ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ПРЕМИНАТИТЕ ОБУЧЕНИЯ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИ ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
ЗА ПЕРИОДА (01.01.2016 г. - 31.12.2020 г.)
Вкл. и по BG16RFOP001-8.002-0002 „Бюджетна линия на отдел „Оценка, информация и
публичност“, утвърдена със Заповед № РД-02-36-627/01.12.2015 г. по Приоритетна ос 8
„Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с
финансовият ресурс от под-дейност 3.2., под-дейност 3.3. и под-дейност 3.4.
През 2020 г. общо 172 служители на Управляващия орган на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. са преминали 54 обучения в страната и в чужбина.
-

Обученията са организирани от Института по публична администрация, Европейска

академия за данъци, икономика и право, Национален Институт за политически науки - град
Токио, Япония (GRIPS, Tokyo, Japan), ГД СППРР и Изпълнителна агенция „Одит на
средствата от Европейския съюз" по съответните теми:
Период на
обученията
01.01.2016 г.
–
31.12.2016 г.

Брой
служители,
посетили
обучения
334

Теми на обученията

-

-

-

„Нов закон за обществените поръчки“;
„Най-новия Закон за Обществени поръчки в сила от
2016 година“;
„Нов закон за обществени поръчки в сила от 2016г.
Относима практика на КЗК към разпоредби от новия
ЗОП“;
„Управление на програми, подбор на проекти,
мониторинг, докладване и оценка“;
„Държавни помощи и услуги от общ икономически
интерес“;
„Новия закон за обществените поръчки и правилника за
неговото прилагане, в сила от 15 април 2016 година“;
„Представяне на новата правна уредба на
обществените поръчки в сила от 2016 г. и правилника
за прилагането на закона“;
„Въведение в държавната служба“;
„Държавна помощ при енергийни проекти“;
„Прилагане на административно процесуалния кодекс“
(за неюристи в системата на средствата от ЕСИФ);
„Летен курс за напреднали на тема „Финансови

1

-

01.01.2017 г.
–
31.12.2017 г.

443

-

-

инструменти“;
„Борба с измамите и корупцията в и от публичния
сектор“;
„Държавни помощи“;
„Анализ разходи и ползи. Принципи и секторни
приложения“;
„Лятна академия за млади лидери в държавната
администрация“;
„Покани за набиране на проектни предложения по
европейски проекти - определяне на резултатноориентирени критерии“;
„Финансови инструменти в кохезионната политика на
ЕС“;
„Работа в екип“;
„Управление на работното време“;
„Комуникация и координация“;
„Кризисна комуникация, разрешаване на конфликти и
спорове”;
„Практически аспекти на Председателството на Съвета
на ЕС“ /ниво експерти/;
„Пилотни обучения на тема „Прилагане на новия ЗОП“
„Ефективни преговори и лобизъм“;
„Практически аспекти на Председателството на Съвета
на ЕС“;
„ЗУСЕСИФ – прилагане, казуси“;
„Ефективна комуникация с медиите, интервю – тв и
радиа, печатни медии“;
„Ефективност“;
„Управление на кадри и разпределяне на работното
натоварване“;
„Лидерство“;
„Управленски умения“;
„Стратегическо планиране“;
„Общо обучение по Закона за обществените поръчки
(ЗОП)“;
„Специализирано обучение по Закона за обществените
поръчки (ЗОП)“.
„Закон за управление на средствата от европейските
структурни и инвестиционни фондове - прилагане,
казуси“;
„Държавни помощи“;
„Контрол на искане за плащане от бенефициенти на ОП
„Региони в растеж“ 2014-2020 г.“;
„Решаване на казуси по прилагане на ЗОП и ППЗОП от
2016г.“;
„Общо обучение по ЗОП“;
„Специализирани обучения по ЗОП: 1. Практика по
прилагането на ЗОП; 2. Тълкуване и практика по
прилагането на погасителна давност по смисъла на чл.
2

-

-

-

-

-

-

3 от Регламент 2988/95 г.“;
„Проекти, генериращи приходи и анализ разходиползи“;
„Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н3/08.07.2016г. на министъра на финансите“;
„Законодателен процес в ЕС и практиката на Триалога
след Договора от Лисабон. Стратегии и тактики за
лобиране“;
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност изисквания за сертифициране на сгради и отчитане на
индикатори за ЕЕ“;
„Нередности: в два аспекта - по отношение на
физическото изпълнение и възлагане на обществени
поръчки - при начална проверка и първо ниво на
контрол: превенция, идентифициране, докладване“;
„Счетоводство
на
бюджетните
организации,
управляващи средствата от ЕС“;
„Опростени правила за финансиране“;
„Въведение в държавната служба“;
„Преглед на приложимото европейско и национално
законодателство (регламенти, закони, подзаконови
актове и указания)“;
„Общ френски език за държавни служители“;
„Работа с инструмента за измерване на риска от измами
и нередности ARACHNE“;
„Юридически френски език за държавни служителиюристи“;
„Законодателен процес в ЕС и практиката на Триалога
след Договора от Лисабон. Стратегии и тактики за
лобиране“;
„Мониторинг на проекти, финансирани от ЕСИФ –
прилагане на мерки за борба с измамите“;
„В навечерието на българското председателство на
Съвета на ЕС: къде се намира България?“;
„Съществува ли единен европейски правов съюз?“;
„Основни моменти при изпълнението на финансовите
инструменти”.
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01.01.2018 г.
–
31.12.2018 г.

