
РАЗРАБОТВАНЕ 
НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИТЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Александър Апостолов е икономист и професионален мениджър на проекти с над 18-годишен опит в управлението и 
консултирането на проекти, финансирани от Европейския съюз и други международни организации, свързани с 
институционално изграждане, информационни системи, строителство, социално развитие, развитие на човешките ресурси 
и други. Притежава Project Management Professional (PMP) сертификат на Project Management Institute (САЩ), PRINCE2 
сертификат, сертификат по управление на проекти на Британското компютърно общество и TenStep Project Manager 
сертификат. Специализирал е управление на проекти във ФАО (Рим), Център за политически и управленски проучвания 
(Великобритания) и Краун Ейджънтс (Великобритания).  
Г-н Апостолов е автор на три книги и пет учебни модула по управление на проекти. До сега е обучил над 3000 души по 
различни дисциплини, свързани с управлението на проекти, сред които представители на Министерство на финансите, 
Министерство на земеделието, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, АЕЦ Козлодуй, 
Солвей Соди, НЕК, БТК, БДЖ, НКЖИ, Адрес груп, Актавис, Информационно обслужване, ЕВН България, ЕВН Македония, 
Е.ОН България, ЧЕЗ България, ОББ, Каменица, Информационно обслужване, Лукойл Нефтохим Бургас, Либхер Хаусгерете, 
Национална служба „Полиция”, ОМК, Рейсат България, Нестле, Софийска вода, банки и други финансови институции, 
областни и общински администрации и много други организации и фирми. Александър Апостолов е основател и 
председател на Българската асоциация по управление на проекти (2002-2013) и е бил член на ръководния орган на 
Международната асоциация по управление на проекти (IPMA). Първи оценител на IPMA за България и член на журито на 
конкурса „ИТ проект на годината” (2004–2013). 

Първи ден 
» Логика на финансовата помощ на ЕС за България. 
Структурни фондове и Кохезионен фонд; 
» Програми на ЕС за България (2014-2020); 
» Определение за проект, видове проекти, цикъл на 
проекта; 
» Логика на проекта. Основни елементи и логически връзки 
между елементите. Тест – елементи на проекта; 
» Анализ на проблемите и възможностите – техники SWOT, 
мозъчна атака и дърво на проблемите. Упражнение – 
мозъчна атака и дърво на проблемите; 
» Анализ на целите. Упражнение – дърво на целите; 
» Оценка на алтернативите и избор на проектен подход. 
Упражнение – оценка на алтернативите и избор на проектен 
подход. 

Съдържание 

Втори ден 
» Целева група и бенефициенти; 
» Формулиране на елементите на проекта; 
» Индикатори – същност, изисквания, видове, работа с 
индикатори; 
» Допускания; 
» Подход на логическата рамка. Упражнение – формулиране 
на елементите на проекта и изготвяне на резюме на проекта; 
» План за изпълнение на проекта. Упражнение – изготвяне на 
линеен график; 
» Бюджет на проекта – същност, изготвяне, допустими 
разходи за финансиране от ЕС. 
» Упражнение – изготвяне на бюджет. 

Трети ден 
» Изготвяне на бизнес план - определяне на бизнес показатели: 
Вътрешна норма на възвръщаемост, Нарастване на 
производителността, Увеличаване на приходите от износ, 
Повишаване на ефективността на производствените разходи; 
» Рискове на проекта – определение, идентифициране, анализ, 
план за управление на рисковете. Упражнение – 
идентифициране на рисковете; план за управление; 
» Важни аспекти при разработването на проекти за финансиране 
от ЕС: методология, мониторинг, устойчивост, 
мултипликационен ефект, иновативност, добавена стойност, 
хоризонтални принципи; 
» Изисквания при изготвяне и представяне на проекти за 
безвъзмездно финансиране от ЕС; 
» Критерии за оценка – разглеждане на конкретни примери. 
Разглеждане на формуляри за кандидатстване; 
» Как да изготвим успешен проект по програмите на ЕС; 
» Често допускани грешки; 
» Цялостно представяне на финансирани проекти. 

