
Административен капацитет на органите, отговорни за помощта от 
Структурните фондове 

  

No. Наименование Институция 
Ръководител на 

звеното Функции 

Брой 
служители 
(30.06.2003) 

Брой 
служители 
(31.12.2005) 

Брой 
служител

и 
(31.12.2006

) 
                
1 Орган, отговорен за 

координацията на 
програмирането на 
помощта от 
Структурните 
фондове 

МФ - Агенция за 
икономически 
анализи и 
прогнози 

Г-н Румен Борисов, 
изпълнителен 
директор 

Координация на програмирането на 
помощта от Структурните фондове. 
Организация, разработване и 
координация на Плана за Развитие 
(ПР), включително разработване на 
съответните Оперативни Програми в 
условия на консултации с 
определените структури (звена) и 
партньори. Изпълнява функция на 
Секретариат на Координационния 
Съвет по Плана за Развитие. 

7 експерти 14 експерти 14 експерти 

                



2 Управляващ орган  
на Рамката за 
Подкрепа от 
Общността и 
Управляващ Орган 
на Кохезионния 
Фонд 

МФ - Дирекция 
"Управление на 
средства от ЕС" 

Г-жа Боряна 
Пенчева, директор 

Организира изпълнението и 
актуализацията на Рамката за 
Подкрепа от Общността (Регламент 
1260/1999, чл. 34.1) след 
консултация и одобрение от 
съответния Комитет за наблюдение 
(Регламент 1260/1999, чл. 34.3 и 
35.3а); Изгражда система за 
събиране на надеждна финансова и 
статистическа информация за 
изпълнението и осигурява 
предоставянето на такава 
информация на ЕК (Регламент 
1260/1999, чл. 34.1а); Координира 
дейностите на съответните 
Управляващи органи на помощта 
(Регламент 1260/1999, чл. 34); 
Предоставя Годишния доклад за 
изпълнението на ЕК след 
одобрението му от Комитета за 
Наблюдение (Регламент 1260/1999, 
чл. 34.1в); Организира съвместно с 
ЕК средносрочната  оценка на 
Рамката за подкрепа от Общността 
(Регламент 1260/1999, чл. 34.1 г); 
Отговаря за осигуряването на 
необходимото финансиране от 
националния бюджет; Извършва 
общото управление и координация 
на операциите, финансирани от 
Кохезионния фонд. 

25 експерти 25 експерти 45 експерти 

                



3 Разплащателен 
орган за 
Структурните 
Фондове и 
Кохезионния Фонд 

МФ - дирекция 
"Национален 
Фонд" 

Г-жа Силвия 
Инджова, директор

Сертифицира декларациите за 
междинните и окончателни разходи 
в рамките на помощта от 
Структурните Фондове; 
Потвърждава изискванията на 
Регламент 438/1, чл. 9.2 и 9.3; 
Подготвя и предоставя заявките за 
плащания и получава плащанията 
от ЕК; Сертифицира пред ЕК 
легитимността на направените 
разходи; Извършва финансовото 
управление  на средствата, 
възстановявани от Структурните и 
Кохезионния Фондове; Осигурява 
срочното и гладко финансиране на 
проекти и участва в процедурите за 
подготовка на Националния бюджет 
и в тази връзка  наблюдава 
осигуряването на необходимото 
съфинансиране на проектите. 

22 експерти 24 експерти 35 експерти 

                



4 Вътрешен одит в 
България 

МФ - Агенция за 
държавен 
вътрешен 
финансов 
контрол (АДВФК). 
Дирекциите, 
чиито дейности 
са директно 
свързани с 
прилагане на 
законодателство
то за 
Структурните 
Фондове и 
функции по 
вътрешния одит 
са: 1. Правно 
осигуряване на 
контролната 
дейност и 
нормативни 
актове; 2. Одит и 
сертифициране 
на средства от 
Европейските 
фондове 

Г-жа Гинка 
Драганинска, 
директор на 
АДВФК; Г-жа 
Свилена 
Симеонова, 
директор на д-я 
"Правно 
осигуряване на 
контролната 
дейност и 
нормативни 
актове"; Г-жа 
Дилянка 
Железарова, 
началник отдел в 
д-я "Одит и 
сертифициране на 
средства от 
Европейските 
фондове". 

АДВФК извършва вътрешен одит  в 
разпоредителите със средства от 
националния бюджет и от 
европейските фондове. Дейността, 
свързана с вътрешния одит се 
извършва на база на годишни 
планове за извършване на 
проверките. 