114

-

-

-

-

-

01.01.2019 г.
–
31.12.2019 г.

53

-

-

-

„Комуникационни умения и говорене пред публика“;
„Общ френски език за държавни служители“;
„Протокол и етикет в контекста на ЕС“;
Работа с инструмента за измерване на риска от измами
и нередности ARAHNE, предварителен контрол и
нередности;
„Практически аспекти при възлагане на обществените
поръчки. Практика на Комисията за защита на
конкуренцията и Върховния административен съд по
спорни въпроси. Често срещани грешки при изготвяне
на заявленията и офертите на кандидатите и
участниците“;
„Работа с ИСУН 2020 - мониторинг и финансов
контрол“;
„Опит и практики на възложители и изпълнители при
прилагането на Закона за обществените поръчки и
ППЗОП.“;
„Държавни помощи“;
„Издаване, контрол и управление на индивидуални
административни
актове
по
устройство
на
територията“;
„Прилагане на Закона за обществени поръчки“;
„Решаване на казуси и актуални въпроси, породени от
практиката по прилагане на Закона за обществените
поръчки и ППЗОП. Практика на Комисията за защита
на конкуренцията и Върховния административен съд
по спорни въпроси“;
„Как да използваме финансовите инструменти
ефективно основни моменти и практически съвети“;
„Комуникационни умения“;
„Специфики на европейското и национално възлагане
на обществени поръчки“;
„Лична ефективност. Емоционална интелигентност.“;
„Прилагане на режима за държавни помощи“.
„Управление на конфликти“;
„Въведение в държавната служба“;
„Комбинирано финансиране (БФП и инструменти за
финансов инженеринг)“;
„Последни тенденции в Централно европейските
изследвания на модерната история, политика и
култура“
„Екипна ефективност. Управление и развитие на
екипи“;
„Работа с единна национална електронна уеб-базирана
платформа:
Централизирана
автоматизирана
информационна система „Електронни обществени
поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“;
„Прилагане на политиката на равнопоставеност на
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-

Период на
обученията
01.01.2020 г.
–
31.12.2020 г.

Брой
служители,
посетили
обучения
172

мъжете и жените-практически аспекти“;
„Прилагане на Закона за обществените поръчки“;
„Предизвикателството да управляваш“;
„Мерки срещу изпирането на пари“;
„Лятно училище за оценка на оперативните програми“;
„Държавна помощ в програми и проекти на ЕСИФ през
програмния период 2014-2020“;
„Управление на инструменти за финансов инженеринг
през програмен период 2014 – 2020 г.“;
„Борба с измами при усвояване на средства от ЕС.
Система на ЕК за измерване на риска от нередности
ARACHNE“;
„Работа със счетоводен софтуер САП“;
„Работа със деловодна програма „Акстър“;
„Мониторинг на програми и проекти и осигуряване на
публичност“;
„Опростени варианти на разходите“.
Теми на обученията

-

-

Разработване на интерактивни онлайн презентации
с Prezi;
Колаборативна работа в дигитална среда;
Административна стилистика;
Нов интегриран териториален подход за регионално
развитие;
Умения за работа с презентационен софтуер;
Информационна и медийна грамотност;
Работа с ИСУН 2020;
ЕС-3 - Верификация на проекти. Сертификация на
програми. Нередности - 1 група;
Умения за работа с презентационен софтуер - група
10;
2020 - ЕС-7 "Комбинирано финансиране (БФП и
инструменти за финансов инженеринг)";
Доказателствена стойност на електронния
документ;
ДК-4 - Електронни таблици (по ECDL) - за
напреднали ;
Международно онлайн обучение (Zoom Webinar)
проведено под название „GRIPS Forum“,
International Liasion Office GRIPS Forum;
2020 - ДК-4 - Електронни таблици (по ECDL) - за
напреднали - 15 група;
2020-ЕС-3 Верификация на проекти. Сертификация
на програми. Нередности ;
2020 - ЕС-3 - Верификация на проекти.
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-

Сертификация на програми. Нередности
Международно онлайн обучение проведено под
название „GRIPS Global Web-Reunion 2020“
Международно онлайн обучение проведено под
название „GRIPS Global Web-Reunion 2020“
Умения за работа с презентационен софтуер
Работа с ИСУН 2020
"Публични политики - разработване, прилагане,
мониторинг и оценка"
Прилагане на закона за обществени поръчки;
Провеждане на обучение на Бенефициентите на
ОПРР 2014-2020, съвместно с представител на ИА
ОСЕС;
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