
 

Представяне на програмния период 2014-2020 на Европейските, 
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 

 
 

Програма 

 
ПЪРВИ ДЕН 

 
09.00 Въвеждане в семинара и регистрация на участниците 
 Марко Лоприоре, старши лектор, ЕИПА, Маастрихт 
 
09.15 Оценяване на опита на участниците: упражнения за 

многовариантен избор 
 
09.30 Най-новото в развитие при прилагането на Европейските 

структурни и инвестиционни фондове за 2014-2020 
Адриана Сукова-Тошева, Директор ЕСФ, Наблюдение на 
съответните национални политики и координация, ген. дирекция 
Заетост, Социални дейности и приобщаване 

 
10.00 Въпроси свързани с програмирането и прилагането на ЕСФ: 

разработване на бъдещи проектни линии 
 Марко Лоприоре 

 
11.30 Кафе пауза 
 
11.45 Мнението на Европейската Комисия за програмирането на 

структурните фондове 
Кирил Киряков, Мениджър Програмиране, Ръководител Екип: 
България, ген. дирекция – Заетост, социални дейности и приобщаване 

 Дискусия 
 
13.00 Обедна почивка 
 
14.15 Прилагане: Европейски социален фонд 
 Марко Лоприоре 
 
15.45 Кафе пауза 
 
16.00  Европейско иновационно партньорство за интелигентни градове 

и общности 
 Симона Коста, Ръководител на екипа на офиса в регион Лигурия 
 
16:30 Градове, предоставящи Структурни фондове 2014-2020: 

градското измерение на регулациите 
Дорте Нейлсен, главен политически съветник, Европейски градове 
(Eurocities) 

 
17.00 Приключване на първия ден 
 
 
 



 

ВТОРИ ДЕН 

 
09.00  Основни опорни точки на новия програмен период 2014-2020 

Чарлз Уайт, бивш член на отдела за комуникация в ген. дирекция 
REGIO 

 
10:30  Управление на финансите и допустимост на разходите 
   Марко Лоприоре 
 
10.45  Кафе пауза 
 
11.00  Управление на финансите и допустимост на разходите 

(продължение) 
   Марко Лоприоре 
 
12.00 Изграждане на административен капацитет в ЕСИФ 

Мина Шойлекова, сътрудник политики, координационно звено 
ЕСФ политика и законодателство, главна дирекция, заетост, 
социални дейности и приобщаване 

 
13.00 ............Обедна почивка 
 
14.15  Допустимост на разходите и примери за допустимост, 

собствен принос и правилото „N+3“ 
   Марко Лоприоре 
 
15.30  Кафе пауза 
 
15.45 Принципи на парнтьнорство 

Марко Лоприоре 
 
16.15 Казуси за проекти финансирани от Структурните фондове 

Марко Лоприоре 
 
17.00  Приключване на втория ден 
 
 
 
ТРЕТИ ДЕН 

 
09.00  Използване на опростени варианти за разходи (ОВР/SCO) и 

съвместни планове за действие (СПД/JAP): упражнения със 
стандартни скали и опростени варианти за разходите 

  Марко Лоприоре 
 

10.45  Кафе пауза 
 
11.00  Е-инициативи за сближаване и опростяване: добри практики 

от Белгия и EUREGIO 
Жан Пиер Одор,, EUREGIO 

 
12.30             Обедна почивка 
 



 

13.45  Постижения на структурните фондове в регион Кампаниа 
  Представител от регион Кампаниа 
 
14:45  Европейски структурни инвестиции – правила за публичност 

Марко Лоприоре 
 
15.30  Кафе пауза 
 
15.45 Упражнения за многовариантен избор 
 
16.30  Обобщения, сесия за въпроси и отговори 
 
17.00  Оценка на семинара и връчване на сертификати 