52 одитори и 
юридически 
експерти, 
всички 
държавни 
служители. 

80 120 

                



5 Орган, отговорен за 
стратегическото 
планиране на 
регионалната 
политика 

МРРБ - дирекция 
"Стартегическо 
планиране на 
регионалната 
политика и 
координация на 
преговорния 
процес" 

Г-н Явор Стоянов, 
директор 

Осъществява координация между 
националните, областни и местни 
органи, социално-икономически 
партньори, публичния сектор и ЕК в 
процеса на стратегическото 
планиране на регионалното 
развитие;Предоставя методически 
насоки и помощ на планиращите 
структури в районите и общините 
при подготовката на политиките за 
развитие и плановете на регионално 
и местно ниво;Разработва 
Национална стратегия за 
регионално развитие (НСРР) въз 
основа на анализ и оценка на 
ситуацията и потенциала за 
развитие на районите, отчитайки 
стратегическите цели и приоритети 
на ПР (в проект), разработен от  
АИАП. Целите и приоритетите на 
НСРР е в основата на приоритетите 
и мерките в РОП;Хармонизира 
националното законодателство в 
сферата на регионалното развитие с 
достиженията на европейското 
право и наблюдава неговото 
прилагане. 

15 експерти 22 експерти 22 експерти 

                



6 Управляващ орган 
на Регионалната 
оперативна 
програма 

МРРБ - главна 
дирекция 
"Програмиране 
на регионалното 
развитие" 

Г-жа Бояна 
Чавдарова, главен 
директор 

Подготвя и актуализира 
Програмното Допълнение към РОП 
по отношение на мерките и 
организацията на дейностите; 
Изпълнява РОП; Изгражда система 
за набиране на надеждна 
финансова и статистическа 
информация за изпълнението на 
РОП и ще осигурява предоставянето 
на тази информация на 
Управляващия орган на Рамката за 
подкрепа от общността; Отговаря за 
подготовката и координацията  с 
Управляващия орган на Рамката за 
подкрепа от общността на условията 
и процедурите за избор на проекти в 
рамките на съответната оперативна 
програма и ги предоставя за 
одобрение от съответния Комитет за 
наблюдение; Носи отговорност за 
изпълнението на одобрените 
условия и процедури за избор на 
проекти, предмет на разглеждане от 
чл. 35.3 б на 1260/1999; Организира, 
координирайки с  Управляващия 
орган на Рамката за подкрепа от 
общността оценката на проекти, 
чрез които съответната ОП се 
изпълнява (Регламент 1260/1999, 
чл. 34.1 г); Извършва наблюдение и 
оценка на проекти и бенефициенти в 
рамките на РОП;  Подготвя 
Годишния Доклад за изпълнението 
на РОП, предмет на одобряване от 
Комитета за наблюдение (Регламент 
1260/ 1999, чл. 35.3 д); Организира 
заедно с Управляващия орган на 
Рамката за подкрепа от общността и 
ЕК средносрочната оценка на РОП. 

46 експерти 
(18 на 
централно 
ниво и 28 на 
областно 
ниво)  

50 експерти 
(22 на 

централно 
ниво и 28 на 
областно 
ниво) 

99експерти 
(71 на 

централно 
ниво и 28 

на 
областно 
ниво) 



--- 

                
7 Изпълнителните 

звена за РОП ще 
бъдат определени с 
Twinning проект 
BG03/IB-SPP-02  

МРРБ - 
Изпълнителна 
агенция -ФАР 
Програма; /6 
подкрепящи 
регионални 
звена, 
разположени в 6 
района за 
планиране/ 

Г-жа Цветомира 
Лачева, директор 

Създава системата и механизмите 
за извършване на съответния 
контрол на крайните бенефициенти, 
които са отговорни за търговете, 
договарянето и разплащането; 
Консолидират данните за 
наблюдението, постъпващи в 
системата за наблюдение от 
крайните бенефициенти и ги 
насочват към Управляващия орган 
ана ОП; Потвърждава изискванията 
на Регламент 438/01, чл. 3; 
Разработва съответните процедури 

39 експерти 39 експерти   



в рамките на Регламент 438/01, чл. 
5.2в; В съответствие с изискванията 
на Регламент 438/01, чл. 9.2а 
изпълнява условията, изисквани в 
Регламент 1260/1999, чл. 38.1в, и 
32.3,4. 

