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Специалност

Проект/Договор

Заемана длъжност

стопанско
управление

„Създаване ма симулационен
макроикономически модел за оценка
на ефекти върху основни
макроикономически и бюджетни
показатели“

Оценка на мерките по Инициативата за
младежка заетост по приоритетна ос 1
на ОП "Развитие на човешките ресурси
2014-2020Г

Проект No. ÌPA/2017/384908 Support to
the Assessment of Macroeconomic
Impact of Structural Reforms
Development o f a Montenegrin
Macroeconometric Model comprised of
the following two modules (components

Ръководител екип

ръководител екип

Ръководител екип (от
февруари 2018}
Ключов експерт

Описание на издишваната работа

Събиране и обработка на статистическа информация, необходима за захранване на
модела;
Създаване на макроикономически модел за симулации:
Прилагане на модела и анализ на резултатите;
Създаване на Ръководство за раб о та с модела и техническа документация,
детайл но описваща модела;
Анализ на чувствителността на фискални променливи при различни допускания за
някои ключови макроикономически променливи (шокове) и изготвяне на оценка на
ефектите от потенциални шокове върху върху основни макроикономически и
фискални показатели

1. Оценка на е ф е к т и в н о с т т а , ефикасността и въздействието на мерките,
съфинансирани от ЕСФ и ИМЗ в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“
2014— 2020 г., с оглед оценяване на тяхната цялостна адекватност и
релевантността им спрямо целите на Гаранцията за младежта и целите на
стратегията„Европа 2020", вкл. за постигане на националната цел за заетост и
подцел за равнището на безработица сред младежите, определени в изпълнение на
с т р а т е г и я „Европа 2020“.
2. Анализ на резултатите и изчисляване на ефектите (6рути и и нетни) от
изпълнението на 4-те операции „Младежка заетост'',,А кт ивни“, „Готови за р а б о т а “
и „Обучения и з а е т о с т за младите хора“

Разработване на макроикономически модел за Черна Гора, съдържащ два основни
модула:
1. Модул за изготвяне на макроикономически прогнози (макро рамка)
2. Модул за оценка на в ъ зд е йстви е то на макроикономическите политики,
формулирани в стратегическите документи на страната
3. Изготвяне на доклад с оценка на въздействието на структурните реформи и
провежданите политика, финансирани с подкрепата на ЕС

Оценка напредъка на физическите и финансови индикатори, техния принос към
европейските и националните с тр а т е ги ч е с к и цели, предварителна нетна оценка на
Оценка на мерките no ИМЗ no
Директор на проекта,
въздействието на индивидуално нива, цяластен принос на релевантните процедури,
приоритетна oc 1 на ОПРЧР 2014-2020 Ръководител на екипа от
идентифициране на предизвикателства пред изпълнението и формулиране на
r
страна на Сигма Хет
препоръки;изготвяне на оценителен доклад.

Проект 0131-ИФП-3.2 "Актуализация и
надграждане на мултифункционален
инструмент за моделиране СИБИЯА"

"Разработване на методология за
проучвания сред бизнеса и
домакинствата и изготвяне на
социално- икономически анализ на
развитието на селките райони в
България"

ръководител екип

Ръководител на екипа от
страна на "Сигма Хет"

"Оценка на нетното въздействие на
Ръководител на екипа от
микро и макроикономическото ниво на
страна на "Сигма Хет"
ОПРЧР за периода 2007-2010

//<ЙгСГ"

Актуализиране надграждане на рамката на модела, използван за нетна оценка на
въздействието на СКФ в България;
Оценка на въздействието на евро фондовете върху макроикономическото развитие
в страната за периода 2007 - 2013 и изготвяне на предварителни оценки за
следващия програмен период 2014 - 2020

• Изготвяне на методология за количествени и качествени изследвания сред
работодателите и домакинствата в селските райони
• Икономически/ статистически/ иконометричен анализ
• Изготвяне на Социално-икономически анализ на състоянието на селските райони
♦ Изготвяне на оценка на въздействието на СКФ върху развитието на селските
райони през първия програмен период

Доказателствени документи

Референция от МФ, Дирекция
"Икономическа и финансова
политика"

Служебна бележка от "Сигма
Хет" ООД и извадка от интернет
страницата на МТСП

Референция от GOPA тЬ Н

Препоръка от МТСП за ЗДДС
"Сигма Метрикс", извадка от
Окончателен доклад от
17.04.2016г

