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ОБУЧЕНИЕ 

на 

служители и членове на Професионална асоциация „Европейски и 

национални програми за развитие“ и Фондация „Ес О Ес Предприемачи“  

на тема 

„Подобряване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в 

сферата на конкурентоспособността и иновациите“ 

 

Дата и час: 16 декември 2020 г., 10:00 ч. 

Форма на провеждане он-лайн чрез платформата Zoom 

Линк за участие: 

https://us02web.zoom.us/j/84332401148?pwd=YllYOEtqQ2pBeUdONE9DVFA0aVJyUT09  

 

ПРОГРАМА 

 

9:50 – 10:00 

 

Онлайн регистрация на участниците 

 

10:00 - 10:15 Откриване на обучителния семинар и представяне на проект 

BG05SFOP001-2.009-0118 „Повишаване на гражданското участие 

в процеса за формулиране, изпълнение и мониторинг на 

политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите“ 

 

Атанас Кирчев 

Председател на УС на ПАЕНПР 

Весела Купенова 

Председател на Съвета на Фондация „SoS предприемачи“ 

10:15 – 11:00 Общи положения относно партньорство в сферата на политиките 

по конкурентоспособност и иновации 

• Гражданското участие (партньорството) – какво, защо, кой, къде, 

как...? 

• Форми и инструменти на партньорство 

• Участници в процеса на партньорство в областта на политиките 

https://us02web.zoom.us/j/84332401148?pwd=YllYOEtqQ2pBeUdONE9DVFA0aVJyUT09
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по конкурентоспособност и иновации 

• Партньорството по цикъла на политиките в сферата на 

конкурентоспособност и иновациите 

• Етапи на процеса на партньорство и отговорности на 

участниците 

 

Весела Купенова 

Председател на Съвета на Фондация „Ес О ЕС Предприемачи“ 

11:00 – 11:45 Констатации, изводи и препоръки от ситуационния анализ на 

партньорството в сферата на конкурентоспособността и 

иновациите 

• Проблеми и препоръки, общи за всички инструменти за 

партньорство 

o проблеми и препоръки, адресирани към администрацията 

o проблеми и препоръки, адресирани към гражданския 

сектор 

• Специфични проблеми и препоръки при 

институционализираните инструменти за партньорство 

 

Радостина Христова 

Координатор проучвания и изследвания по гражданско участие 

ПАЕНПР 

11:45-12:30 Инструментариум (методи, механизми и процедури) за 

партньорство в сферата на политиките по конкурентоспособност 

и иновации (първа част) 

• Инструментариум (механизми, методи и процедури) за 

партньорство (общи положения) 

• Реално прилагани инструменти за партньорство в сферата на 

политиките по конкурентоспособност и иновации  

 

Атанас Кирчев 

Председател на УС на ПАЕНПР 

12:30 – 13:15 Инструментариум (методи, механизми и процедури) за 

партньорство в сферата на политиките по конкурентоспособност 

и иновации (втора част) 

• Институционализирани инструменти за партньорство 

o Консултативни съвети в областта на икономическото 

развитие и иновациите 

o Партньорски органи, участващи в планирането, изпълнението 

и/или наблюдението на европейските структурни и 

инвестиционни фондове в България в сферата на 

конкурентоспособността и иновациите 

• Предложения за по-ефективно партньорство по етапите от 

програмния цикъл на оперативните програми в сферата на 

политиките по конкурентоспособност и иновации 

Велислава Ивановска 

Управител на „Фърст Консултинг“ ЕООД, член на ПАЕНПР 

13:15 – 13:30 Обобщение и закриване  

 