                
8 Орган, отговорен за 

Техническата 
подкрепа, 
координация и 
управление на 
Регионалните 
планове и програми 
в районите за 
планиране. 

6 дирекции 
"Техническа 
подкрепа, 
координация и 
управление на 
Регионални 
планове и 
Програми" в 
структурите на 
областните 
администрации в 
центровете на 
районите за 
планиране. 

6 директора ще 
бъдат назначени 

Координация на проекти за 
ринтегрирано регионално развитие и 
схеми между секторите. Ще 
изпълнява функции на Секретариат 
на съответния Съвет за регионално 
развитие и ще играе роля при 
идентифицирането и избирането на 
проекти, събирането на данни, 
наблюдението и оценката на 
резултатите от проектите в рамките 
на РООП за съответния район. 

12 експерти 
за дирекция 

15 експерти 
във всяка 
дирекция 

15 експерти 
във всяка 
дирекция 

                



9 Управляващ орган 
на Оперативната 
програма за 
развитие на 
конкурентноспособн
остта на 
българската 
икономика 

МИ - дирекция 
"Предприсъедин
ителни програми 
и проекти" 

Г-н Атанас Кирчев, 
директор 

Изпълнява ролята на Секретарият 
на Работната група за ОП, която 
подготвя ОП. Подготвя Програмното 
допълнение;Изгражда система за 
набиране на надеждна финансова и 
статистическа информация за 
изпълнението;Осигурява 
съответствие с европейските 
политики, принципи и задължения и 
премахване на неравенството и 
насърчаване на равенство между 
мъжете и жените за проектите в 
рамките на ОП; Подготовка и 
съгласуване с Управляващия орган 
на Рамката за подкрепа от 
Общността на условията и 
процедурите за избор на проекти в 
рамките на съответната 
ОП;Изпълнение и поддържане 
насоката на ОП;Отговорност за 
Комитета за наблюдение; 
Организира съгласувано с 
Управляващия орган на Рамката за 
подкрепа от Общността на 
външната оценка на програмите и 
проектите, чрез които се изпълнява 
съответната ОП (Регламент 
1260/1999, чл. 34.1г);Отговорност за 
разработването на различни 
годишни, многогодишни и 
окончателни доклади (Регламент 
1260/99, чл. 37), предмет на 
одобряване от Комитета за 
наблюдение (Регламент 1260/99, чл. 
35.3д);Отговорност за публичността, 
допълняемостта и дейностите по 
уведомяване в съответствие с 
1260/99 чл.11 и 46. 

25 експерти 30 експерти 35 експерти 

                



10 Междинно звено за 
Оперативната 
програма за 
развитие на 
конкурентноспособн
остта на 
българската 
икономика 

Агенция за малки 
и средни 
предприятия към 
МИ 

Г-н Ангел 
Деспотов, 
председател 

Следва да се отбележи, че обхвата 
на задачите на Управляващия орган, 
делегирани на междинното звено ще 
бъдат определени по-късно, в 
съответствие с капацитета на 
междинното звено, а що се отнася 
до Управляващия орган  той е и 
винаги ще бъде отговорен за 
точното изпълнение на ОП. 
Изграждане на система и механизми 
за извършване на съответния 
контрол на крайните бенефициенти, 
които са отговорни за търговете, 
договарянето и разплащанията; 
Консолидират данните за 
наблюдението, постъпващи в 
системата за наблюдение от 
крайните бенефициенти и ги 
насочват към Управляващия орган 
ана ОП; Потвърждава изискванията 
на Регламент 438/01, чл. 3; 
Разработва съответните процедури 
в рамките на Регламент 438/01, чл. 
5.2в; В съответствие с изискванията 
на Регламент 438/01, чл. 9.2а 
изпълнява условията, изисквани в 
Регламент 1260/1999, чл. 38.1в, и 
32.3,4. 