Метод на обучение 
Обучението е с практическа насоченост, като участниците ще 
работят по примерни проекти. Ще бъдат представени всички 
актуални възможности за финансиране от ЕС по програмите за 
България. Обучението е интерактивно и включва презентации, 
дискусии, тестове и групова работа. Представената на курса 
методология съответства на официалния метод на Европейския 
съюз „Управление цикъла на проекта“. Това е най-подробното 
обучение по разработване на проекти за финансиране от ЕС, което 
сме провели досега повече от 25 пъти. Обучението е с обновена 
програма от април 2015 г.! 

Информация и регистрация 
За повече информация посетете www.projectа.bg или се 

свържете с нас на тел. (02) 983 5324, (02) 489 4458, 0888 102 729 
или info@projecta.bg  

Онлайн регистрация: www.projecta.bg  

Място на провеждане: ИНТЕРПРЕД – СТЦ София 

Лектор: Александър Апостолов, PMP®, TSPM 
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ОПИТ НА ПРОДЖЕКТА 

Проджекта има опит в разработването на проекти на обща стойност над 60 млн. лева по следните 
програми на ЕС за България: 
  ОП „Конкурентоспособност“ 
  ОП „Околна среда“ 
  ОП „Човешки ресурси“ 
  ОП „Регионално развитие“ 
  ОП „Административен капацитет“ 
  Програма за развитие на селските райони 
  Програма за развитие на рибарството 

Експертите на фирмата са работили по над 120 проекта, финансирани от Европейския съюз. Процентът 
на одобрение на разработените проекти за грантово финансиране от ЕС е много голям. Проектите се 
изготвят на много високо професионално равнище, на база на задълбочено разбиране на изискванията 
за финансиране и на нуждите на кандидата. При лична среща можем да ви представим одобрени 
проекти в различни области, разработени от нас.  
Опитът на фирмата е в най-различни сектори и области: промишленост – добивна, химическа, 
машиностроене, лека; информационни технологии; регионално развитие; туризъм; екологична и 
социална инфраструктура; развитие на човешките ресурси; развитие на селските райони; рибарство. 
ПРОДЖЕКТА организира най-подробните и задълбочени обучения по разработване на проекти за 
финансиране от Европейския съюз, които до момента са проведени повече от 25 пъти. 

ОТЗИВИ 
 

от предишни обучения по „Разработване на проекти за финансиране 
от Европейския съюз”, с водещ Александър Апостолов 

 
„Отлична подготовка и провеждане!” 
„Курсът е добър, с подчертана практическа насоченост.” 
„Бих го препоръчал. Компетентен, удовлетворителен, с добро взаимодействие между 
участниците.” 
„Човек наистина добива представа за логиката на разработване на проекти.” 
„Лекторът е изключително ерудиран и умен човек, изумена съм. Ще го препоръчам на всичките си 
познати.” 
„Курсът беше успешен, с много полезни примери.” 
„Семинарът надмина очакванията ми!” 
„Харесаха ми упражненията за работа в екип!” 
„Много добре систематизиран курс. Бих го препоръчала на колеги и познати.” 
„Лекторът е много добър специалист; отговори с охота на въпросите, които му бяха зададени.” 
„Научих нови неща, свързани с изработването на проекти по европейските фондове.” 
„Много добро презентиране на целия семинар!” 
„Засегнаха се абсолютно всички компоненти, включващи темата на семинара.” 
„Темите бяха интересни с това, че имаха практическа насоченост!” 
„Оценката ми за лектора е отлична!” 
„Изключително много ми допаднаха упражненията в група. Това е най-резултатната за мен част 
от обучението.” 
„Радвам се, че участвах в обучението.” 
„Очакванията ми се потвърдиха – 100%. Благодаря Ви!” 
„За ограниченото време за тази толкова трудна и богата материя семинарът е изключително 
„стегнато“ организиран, представяйки в максимален обем теоретична и практическа 
подготовка. Бих го препоръчала, изпълни главната си цел.“ 


