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ПРОГРАМА 
„РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ” 

 
Първи ден  

 
9.30 - 10.00         Запознаване. Очаквания. Основни правила. Групов договор. 
 
10.00 – 10.45      Видове финансиращи програми на ЕС: 
 

 Предприсъединителни финансови инструменти на ЕС за България. История и развитие. 
Сфери на приложение. 

 Общ преглед на Хоризонталните програми на ЕС. Видове хоризонтални програми. Цели и 
същност. 

 Структурни фондове и други финансови инструменти за приложение на Регионалната 
политика на ЕС. Основни принципи на на европейските програми. Междуправителствени 
финансиращи програми за България от страните от ЕС и света. Източници за набиране на 
информация за финансиращи програми. 

 
10.45 – 11.00      Кафе пауза 
 
11.00 – 11.30      Дефиниране на основните понятия - Програма. Мярка. Проект. Нива на  
                            интервенции. Жизнен цикъл на проекта. 
 
11.30 – 12.00       Видове проекти: „Меки мерки”; Публични ивнeстиционни проекти, Индустриални  
                             инвестиционни проекти; Интегрирани проекти. Същност и спесифики. Осъздаване  
                             и дефиниране на лична потребност, обществена потребност, обществен интерес     
                             и обществени ползи. 
 
12.00 – 12.30       Планиране на предварителната подготовка на проекта. Идентифициране на  
                            “стейкхолдерите” и методология за техния анализ. 
 
12.30 – 13.00       Анализ на проблема. Методи за набиране на информация. Методи за анализ на  
                             проблема. 
 
13.00 – 14.00       Почивка - обяд 
  
14.00 – 14.30       Анализ на задачите на проекта. Методи за анализ на задачите. Изграждане на  
                             стратегии. 
 
14.30 – 15.45       Методът на логическата матрица. Същност на метода. Вертикална и  
                             хоризонтална логика. Основни характеристики и техники за изработване на  
                             показателите. 
 
15.45 – 16.00       Кафе пауза 
 
16.00 – 16.30       Общ преглед на Покана за предоставяне на проектни предложения за  
                             предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Преглед на Насоките за  
                             кандидатстване и Пакета с документи. Практически подходи за работа с  
                             документацията. Основни изисквания за допустимост на кандидатите и  
                             съотвествие на идеята за проект към Насоките за кандидатстване. 
 
16.30 – 17.30      Формуляр за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна помощ. Основни  
                            раздели. Приложения. 
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Втори ден  
 
9.00 – 9.15         Дефиниране наименованието на проекта и определяне на неговия териториален  
                           обхват. Описание на водещата организация в проекта и партньорите. Подходи за  
                           доказване на капацитет. 
 
9.15 – 9.30         Методология за дефиниране на общата цел и конкретните цели на проекта. 
 
9.30 – 9.45         Практически насоки за доказване на съответствието на проектното предложение с  
                           изискванията, посочени в поканата за представяне на проекти: В принос за  
                           постигане на общата, специфичните цели на Програмата, Приоритетното  
                           направление и Областта на интервенция. 
 
9.45 – 10.30       Характеристики на Хоризонталните принципи на Европейските програми. Подходи  
                           за доказване на проектното предложение към тях.  
 
10.30 – 10.45     Кафе пауза 
 
10.45 – 11.00    Дефиниране на понятията: Целева група; Преки бенефициенти, Непреки  
                           бенефициенти. Изисквания при тяхното изписване в структурата на формуляра на  
                           проекта. Съответствие на проектното предложение към конкретните нужди на целевия  
                           регион. Структрура на описанието. 
 
11.00 – 11.15     Специфични подходи при описание на съответствието на проектното предложение  
                           към идентифицираните нужди и проблеми на целевите групи. 
 
11.15 – 11.45     Описание на дейностите на проекта. Възможности за групиране и структуриране  
                           на описанието. Връзка на дейностите с бюджетирането. Най-често срещани  
                           грешки 
 
11.45 – 12.00     Техники при разработването на методолията на проекта: Описание. Връзка с  
                           характеристиките на целевите групи. Комуникационна стратегия на проекта и  
                           възможни комуникационни стратегии за работа с медиите и привличане на  
                           общественосттта към целите на проекта. 
 
12.00 – 12.30     Организация и управление на проекта: Предварителни условия – практически  
                           насоки; Степен и ангажираност на партньорите, причини за техния избор –  
                           Примери. 
 
. 
12.30 – 13.15     Обяд – почивка. 
 
13.15 – 13.30    Графикът – или планът за действие. Индикатори за наблюдение и оценка от  
                          оценителите – реалистичността на действията ни във времето. 
 
 
13.30 – 13.45     Наблюдение и вътрешна оценка – Структуриране на вътрешното управление на  
                           проекта. Изясняване на понятията – Наблюдение и Оценка. Съвместно   
                           изработване изписването на раздела – индикатори, източници за информация,  
                           периодичност на наблюдението, кой го прави, в какъв период и на кого докладва  
                           резултатите. Връзка на проекта с очакваните резултати на Програмата. 
 
13.45 – 14.00     Възможности за доказване устойчивост на проекта – на Институционално ниво; 
                           във Финансов аспект; на Политическо ниво. Изработване на съвместни анализи.   
                           Споделяне на успешни практики 
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14.00 – 14.15     Очаквани резултати. Ползи за целевите групи. Ползи за общността и  
                           организациите. Ползи за общността. Директни резултати в периода на  
                           реализацията на проекта. Анализ на дългосрочните и краткосрочни ефекти и  
                           реализирани ползи. Техники за изработването на анализите. 
 
14.15 – 14.30     Кафе пауза 
 
14.30 – 15.00     Бюджет на проекта. Специфики при отделните проекти. Технология на попълване  
                           и спесификация, според изискванията на различните Програми. 
 
15.00 – 15.15     Преглед на задължителните Приложения. 
 
15.15 – 15.30     Приключване на семинара. Изграждане на мрежа от подкрепящи се експерти в 
                           сферата на проектните политики. Оценка и определяне на следващи стъпки. 
 
 
 

 

 