30 експерти 90 експерти 
(включително 

местния 
състав) 

120 
експерти 

(включител
но местния 
състав) 

                



11 Управляващ орган 
на Оперативна 
програма за 
развитие на 
човешките ресурси 

МТСП - дирекция 
" 
Предприсъедини
телни фондове и 
международни 
програми и 
проекти" 

Г-н Красимир 
Попов 

Подготвя и актуализира 
Програмното Допълнение към ОП по 
отношение на мерките и 
организацията на дейностите; 
Изпълнява ОП; Изгражда система за 
набиране на надеждна финансова и 
статистическа информация за 
изпълнението на ОП за целите на 
индикаторите за мониторинг и 
оценка на ОП и ще осигурява 
предоставянето на тази 
информация на Управляващия 
орган на Рамката за подкрепа от 
общността; Носи отговорност за 
извършването на промени в ОП, 
съгласувано със съответния 
Комитет за наблюдение 
Управляващия орган на Рамката за 
подкрепа от общността и след 
получаване на одобрение от ЕК; 
Отговаря за подготовката и 
координацията  с Управляващия 
орган на Рамката за подкрепа от 
общността на условията и 
процедурите за избор на проекти в 
рамките на съответната оперативна 
програма и ги предоставя за 
одобрение от съответния Комитет за 
наблюдение; Отговаря за 
осигуряване н асъответствие  с 
политиките на Общността в 
областта на конкуренцията, 
обществените поръчки, защитата и 
подобряване на околната среда и 
премахването на неравенството и 
насърчаване на равенство между 
мъжете и жените; Носи отговорност 
за изпълнението на одобрените 
условия и процедури за избор на 

 24 експерти 
на централно 
ниво 

62 експерти 
(25 експерти 
на централно 

ниво, 9 
експерти и 
технически 
сътрудници в 
централния 
офис и 28 
регионални 
координатори 
във всички 

NUTS 3 
области.Всич
ки държавни 
служители) 

90 човека - 
25 експерти 

на 
национално 
ниво, 9 

експерти и 
сътрудници 

в 
централния 
офис, 28 

регионални 
координато
ри и 28 

финансови 
експерти. 



проекти, предмет на разглеждане от 
чл. 35.3 б на 1260/1999; Организира, 
координирайки с  Управляващия 
орган на Рамката за подкрепа от 
общността оценката на проекти, 
чрез които съответната ОП се 
изпълнява (Регламент 1260/1999, 
чл. 34.1 г); Извършва наблюдение и 
оценка на проект и бенефициенти в 
рамките на ОП; Ще председателства 
и осигурява Секретариат на 
Комитета за наблюдение на 
съответна ОП (Регламент 1260/99, 
чл. 35.2); Осигурява необходимите 
документи за срещите на Комитета 
за наблюдение и ако е необходимо - 
предложения за прехвърляне на 
средства; Гарантира легитимността 
на разходите, извършвани от 
бенефициентите и извършва 
плащанията на крайните 
бенефициенти (Разплащателен 
отдел); Подготвя Годишния Доклад 
за изпълнението на ОП, предмет на 
одобряване от Комитета за 
наблюдение (Регламент 1260/ 1999, 
чл. 35.3 д); Организира заедно с 
Управляващия орган на Рамката за 
подкрепа от общността и ЕК 
средносрочната оценка на РОП. 
--- 

                



12a Междинно звено за 
Оперативната 
програма за 
Развитие на 
човешките ресурси 

Агенция по 
заетостта към 
МТСП 

Г-н Сотир Ушев, 
директор 

Ключови отговорности на 
междинното звено ще бъдат: 
изграждане на система и механизми 
за извършване на съответния 
контрол на крайните бенефициенти, 
които са отговорни за търговете, 
договарянето и разплащанията; 
Консолидират данните за 
наблюдението, постъпващи в 
системата за наблюдение от 
крайните бенефициенти и ги 
насочват към Управляващия орган 
ана ОП; Потвърждава изискванията 
на Регламент 438/01, чл. 3; 
Разработва съответните процедури 
в рамките на Регламент 438/01, чл. 
5.2в; В съответствие с изискванията 
на Регламент 438/01, чл. 9.2а 
изпълнява условията, изисквани в 
Регламент 1260/1999, чл. 38.1в, и 
32.3,4. 

0 6 експерта на 
национално 

ниво 

6 експерта 
на 

национално 
ниво и 28 
експерта на 
местно 
ниво 

                
12b Междинно звено за 

Оперативната 
програма за 
Развитие на 
човешките ресурси 

Агенция за 
социално 
подпомагане към 
МТСП 

Г-н Николай 
Ангелов, директор 

Ключови отговорности на 
междинното звено ще бъдат: 
изграждане на система и механизми 
за извършване на съответния 
контрол на крайните бенефициенти, 
които са отговорни за търговете, 
договарянето и разплащанията; 
Консолидират данните за 
наблюдението, постъпващи в 
системата за наблюдение от 
крайните бенефициенти и ги 
насочват към Управляващия орган 
ана ОП; Потвърждава изискванията 
на Регламент 438/01, чл. 3; 
Разработва съответните процедури 
в рамките на Регламент 438/01, чл. 
5.2в; В съответствие с изискванията 

  15 експерта 
на централно 
ниво 

15 експерта 
на 
централно 
ниво 



на Регламент 438/01, чл. 9.2а 
изпълнява условията, изисквани в 
Регламент 1260/1999, чл. 38.1в, и 
32.3,4. 

