Служители  на  ръководни  и  експертни  длъжности  в  централната  и  

териториалната  администрация,  които  имат отговорности по разработването и 

реализирането на публични национални и европейски политики. 

Описание:  

Темата за климата и опазването на околната среда са сред водещите приоритети на 

Европейската комисия. Познаването  на  стратегическите  документи,  цели  и  

инициативи  на  ЕС  в  посочената  област  са  от  ключово  значение  за  разработването  

на  аргументирани  становища  и  позиции,  свързани  с  устойчивото  развитие  в  

бъдеще.  

Курсът разглежда следните основни въпроси: 

 Климатът и опазването на околната среда – основен приоритет на ЕС и ключов

фактор за „зеления пре-ход в  Европа“. Постигане на климатична неутралност на

ЕС до 2050 г.

 Визията на ЕС за „справедлив преход“ -  подкрепа за трансформирането на

въглеродно-интензивните региони към използване на чисти енергийни системи

и икономики.

 Превръщане на Европа в най-големия „играч“ на пазара на зелени облигации.

Очаквани резултати:  

След завършване на обучението участниците ще: 

 познават целите на ЕС и произтичащите от тях задължения на държавите членки

за намаляване на негативните последици върху климата;

 разбират връзката между по-амбициозните климатични политики и 

подобряването на качеството на живот и околната среда; 

 знаят как се развива пазара на „зелени облигации” и какви са тенденциите в

„зеленото финансиране” като възможност за икономическо развитие и

технологично обновяване на индустрията;
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 познават инициативата за справедлив преход и възможностите, които тя 

предоставя  за въглищните региони в ЕС за икономическо преструктуриране към 

нисковъглеродна икономика. 

 

ЕС-5 Механизъм за възстановяване и устойчивост - новото 

предизвикателство за периода 2021-2026 г.    
 

Продължителност:12 учебни часа, 1.5 дни 

Форма на обучение: присъствена 

 

Целева група: Служители на ръководни и експертни длъжности на централната и 

териториалната администрация, на които им  е  необходимо  да  участват,  анализират  

или  познават  системите  за  финансово  управление  и  контрол  за  период 2021-2026 

г. 

 

Описание: 

Във връзка със справянето с последиците от световната криза с COVID-19, за период 

2021 -2026 г. ЕК пред-вижда „Механизъм за възстановяване и устойчивост“, който да 

подпомогне държавите-членки да възстановят плавно своите икономики и да се върнат 

към обичайния си ритъм на финансов, политически, икономически и социален живот. В 

обучението ще бъдат засегнати следните теми: 

 Нормативна рамка – европейско и национално законодателство 

 Връзка между Национален План за възстановяване и устойчивост и Механизъм 

за възстановяване и устойчивост 

 Същност на Механизма за възстановяване и устойчивост – сфери на 

приложение, общ бюджет на европейско ниво, бюджет за Р България и 

предвиждано разпределение грантове/заеми; схема на финансиране, 

непредвиждаща национално участие относно грантовете 

 Органи и структура на управление на национално ниво, различни от 

общопознатите структури за управление за период 2014-2020 г. поради 

директното управление на ЕК 

 Система за финансово управление и контрол на национално ниво - органи и 

механизми относно договаряне, плащания, управление, мониторинг, одит и 

докладване 

 Информационна система за управление – предвижда се механизмът да се 

управлява и наблюдава на национално ниво чрез Системата за управление на 

националните инвестиции (СУНИ) 

 

Очаквани резултати: 

След завършване на обучението участниците ще: 

 познават Механизма за възстановяване и устойчивост; 

 Познават нормативната рамка на европейското и национално законодателство 

свързано с Механизма; 

 Знаят кои са приоритетите и областите, които ще се финансират; 

 Познават органите и структурите на управление на национално ниво; 

 Познават функциите и възможностите за работа със СУНИ.  


