
Анекс 16.1 
 
  2004   
Институция Общ 

брой 
персон
ал 

Образование Основни умения Обучение компетенции/ум
ения 

        Начална 
дата/месец/год
ина 

Крайна 
дата/месец/год
ина 

Вътрешни или 
външни 
ресурси 

Външни
те 
ресурси 
планиран
и (ПР)ли 
са или са 
само 
определе
ни (ОР) 

  

Министерство на 
финансите,Управ
ляващ орган (УО) 
на Рамка на 
подкрепа на 
Общността (РПО) 
и на Фонд 
Кохезия, 
Дирекция 
"Управление на 
средствата от ЕС" 

30 Икономика  - 
12 
Право - 2 
Финанси - 1 
Инженерство - 
7 
Публична 
администрация 
- 3 
Eкология - 1 
Политически 
науки -4   

 - Координация по 
прилагането на 
Стратегията за 
Структурните 
фондове 
 - Анализ на 
законодателството
 - Системи и 
инструменти за 
подготовка 
 - Разработване на 
стратегически/поли
тически документи
 - Мониторинг и 
координация на 
проектите по ИСПА
- Координац

Юни.04 в развитие ФАР проект 2003 
за създаване на 
кохерентна 
система за 
Структурните 
фондове (СФ) и 
Кохезионния 
фонд (КФ) в 
България за УО 
на РПО и 
единния 
разплащателен 
орган за СФ и КФ

2,3 MEUR  - Общи 
управленски 
умения в областта 
на координацията, 
делегирането, 
организацията и 
стратегическо 
управление на 
обществото 
 - Разработване на 
политика 
 - Оценка на 
политиката 
 - Мониторинг и 
оценка на СФ и КФ  
 - Мониторинг и 
оценка на проекти



    - Координац Януари.04 в развитие Проект по 
MATRA 
Институционално 
укрепване на МФ 
в България 

0,375 
MEUR 

оценка на проекти 
по ИСПА 
  

 
2005   

Допълнителен 
персонал 

необходимо 
образование 

Обучение Компетенции/умения

    Начална дата 
(месец/година)

Крайна 
дата(месец/година)

Вътрешни или 
външни 
ресурси 

Външните 
ресурси 
планирани 
(ПР)ли са 
или са 
само 
определени 
(ОР) 

  



в развитие Декември.05 ФАР проект за 
изграждане на 
кохерентна 
система за СФ и 
КФ в България за 
УО на РПО и 
единния 
разплащателен 
орган за СФ и КФ

2,3 MEUR 8 Право - 1 
Икономика - 
3 
Финанси -2 
Инженерство 
- 2 

в развитие Юни.05 Проект MATRA- 
Институционално 
укрепване на МФ 
в България 

ПP 

 - Познаване на 
практическите аспекти 
в прилагането на 
програми по СФ, 
включително 
докладване, финансов 
контрол  
 - Познания в подбора 
и прилагането на 
проекти, други, за да 
се осъществяват 
задачите по 
координацията  
успоредно с 
Управлявящите органи 
на Оп 

 
2006 



Допълнителен 
персонал 

Образование Обучение Компетенции/ 
умения 

    Начална 
дата(месец/година)

Крайна 
дата(месец/година

Външни 
ресурси 

Външните 
ресурси 

планирани 
ли са (ПР) 
или сас 
само 

определени 
(ОР) 

  

7 Икономика - 3 
Инженерство - 2 
Информационни 
технологии - 2 

    Програма 
ФАР 
 
ИПАЕИ 

I  - Познаване на 
подробностите 
по прилагането 
на 
Структурните 
Фондове 
 - Умения за 
координация 
 - Умения за 
мониторинг и 
оценка на 
Структурните 
фондове и на 
Фонд Кохезия 
 - Компетенции 
в областта на 
финансовия



       финансовия 
контрол   
 - Умения за 
водене на 
преговори 
 -  

 
 

Анекс 16.2 
  2004   
Институция Общ 

брой 
персонал 

Образование Основни умения Обучение Компетенции/умения 

        Начална 
дата 
(Месец, 
Година) 

Крайна 
дата 
(Месец, 
Година) 

Вътрешни 
или външни 
средства 

Външните 
средства 
са 
планирани 
или 
определени 

  



Управленски умения 
в областта на 
програмирането, 
координацията, 
планирането на 
проекти, 
финансирани по 
Европейски пред-
присъединителни 
инструменти  

юни 2004 февруари 
2006 

Туининг 
Проект по ФАР 
BG03/IB-SPP-
02 Подготовка 
на 
централните и 
регионални 
структури на 
МРРБ за 
управление на 
бъдещи 
програми и 
проекти от 
ЕФРР   

