
 
 

 
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. 

 

ПРОГРАМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕСИФ. ОЦЕНКА НА ПРОГРАМИ 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

 

2018 г. 

 

 

   

 

Ден 1 

 

10:00 – 10:45  Представяне на лектора и на участниците. Цели на курса  

 

10:45 – 11:30 Нормативна база в сферата на програмирането на стратегически 

документи - актове на Министерски съвет, документи на ЕК; 

национални секторни стратегически документи. 

 

11:30 – 11:45   Кафе пауза 

 

11:45 – 13:15 Подготовка, съдържание, приемане и изменение на програмите – 

ролята на различните участници в процеса, срокове, процедури. 

Връзка с национални стратегически документи. Добри примери от 

този програмен период и сравнение с програмен период 2007-2013. 

 

13:15 – 14:15   Обедна почивка 

 

14:15 – 15:45 Изпълнение на програмите, допълняемост и демаркация между 

схемите. Големи проекти. Индикативна годишна програма. 

 

15:45 – 16:00    Кафе пауза 

 

16:00 – 17:30 Териториално измерение на програмите и програмирането – 

различни подходи и възможности за финансиране на инвестиции. 

Използване на чл.7 от Регламент 1303; Водено от общността местно 

развитие, Интегрирани териториални инвестиции. Основни 

характеристики на Съвместни планове за действие, системни и 

интегрирани проекти.  

 

 

Ден 2  

 

10:00 – 11:30 Същност на оценката на програми по ЕСИФ за периода 2014-2020 г. 

Методологически аспекти и основни етапи.  

 

11:30 – 11:45   Кафе пауза 

 

11:45 – 13:15 Основни количествени методи при оценката на подкрепата от 

ЕСИФ за периода 2014-2020 г. Практически казус. 

 



 
 

 
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. 

 

 

13:15 – 14:15  Обедна почивка 

 

14:15 – 15:45 Основни качествени методи при оценката на подкрепата от ЕСИФ 

за периода 2014-2020 г. Практически казус. 

 

15:45 – 16:00    Кафе пауза 

 

16:00 – 17:30 Какво е „добра оценка“? Практически съвети при възлагане и 

контрол на изпълнението на възложени външни оценки.  

 


