
 

 
 

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА САМОПОДГОТОВКА 

 

І. Национални стратегически документи: 

 

1. Национална стратегическа референтна рамка: http://www.eufunds.bg 

 

IІ. Европейско законодателство: http://www.eufunds.bg 

 

1. Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, съдържащ общите разпоредби относно 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 

Кохезионния фонд. 

2. Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията относно правилата за прилагане на 

регламент на Съвета 1083/2006. 

3. Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно 

Европейския фонд за регионално развитие. 

4. Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно 

Европейския социален фонд. 

5. Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно 

Кохезионен фонд 

6. Решение на Комисията № 2007/188/ЕО за изготвянето на списък на държавите-

членки, за които се допуска финансиране от Кохезионния фонд за периода 2007-

2013 г.  

 

IIІ. Национално законодателство:  

 

1. Актове на Министерския съвет в областта на Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на електронен адрес: http://www.eufunds.bg 

 

a. ПМС № 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския Съюз и по Програма ФАР на 

Европейския Съюз. 

b. ПМС № 62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на 

разходите по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г. 



 

 
 

c. ПМС № 55/12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от 

страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от 

Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския 

съюз. 

d. ПМС № 182/21.07.2006 г. за създаване на Комитети за наблюдение на 

Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми, 

съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. 

e. ПМС № 6/19.01.2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща 

информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз в Република България. 

f. ПМС № 322/19.12.2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за 

функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в 

Република България. 

 

2. Закон за обществените поръчки  

 

3. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки 

 

4. Закон за държавен протокол и Правилник на неговото прилагане 

 

ІV. Пълният текст на Оперативните програми:  

 

1. Оперативна програма „Околна среда” – www.ope.moew.government.bg  

2. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” - www.opcompetitiveness.bg  

3. Оперативна програма „Транспорт” - www.optransport.bg  

4. Оперативна програма „Регионално развитие” - www.bgregio.eu  

5. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - 

www.ophrd.government.bg 

6. Оперативна програма „Административен капацитет” - www.opac.government.bg  

7. Оперативна програма „Техническа помощ” – www.eufunds.bg  

 

V. Литература в областта на управлението 

 

VІ. Литература в областта на връзките с обществеността 