И Подготовка на 
програмни документи 
(РОП). Координация 
със свързаните 
министерства и 
структури на 
регионално и областно 
ниво. Администриране 
на Работната група по 
РОП. Делегиране на 
задачи на Междинните 
звена. Компютърни 
умения.  Добри 
познания по английски 

МРРБ  
Управляващ 
орган на РОП 
Главна 
дирекция 
"Програмиране 
на 
регионалното 
развитие " 
(включително 
28 областни 
експерти) 

40 Икономисти - 23
Инженери - 10 
Архитекти - 4 
Юристи - 1 
Филолози  - 1 
Политически 
науки - 1                

Управление на 
програмен и 
проектен цикъл 

септември 
2003 

септември 
2004 

Магистърска 
програма 
"Програмен и 
проектен 
цикъл на 
Европейските 
фондове " - 
Варненски 
университет. 
80% от 
разходите се 
поемат от 
МРРБ  

И Управление на 
програмен и проектен 
цикъл 

 
 



2005   
Допълнителен 
персонал 

Образование Обучение Компетенции/умения 

    Начална 
дата 
(Месец, 
Година) 

Крайна 
дата 
(Месец, 
Година) 

Вътрешни 
или външни 
средства 

Външните 
средства са 
планирани (П) 
или 
идентифицирани 
(И)  

  

10 Икономисти -
7 
Юристи - 3 
                         

юни 2004 февруари 
2006 

Туининг 
Проект по ФАР 
BG03/IB-SPP-
02 Подготовка 
на 
централните и 
регионални 
структури на 
МРРБ за 
управление на 
бъдещи 
програми и 
проекти от 
ЕФРР   

1,9 MEUR Финансово управление 
и контрол на действия 
по СФ. Администриране 
на Мониторинговите 
комитети. Познания за 
осведомителните 
кампании. Познания за 
регламентите на СФ и 
съответствие с 
политиките на ЕС.  



  септември 
2004 

септември 
2005 

Магистърска 
програма 
"Програмен и 
проектен 
цикъл на 
Европейските 
фондове " - 
Варненски 
университет. 
80% от 
разходите се 
поемат от 
МРРБ  

П Управление на 
програмен и проектен 
цикъл 

 
2006 

Допълнителен 
персонал 

Образование Обучение  Компетенции/умения  

    Начална 
дата 
(Месец, 
Година) 

Крайна 
дата 
(Месец, 
Година) 

Вътрешли или 
външни 
средства  

Външните 
средства са 
планирани (И) 

или 
идентифицирани 

(И)   

  



юни 2004 февруари 
2006 

Туининг Проект 
по ФАР BG03/IB-
SPP-02 
Подготовка на 
централните и 
регионални 
структури на 
МРРБ за 
управление на 
бъдещи 
програми и 
проекти от ЕФРР  

1,9 MEUR 10 Инженери - 5 
Юристи - 1 
IT 
Специалисти - 
2 
Статистици - 1 
Специалист 
Човешки 
ресурси - 1         

септември 
2005 

септември 
2006 

Магистърска 
програма 
"Програмен и 
проектен цикъл 
на Европейските 
фондове " - 
Варненски 
университет. 
80% от 
разходите се 
поемат от МРРБ 

П 

 - Опит за ефективно 
управление на РОП по 
СФ  
 - Събиране на надеждна 
статистическа и 
финансова информация 
за целите на наблюдение. 
Поддържане на IT 
система.  
 - Осигуряване на 
надежден процес на 
одитиране  
 - Управление, 
изпълнение и мониторинг 
на ОП, ад 

 
 



Анекс 16.3 
  2004   
Институция Общ 

персонал
Образование Основни 

умения 
Обучение компетенции / 

умения 

        Начална 
дата 
(Месец, 
Година) 

Крайна 
дата 
(Месец, 
Година) 

Вътрешни и външни 
ресурси 

Планирани 
(ПР) или 
само 
определени 
(ОР) са 
външните 
ресурси 

  

MИ 
УО на ОП "Развитие на 
конкурентноспособността 
на българската 
икономика"  
Дирекция 
"Предприсъединителни 
програми и проекти"  

25 Икономика - 9 
Право-4            
Финанси и 
счетоводство - 
3 
Инженерство - 
4 
Международни 
отношения - 4
Социология - 1  

Управленски 
умения в 
областта на 
програмирането, 
координацията, 
планирането, 
изпълнението на 
проекти 
финансирани по 
пред-
присъединителни 
инструменти на 
ЕС, в 
провеждането на 
търгове и 
сключването на 
договори, 
оперативен и 
финансов 
мониторинг на

Юни.04 Декември.04 Twinning проект 
BG/03/IB/FI/03 за 
укрепване 
административния 
капацитет на МИ за 
управление на ОП 
"Конкурентноспособност" 
по СФ 