                
12c Междинно звено за 

Оперативната 
програма за 
Развитие на 
човешките ресурси 

Специализиранo 
звенo в 
структурата на 
МОН 

  Ключови отговорности на 
междинното звено ще бъдат: 
изграждане на система и механизми 
за извършване на съответния 
контрол на крайните бенефициенти, 
които са отговорни за търговете, 
договарянето и разплащанията; 
Консолидират данните за 
наблюдението, постъпващи в 
системата за наблюдение от 
крайните бенефициенти и ги 
насочват към Управляващия орган 
ана ОП; Потвърждава изискванията 
на Регламент 438/01, чл. 3; 
Разработва съответните процедури 
в рамките на Регламент 438/01, чл. 
5.2в; В съответствие с изискванията 
на Регламент 438/01, чл. 9.2а 
изпълнява условията, изисквани в 
Регламент 1260/1999, чл. 38.1в, и 
32.3,4. 

      

                



13 Управляващ орган 
на Оперативната 
програма за 
развитие на 
земеделието и 
селските райони 

МЗГ - дирекция 
"Развитие на 
земеделието и 
инвестиции" 

Г-жа Мирослава 
Георгиева, 
директор 

Програмиране, наблюдение, оценка 
и отчитане в рамките на Програма 
САПАРД. Бъдещата дирекция 
"Развитие на земеделието и 
инвестиции" ще: Подготвя и 
актуализира Програмното 
Допълнение към ОП, което 
финализира ОП; Изпълнява ОП; 
Изгражда система за набиране на 
надеждна финансова и 
статистическа информация за 
изпълнението на ОП за целите на 
мониторинга и оценката на ОП и ще 
осигурява предоставянето на тази 
информация на Управляващия 
орган на Рамката за подкрепа от 
общността; Отговаря за 
подготовката и координацията  с 
Управляващия орган на Рамката за 
подкрепа от общността на условията 
и процедурите за избор на проекти в 
рамките на съответната оперативна 
програма и ги предоставя за 
одобрение от съответния Комитет за 
наблюдение; Отговаря за 
осигуряване на съответствие  с 
политиките на Общността в 
областта на конкуренцията, 
обществените поръчки, защитата и 
подобряване на околната среда; 
Подготвя Годишния Доклад за 
изпълнението на ОП, предмет на 
одобряване от Комитета за 
наблюдение (Регламент 1260/ 1999, 
чл. 35.3 д); Организира заедно с 
Управляващия орган на Рамката за 
подкрепа от общността и ЕК 
средносрочната оценка на ОП. 

26 експерти 50 експерти 50 експерти 

                



14 Междинно звено за 
Оперативната 
програма за 
развитие на 
земеделието и 
селските райони 

Агенция САПАРД 
в рамките н 
аНационален 
фонд 
"Земеделие" 

Г-н Асен Друмев, 
директор 

Ще носи отговорност за плащанията 
на бенефициентите, след 
изпвършване на изискваната 
проверка за легитимност на 
разходите, за поддръжка на отделна 
счетоводна система или адекватни 
счетоводни записи за всички 
операции, свързани с финансовата 
подкрепа.  Ще бъде осигрено 
адекватно разделение на 
функциите. Ще осигурява 
легитимността на разходите, 
извършени от бенефициентите и ще 
извършва плащанията на крайните 
бенефициенти (Разплащателен 
отдел); Създава системата и 
механизмите за извършване на 
съответния контрол на крайните 
бенефициенти, които са отговорни 
за търговете, договарянето и 
разплащането; Изпълнение на 
одобрените условия и процедури за 
избор на проекти, предмет на 
разглеждане от чл. 35.3 б на 
1260/1999; Организира, 
координирайки с  Управляващия 
орган на Рамката за подкрепа от 
общността оценката на проекти, 
чрез които съответната ОП се 
изпълнява (Регламент 1260/1999, 
чл. 34.1 г); 

230 експерти 
(90 на 

централно 
ниво и 140 на 
регионално/о

бластно 
ниво) 

