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СДРУЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ - БГ 2012” 

ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Наименование на програмата: 

  Правни аспекти по подготовка, кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти с Европейско 

финансиране 

 

2. Програмата е насочена към: 

Корепетитори 

Психолози 

Рехабилитатори на слуха и говора 

Възпитатели 

Директори 

Треньори по вид спорт 

Заместник-директори 

Учители 

Логопеди 

Хореографи 

Ръководители на направление ”Информационни и комуникационни технологии“ 

Педагогически съветници  

 

3. Анотация на програмата: 

3.1. Кратко описание на програмата 

Учебната програма е насочена към педагогически специалисти с ръководни функции и 

преподавателския състав на образователни институции, като цели да повиши професионалната им 

компетентност, умения и знания за юридическата страна на отделните етапи по подготовка, 

кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти с Европейско финансиране. Това включва 

опознаване на законовите и подзаконови нормативни актове в България, които имат касателство и 

трябва да бъдат съблюдавани при подготовката и кандидатстването с проектни предложения за 

Европейско финансиране и изпълнението и отчитането на одобрени проекти с оглед доброто 

финансово управление. Предвижда се и обзор на европейско законодателство, с обръщане на 

внимание към конкретни разпоредби, свързани с проектния цикъл. Специално внимание ще бъде 

обърнато на процедурите за избор на изпълнител, приложимата за тях правна уредба, както и 

практически насоки за провеждането на обществени поръчки. Програмата ще спомогне за 

подобряване на възможностите на образователните институции за привличане на външно 

Европейско финансиране и ефективно изпълнение и успешно отчитане на дейностите по проекта. 

 

3.2. Цели на програмата 

Настоящата програма цели участниците в квалификационното обучение да:  

- повишат професионалната си компетентност по подготовка, кандидатстване, изпълнение и 

отчитане на проекти с Европейско финансиране.  

- придобият знания за юридическата страна на отделните етапи, включително опознаване на 

законовите и подзаконови нормативни актове в България, свързани с подготовката и 

кандидатстването с проектни предложения за Европейско финансиране  

- придобият практически умения за подготовка, изпълнение и отчитане с акцент върху доброто 

финансово управление и процедурите за избор на изпълнители. 

3.3. Методи на обучение 
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Проектно-базирано обучение, проблемно-базирано обучение, мозъчна атака, групова работа, 

споделяне на добри практики, симулации. 

 

3.4. Индикатори за очаквани резултати 

В резултат от обучението очакваме да бъдат повишени компетентностите, знанията и уменията на 

педагогическите специалисти с ръководни функции и преподавателския състав относно 

юридическата страна на отделните етапи по подготовка, кандидатстване, изпълнение и отчитане на 

проекти с Европейско финансиране и вследствие на това да бъдат подобрени възможностите на 

образователните институции за привличане на външно Европейско финансиране, ефективно 

изпълнение и спешно отчитане на дейностите по одобрени проекти. 

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:  

Интернет, учебни материали, мултимедия, работни листове. 

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:  

40% теоретична част; 60% практическа част 

 

4. Компетентности, които ще бъдат придобити: 

Организационни компетентности: участниците ще усвоят компетентности за правилно 

структуриране на процесите по подготовка на проектни предложения, включително 

ангажиране и привличане на заинтересовани страни и експертиза; определяне на подходящи 

екипи за изпълнение на проекта и законосъобразен избор на изпълнители; организиране на 

досиета на проекти с оглед отчитане.  

Административни компетентности: участниците ще развият компетентности за създаване на 

документална основа на процесите на подготовка, управление и отчитане на проекти; 

стриктно документиране и проследимост на процедурите за избор на изпълнители.  

Технологична компетентност: на участниците ще бъдат демонстрирани различни електронни 

среди за кандидатстване с проекти (напр. ИСУН 2020), както и за провеждане на процедури 

за избор на изпълнител (РОП, ЦАИС ЕОП). 

5. Форми на обучение: 

Частично присъствена 

6. Продължителност на обучението: 16 

7. Брой квалификационни кредити: 1 

8. Начин на завършване на обучението: 

Други 

9. Списък на обучителите* 

 Име Презиме Фамилия 

1 СТЕФАН ИВАНОВ САВОВ 

* Документите по реда на т. 2 от Заявлението - Приложение № 27 към чл. 90, ал. от Наредба 15,  

са приложени отделно към Заявлението 

 

10. Лице за контакт 

Име, презиме, фамилия: Юлиян Иванов Петров 

Актуален адрес: ул. “Ангел Кънчев’’ 2 

Телефон: 0877787902 

Адрес на електронна поща: edubg2012@gmail.com 

 

11.2.2021 