1.9 MEUR Знания, 
относно 
практическите 
аспекти на 
програмирането 
по СФ, 
включващи 
подготовката на 
Националния 
план за 
развитие, ОП и 
индикаторите 
за мониторинг 



Май.04 Декември.04 MATRA проект - 
Институционално 
укрепване на 
Министерство на 
финансите в България   

P    мониторинг на 
проекти, ф 

Януари.04 Декември.04 Провеждане на 
обучение по 
провеждащата се 
техническа помощ по 
проекти BG0102.02 и 
BG0102.01 и BG 0102.03 

P 

 

 
2005   

допълнителен 
персонал 

изисквано 
образование 

Обучение компетенции 
/ умения 

    Начална 
дата 
(Месец, 
Година) 

Крайна 
дата 
(Месец, 
Година) 

Вътрешни и външни 
ресурси 

Планирани 
(ПР) или 
само 
определени 
(ОР) са 
външните 
ресурси 

  



5 Януари.05 Декември.05 Twinning проект 
BG/03/IB/FI/03 за 
укрепване 
административния 
капацитет на МИ за 
управление на ОП 
"Конкурентноспособност" 
по СФ 

1,9 MEUR 

  Март.05 Декември.05 АИАП  I

  

Икономика -1 
Право - 1   
Финанси и 
счетоводство-1 
Социология - 1   

Юни.05 Декември.05 Школа по публични 
финанси 

I 

Умения за 
управление на 
проекти и 
програми по 
СФ, по 
отношение на 
програмиране, 
изпълнение, 
оценка и 
мониторинг, 
финансово 
управление и 
фази за 
осъществяване 
на контрол. 



2006 
допълнителен 
персонал 

изисквано 
образование 

Обучение компетенции / 
умения 

    Начална 
дата 
(Месец, 
Година) 

Крайна 
дата 
(Месец, 
Година) 

Вътрешни и външни 
ресурси 

Планирани 
(ПР) или 
само 
определени 
(ОР) са 
външните 
ресурси 

  

5 Икономика -3 
Право-1            
Финанси и 
счетоводство-
1      

Януари.06 Юли.06 Twinning проект 
BG/03/IB/FI/03 за 
укрепване 
административния 
капацитет на МИ за 
управление на ОП 
"Конкурентноспособност" 
по СФ 

1,9 MEUR  - Умения за 
управление на 
проекти и програми 
по СФ, по 
отношение на 
програмиране, 
изпълнение, оценка 
и мониторинг, 
финансово 
управление и фази 
за осъществяване 
на контрол; 
 - Събиране на 
надеждна 
статистическа и 
финансова 
информация от 
осъществяване на 
м 



  Януари.06 Декември.06 АИАП  I

  

 

Януари.06 Декември.06 Школа по публични 
финанси 

I 

 

 
Анекс 16.4 

  2004   
 Институция окончателен 

брой на 
персонала 

образование основни умения обучение компетенции/умения 

        Начална 
дата (Месец, 
Година) 

Начална 
дата 
(Месец, 
Година) 

Вътрешни или 
външни  
ресурси 

Планирани(ПР) 
или само 
определени 
(ОР) са 
външните 
ресурси 

  



МТСП 
УО на OП 
"Развитие на 
човешките 
ресурси" 
 Дирекция "Пред-
присъединителни 
Фондове и 
Международни 
програми и 
проекти" 

24 Икономика - 5 
Право -  2  
Социология - 3 
Финанси - 5  
Международни 
отношения - 2   
Политология - 
2 
Социология -  
4 
Лингвистика - 1

Координация на 
дейностите с други 
звена на МТСП и други 
държавни органи и 
външни институции, 
свързани с дейността 
на Дирекцията; 
Планиране и 
програмиране по 
Програма ФАР и други 
международни 
програми и проекти; 
Развитие на 
човешките ресурси;  
PR дейности  

Януари.03 ######### Съвместен проект с 
UNDP BUL/01/009 
“Укрепване на 
административния 
капацитет на МТСП 
за управление на 
програми и проекти, 
финансирани от 
ЕС”,национално 
финансиране  

P Знания за 
практическите аспекти 
на  програмирането на 
СФ, включително и 
НПР, ОП и  
индикатори за 
мониторинг. 