450 експерти 450 
експерти 

                



15 Орган, отговорен за 
изпълнение н 
аоперациите , 
финансирани от 
Кохезионния фонд в 
транспортния 
сектор 

МТС - дирекция " 
Координация на 
програми и 
проекти" 

Г-жа Снежана 
Ангелова, директор

Отговаря за изпълнение на 
операциите по Кохезионния фонд в 
транспортния сектор, ефикасността 
и легитимността на управлението и 
изпълнението на мерките, 
финансирани от Кохезионния фонд. 
За изпълнението на тази задача, 
носи отговорност за докладите за 
изпълнение, включително 
Окончателния доклад, подготовката 
на заявки за плащане и за 
предоставяне на информация, която 
е необходима за извършване на 
мониторинга и оценката. 

  29 експерти 
(39 експерти 
в бившата 
дирекция 
"Транспортна 
политика, 
инфраструкту
ра и 
строителство
") 

40 експерти в 
дирекция 
"КПП" и 20 
експерти във 
всеки от 
съответните 
бенефициент
и; 

40 експерти 
в дирекция 
"КПП" и 
поне 20 
експерти 
във всеки 
от 
съответнит
е 
бенефицие
нти; 

                
16 Орган, отговорен за 

изпълнение на 
операциите, 
финансирани от 
Кохезионния фонд в 
сектор околната 
среда 

МОСВ - дирекция 
"Европейски 
средства за 
околна среда" 

Г-жа Мариана 
Христова, 
директор 

Извършване на операциите, 
финансирани от Кохезионния фонд 
в околната среда; отговаря за 
ефикасността и легитимността на 
управлението и изпълнението на 
мерките, финансирани от 
Кохезионния фонд. За изпълнението 
на тази задача, носи отговорност за 
докладите за изпълнение, 
включително Окончателния доклад, 
подготовката на заявки за плащане 
и за предоставяне на информация, 
която е необходима за извършване 
на мониторинга и оценката. 

18 експерти 60 експерти 90 експерти 

                



17 Орган, отговорен за 
изпълнение н 
аоперациите , 
финансирани от 
Кохезионния фонд в 
транспортния 
сектор 

МРРБ - 
Изпълнителна 
Агенция 
"Пътища" 

директор - в 
процес на 
уточняване 

Извършване на операциите, 
финансирани от Кохезионния фонд 
в транспортния сектор; отговаря за 
ефикасността и легитимността на 
управлението и изпълнението на 
мерките, финансирани от 
Кохезионния фонд. За изпълнението 
на тази задача, носи отговорност за 
докладите за изпълнение, 
включително Окончателния доклад, 
подготовката на заявки за плащане 
и за предоставяне на информация, 
която е необходима за извършване 
на мониторинга и оценката. 

13 експерти 13 експерти 25 експерти 

                
18 Орган, отговорен за 

изпълнение на 
операциите, 
финансирани от 
Кохезионния фонд в 
сектор околната 
среда 

МРРБ - Дирекция 
"Изпълнително 
звено - Програма 
ИСПА - 
Благоустройстве
ни дейности, ВиК 
системи" 

Г-га Йорданка 
Стоянова, 
директор 

Извършване на операциите, 
финансирани от Кохезионния фонд 
в околната среда; отговаря за 
ефикасността и легитимността на 
управлението и изпълнението на 
мерките, финансирани от 
Кохезионния фонд. За изпълнението 
на тази задача, носи отговорност за 
докладите за изпълнение, 
включително Окончателния доклад, 
подготовката на заявки за плащане 
и за предоставяне на информация, 
която е необходима за извършване 
на мониторинга и оценката. 

11 експерти 
(Отдел 
"Финансово 
управление" 
– 4, Отдел 
"Техническо 
управление" - 
7) 

15 експерти 15 експерти 

                
 Легенда       

 МФ 
Министерство на финансите                                                     МТСП           
Министерство на труда и социалната политика 

НПР       
Национален 
план за 
развитие ан за развитие 

 МРРБ 
Министерство на регионалнoто развитие и благоустройството      МТС               
Министерство на транспорта и съобщенията 

NROP        
National 
Regional ional Operational Programme 



 МИ 
Министерство на Икономиката                                                 МОСВ              
Министерство  на околната среда и водите    

 МЗГ 
Министерство на земеделието и горите                                     АДВФК       Агенция за 
държавен вътрешен финансов контрол    

 


