ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ОБУЧЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГД
„ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
ЗА ПЕРИОДА (01.01.2010 - 31.12.2015 г.)
и по проект BG161PO001/5-01/2008/032 „Обезпечаване на служебни пътувания в
страната на служителите на УО на ОПРР, пряко свързани с изпълнение на основните
им задължения”, финансиран по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.1
„Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол”, схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/5-01/2008 „Техническа помощ за
подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на
административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013
г.”, бюджетна линия BG161PO001/5-01/2008
В периода 2010 г. – 2015 г. общо 336 служители на Управляващия орган на ОП
“Регионално развитие” 2007-2013 г. са преминали обучения в страната по проекта.
Обученията са организирани от Института по публична администрация, Център по
европейско обучение, Дирекция "ИСУСЕС" към Администрацията на МС, Министерство на
финансите, дирекция "Национален фонд", Национален институт по обществени поръчки,
Агенция по обществени поръчки, Европейски обучителен център в Париж (ETCP), Делойт
България; HR Group, „Интер Контакт България ЕООД, „СиКон Груп Консулт“ ЕООД,
Сдружение НАПИМС, ЦЕО ЕООД, Десислава 2005 ЕООД, Дружество по ЗЗД Тренинг
Фактори, Консорциум "Абати ИТ", "РИВ КОНСУЛТ" ООД , „ТехноЛогика“ ЕАД, СЕО
Лукрат, Правна кантора „Лега Консултинг“, BIM Consulting, ГД Регионална и убранистична
политика на ЕК и др. по съответните теми:
Период на
обученията

01.01.2010 г.
–
31.12.2010 г.

Брой
служители,
посетили
обучения в
страната
33

Теми на обученията

-

-

„Изграждане на капацитет за управление на
Европейските структурни фондове“;
„Разкриване и предотвратяване на измами и
злоупотреби при обществените поръчки и
договарянето“;
„Участието на местните общности в усвояването на
Европейските фондове на местно ниво“;
„Как да стимулираме обществения транспорт в

1

-

-

01.01.2011 г.
–
31.12.2011 г.

28

-

-

01.01.2012 г.
–
31.12.2012 г.

117

-

българските градове“;
„Доставките и услугите до 50 000 лв. и
строителството до 200 000 лв. като сделки на
бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ
по оперативни програми «Регионално развитие»,
«Околна среда», «Административен капацитет»,
«Техническа помощ», «Човешки ресурси» и по
«Програмата за развитие на селските райони»;
„Последните промени в Закона за обществените
поръчки. Практически и правни проблеми при
възлагане и изпълнението на обществените поръчки“
Практически
въпроси
по
прилагането
на
обществените поръчки;
Обществените поръчки – практически проблеми и
очаквани промени;
Как да прилагаме кодифицирания ЗОП;
Новите моменти в нормативната уредба на
обществените поръчки през 2011 г.;
Защитата на финансовите интереси на общността
срещу измами, нередности и корупция при
разходването на еврофондовете чрез обективност,
прозрачност и отчетност в навечерието на местните
избори чрез новата кодифицирана уредба на
обществените поръчки и научените уроци от
седемгодишното приложение на европейските
директиви;
Новите промени в Закона за обществените поръчки;
Правна защита на финансовите интереси
на
Общността срещу нередности при разходването на
еврофондовете чрез новата кодифицирана уредба на
обществените поръчки в изменения и допълнен ЗОП.
Изменения и допълнения в ЗОП;
Добри и лоши практики в обществените поръчки –
гледната точка на органите по обжалване и контрол
Одит на Европроекти;
Развитие на навиците за убеждаване и влияние;
Актуални промени в закона за устройство на
територията;
Управление изпълнението на проекти с MS PROJECT
Инфраструктурни проекти, финансирани със средства
на ЕС ;
Практическо прилагане на ЗОП и избягване на често
допускани нарушения;
Превенция на нередностите и измамите при усвояване
на средствата от структурните фондове;
Управление, мониторинг и отчет на изпълнението на
проекти по оперативни програми;
Счетоводна отчетност в бюджета на средствата по
проекти, финансирани по оперативните програми;
Работа с електронно подписани документи;

2

-

01.01.2013 г.
–
31.12.2013 г.

73

-

-

-

-

-

-

Електронни таблици с MS EXCEL;
Функции в MS EXCEL;
Анализиране на данни, съхранявани в MS EXCEL със
средствата на MS ACCESS;
Бази данни с MS ACCESS;
Основни производства по АПК;
Прилагане на Гражданския процесуален кодекс;
Противодействие на корупцията в процеса на
управление и контрол на средствата от Европейския
съюз;
Анализ "Разходи-ползи";
Разработване и управление на проекти по ОП
"Регионално развитие";
Одитна дейност на публичните финанси;
Вътрешен и външен одит;
Комуникативни умения на английски език;
Английски език за работа с институциите на ЕС.28
Актуални въпроси на устройството на територията и
кадастъра във връзка с последните промени в
нормативната уредба
Администриране на обновени функционалности на
единния информационен портал за обща и
специализирана информация за управлението на
структурните фондове и Кохезионния фонд в
България www.eufungs.bg
Оптимизиран
модел
за
предоставяне
на
административни услуги и технологичната част от
процеса по работа с електронни документи
Национално професионално обучение за експерти по
обществени поръчки
Провеждане на обучения за потребителите на ИСУН
2013-2014
Управление на проекти (технически доклад) – ИСУН
Генератор на справки – ИСУН
ГИС за нуждите на ОПРР за програмен период 20142020- Опреснителен курс за работа с ГИС
Съдържание за уеб – на живо!
Работа с Финансов модул на Информационната
система за управление и наблюдение (ИСУН) на
структурните инструменти на ЕС в България
Подготовка на новия програмен период 2014-2020 г.
Разработени нови функционалности в ИСУН и
стартиране на електронно отчитане на схеми по ОПРР
Отчитане и верификация на разходите за човешки
ресурси
Практически проблеми на процедурите за възлагане и
изпълнение на обществени поръчки. Очаквани
промени в закона за обществените поръчки. Практика
на Агенцията по обществени поръчки, КЗК и
Върховен административен съд
Функционалности
в
модул
"Оценка"
и
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01.01.2014 г.
–
31.12.2014 г.