      Септември.02 Юни.04 “Twining” проект – 
BG 0102.07 
“Подготовка за 
бъдещите ЕСФ - 
видове програми" 

P

 
2005   

 
допълнителен 
персонал 

 изисквано 
образование 

Обучение компетенции/умения 



    Начална 
дата 
(Месец, 
Година) 

Крайна 
дата 
(Месец, 
Година) 

 Вътрешни или външни 
ресурси 

Планирани(ПР) 
или само 
определени 
(ОР) са 
външните 
ресурси 

  

38 Икономика - 
15  
Право - 3 
Социология - 2 
Финанси - 1   
Международни 
отношения - 3 
Политология - 
2 
Социология - 
11 
Лингвистика - 
3 

Възможно удължаване Съвместен проект с UNDP 
BUL/01/009 “Укрепване на 
административния 
капацитет на МТСП за 
управление на програми и 
проекти, финансирани от 
ЕС”,национално 
финансиране  

306 262 USD Координация на дейностите с други 
звена на МТСП и други държавни 
органи и външни институции, 
свързани с дейността на 
Дирекцията; Планиране и 
програмиране по Програма ФАР и 
други международни програми и 
проекти; Развитие на човешките 
ресурси;  PR дейности  



  Януари.04 Декември.05  Съвместен проект с UNDP – 
BUL/03/003/01/99 “Подкрепа на 

МТСП за укрепване на 
сътрудничеството между 
централните и регионални 
структури в управлението на 

програми и проекти, 
финансирани от ЕС”, 

национално финансиране. 

250 000 USD  

 
2006 

допълнителен 
персонал 

образование Обучение компетенции/умения 



    Начална 
дата 
(Месец, 
Година) 

Крайна 
дата 
(Месец, 
Година)

 Вътрешни или 
външни ресурси

Планирани(ПР) 
или само 

определени 
(ОР) са 

външните 
ресурси 

  

28 Финанси -28    Възможно 
удължаване 

Съвместен 
проект с UNDP – 
BUL/03/003/01/99 
“Подкрепа на 
МТСП за 
укрепване на 
сътрудничеството 
между 
централните и 
регионални 
структури в 
управлението на 
програми и 
проекти, 
финансирани от 
ЕС”, национално 
финансиране. 

2,15 MBGL  - Умения да управляват проекти и програми 
по СФ, във връзка с Програмирането, 
Изпълнението, Оценката и Мониторинга, 
Финансовото управление и контрол. 
 - Collection of reliable statistical and financial 
monitoring information. Maintainance of IT 
system. С 



      

 
Анекс 16.5 

 
  2004   



Институция Общ 
персонал 

Образование Основни 
умения 

Обучение Компетенции/умения

        Начална 
дата 
(месец, 
година) 

Крайна 
дата 
(месец, 
година)

Вътрешни 
или 
външни 
ресурси 

Планирани 
(ПР) или 
само 
определени 
(ОР) са 
външните 
ресурси? 

  



Министерство 
на 
земеделието и 
горите 
Управляващ 
орган на 
Оперативна 
програма 
"Развитие на 
земеделието и 
селските 
райони" 
Дирекция 
"Развитие на 
селските 
райони и 
инвестиции"  

36 Икономисти - 
21 
Право - 2 
Агрономи - 6  
Екология - 3 
Инженерство - 
4  

Знания за 
развитието 
на 
българското 
земеделие и 
селските 
райони, 
запознати с 
Наредбите 
по САПАРД  

        Знания за 
практическите аспекти 
на програмирането на 
Структурните 
фондове, включително 
подготвка на 
Национален план за 
развитие, Оперативни 
програми и индикатори 
за наблюдение.  

 
2005   



Допълнителен 
персонал 

Образование Обучение  Компетенции/умения

    Начална 
дата 
(месец, 
година) 

Крайна 
дата 
(месец, 
година)

Вътрешни или 
външни ресурси

Планирани 
(ПР) или 
само 
определени 
(ОР) са 
външните 
ресурси? 

  



14 Икономика - 8 
Право - 2 
Инженерство 
- 2 
Агрономство -
2 

Януари 
2005 

Декемри 
2006 

Многогодишно 
прогромиране 
ФАР 2004-2006 
Подготовка на 
МЗГ в България 
да изпълнява 
втория стълб на 
Европейската 
Обща 
Селскостопанска 
политика – 
Развитие на 
селските райони, 
елементи от 
Общата политика 
за рибарството, 
да изработва и 
изпълнява 
Национална про 

3,45 
млн.EUR 

Знания за 
практическите аспекти 
на програмирането на 
Структурните фондове, 
включително подготвка 
на Национален план за 
развитие, Оперативни 
програми и индикатори 
за наблюдение.  

 
2006 



Допълнителен 
персонал 

Образование Обучение Компетенции/умения 

    Начална 
дата 
(месец, 
година) 

Крайна 
дата 
(месец, 
година)

Вътрешни 
или 
външни 
ресурси 

Планирани 
(ПР) или 
само 

определени 
(ОР) са 

външните 
ресурси? 

  



             - Умения за 
управление на проекти 
и програми по 
Структурните фондове 
по отношение на 
фазите: програмиране, 
изпълнение, оценка и 
наблюдение, 
финансово управление 
и контрол; 
 - Събиране на 
надеждна 
статистическа и 
финансова информация 
за наблюдение; поддър 

 