224

-

-

-

-

-

-

-

"Специализирани инструменти" на ИСУН
Първият национален форум на възложителите на
обществени поръчки - Ловеч`2013“
Въведение в държавната администрация
Практика на Сметната палата, АДФИ,КЗК и АОП по
прилагане на ЗОП
Азбука на обществените поръчки
Практика и промени при възлагане на обществени
поръчки през 2013г.
Устройство на територията - актуални проблеми от
практиката на общините
Сертифициращо обучение по ЗОП
Въведение в държавната администрация
Практика на Сметна палата, АДФИ, АОП, ИА
„ОСЕС“, КЗК и ВАС по прилагането на ЗОП
Нов подход на Одитния орган при възлагане на
обществени поръчки от бенефициентите по ОП
„Регионално развитие“ 2007-2013
Нови правила при възлагане на обществените
поръчки. Контрол на КЗК и АДФИ
Основи на управлението в администрацията
Изменения и допълнения в Закона за обществените
поръчки (ЗОП). Практика на Сметната палата,
Агенцията за държавна финансова инспекция, ИА
Одит на средства от ЕС, Агенцията по обществени
поръчки и Комисията за защита на конкуренцията
Втори национален форум на възложителите на
Обществени поръчки
Работа с Модул „Електронно отчитане на ИСУН
Как да възлагаме законосъобразно и ефективно
обществени поръчки“. Международен Форум София’
2014
Мерки против корупцията и измамите във връзка с
използването на Европейските структурни и
инвестиционни фондове
Електронно подаване на искания за плащане
Национален семинар „Практиката на обществените
поръчки“- “Очаквани промени в Закона за
обществените поръчки. Практически проблеми на
процедурите за възлагане на обществени поръчки.
Практика на Агенцията по обществени поръчки
Обучителен семинар „Закон за изменение и
допълнение на ЗОП (май 2014 г.) – Анализ и
тълкуване Подготовка и провеждане на открита
процедура. Нови практики на Комисията за защита на
конкуренцията и ВАС по прилагането на ЗОП
Актуални изменения в Закона за обществените
поръчки
Осемнадесети национален семинар „Практика на
обществените поръчки“ – „Последни промени в
Закона за обществените поръчки. Управление на

4

-

-

-

-

01.01.2015 г.
31.12.2015 г.

198

-

-

-

-

-

процесите по възлагане на обществени поръчки
съгласно новите правила. Практика на Агенцията по
обществени поръчки
Подобряване на системите за контрол в УО във
връзка с осъществяване на предварителен и
последващ контрол на процедури за възлагане на
обществени поръчки от Бенефициенти по ОПРР 20072013 г.
Обучителен семинар „Нови моменти в контролната
дейност и обжалването на обществените поръчки“
Деветнадесети национален семинар „Практиката на
обществените поръчки“ – „Последни промени в
Закона за обществените поръчки. Практика на
Агенцията по обществени поръчки, Комисията за
защита
на
конкуренцията
и
Върховния
административен съд
Семинар
„Законосъобразно
провеждане
на
обществени поръчки, съфинансирани със средства от
ЕС“
Системи за финансово управление и контрол, лихви и
валутен курс, плащания, прогнози
Работна среща за представяне на указанията на
министъра на финансите за програмен период 20142020“ – ДНФ №3/01.7.2014
Приключване на програмен период 2007-2013 г.
Актуални промени при възлагане и изпълнение на
обществени поръчки
„Практически проблеми при прилагането на
промените в ЗОП от 2014 г. и нови моменти в
Правилника за прилагане на ЗОП“
Работна среща във връзка с осъществяването на
последващ контрол по Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
„Годишен форум на специалистите по прилагане на
държавни помощи“
Въведение в държавната служба
„Осъществяване
на
последващ
контрол
на
обществени поръчки по ОПРР“
„Подготовка и провеждане на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка съгласно новите
правила на ЗОП и ППЗОП. Възлагане с публична
покана. Практика на Комисията за защита на
конкуренцията по прилагане на Закона за обществени
поръчки. Административнонаказателна отговорност.
Измами и нередности при възлагане на обществени
поръчки“
„Най-често допускани грешки при прилагане на
промените в ЗОП и ППЗОП от 2014 г. Представяне на
основните моменти в проекта на нов ЗОП“
„Счетоводно отчитане на Оперативните програми“
„Резултати и индикатори: Как да направим по-удобни
5

-

-

за използван индикаторите на програмни и проектно
ниво“
„Уoркшоп за успешните модели на управление и
контрол на финансовите инструменти“
„Финансови инструменти по ЕСИФ“
„Предизвикателства, свързани с държавни помощи
при проекти, финансирани със средства от ЕС“
„Научени
уроци
от
практиката
на
нови
предизвикателства в проекта на нов закон за
обществените поръчки“
„Прилагане на правилата за държавните помощи“
„Държавната помощ в управлението на европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“
„Прилагане на Закона за обществените поръчки“
„Приключване на програмен период 2007-2013“ и
„Програмен период 2014-2020“
„Обществените поръчки и приложимите правила“
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