Служебна бележка Служебна
бележка от "Сигма Хет" ООД и
Референция от МФ

Референция от Тр а нт Торнтон"
ООД

Аналитична област на конкретното изследване: количествени изследвания на
заетостта в МСП, предприемачеството, човешкия капитал и други фактори на
конкурентоспособност

Разработени макроикономически модели за оценка на нетното въдействие на
избрани мерки по ОПРЧР;
оценка на нетното въздействие на микроикономически ниво на избрани мерки по
ОПРЧР;
оценка на нетното въздействие на макроикономическо нива на ОПРЧР;
аналитичен доклад с представената методология и резултати от оценката

Референция от Корпорейт енд
Пъблик Мениджмънт Късналтинг
Груп и партньори
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Проект .Подпомагане на ЦКЗ при
изготвяне на Стратегическия доклад
съгласно проект № 0025-ЦКЗ-1.1
„Оценка на изпълнението на
Структурните инструменти, съгласно
заложените цели в НСРР 2007-2013 г."
финансиран от Оперативна програма
„Техническа помощ 2007 - 2013”
(ОПТП)

ръководител екип

“V __ )

■

Проект "Аналитично подпомагане на
изготвянето на Национална програма
за развитие и стратегически оценки“

ръководител екип

Изследване ма приноса на Структурните инструменти за социално-икономическото
Референция от Дирекция
развитие на Република България“.
"Програмиране на средствата от
Изготване на статистически/ иконометричен анализ
Оценка на ефектите от ОП върху българската икономика с модела СИБИЛА
ЕС", Министерски съвет
Изготвяне на прогнози за въздействието от структурните инструменти към 2015 и
2020 г.

Управление на екипа
Аналитична област на конкретното изследване: анализ и формулиране на политики
Изработени оценки и изводи от изпълнението на приключилите национални
стратегически програми и предприсъединителни програми на ЕС, свързани с
Приоритет 1, 2 и 5.

Служебна бележка от 8&S
Europe

• Разработване и оценка на макроикономически/иконометричен модел за оценка на
въздействието на СКФ върху българската икономика (събиране и обработване на
данни; разработване на модел ; емпирична оценка: разработване на инструментариум
за симулации: осъществяване на симулации ; подготовка на ръководство за работа с
модела и доклади с р е з у л т а т и т е от оценката на въздействието )
Ключов експерт/
"Разработване на иконометричен
* Обучение на експертния екип от МС за работа с модела
Референция от "Екорис Саут I
модел за оценка на въдейстаието на
* Цялостна координация на работата на експертния екип ~ планиране на работата,
Ийст Юроп" ЕООД
I
Заместник ръководител
структурните и Кохезинния фонд на ЕС
разпределение на задачите между екс п е р ти те , отчитане на дейностите
Референция от Томислав
I
екип, Изпълняващ
(встъпителен, междинни и окончателен доклад)
по проект 0018-ЦИО-3.2 "Разработване
Дончев, Министър по
позицията Ръководител
* Оценка на въздействието на СКФ върху развитието на българската икономика през
на модел за оценка на въздействието
екип
управление на средствата от ЕС
първия програмен период (текуща, към м. август 2011 и предварителна - към края на
на СКФ"
2013 г.)
Аналитична област на конкретното изследване: оценка на въздействието, в т.ч.
върху пазара на труда и човешкия капитал

ЕКСПЕРТ
МОНИТОРИНГ

Даниел
Богданов

магистър

бизнес
администраци
я

Лот 1 рехабилитация на път 111-112
Дъбова махала -Брусарци ~
Смирненски и на път Н-13 Кнежа Искър, област Монтана и област
Плевен"
„Лот 46 рехабилитация на Път Ш-202
Русе - Цар Калоян-Щръклево Кацелово-Опака-Полово"
• Лот 51 Рехабилитация и
реконструкция на път III - 302
Драгомироао - Царевец от км.10+000
до км 27+460, обл. В.Търново, общ.
Свищов

ръководител екип

ръководител екип

ръководител екип

Като Ръководител и технически експерт на гореизброените проекти, са изпълнявани
функции по мониторинг и контрол, е това число:
■ Проверка на протоколи за извършени строително - монтажни работи (СМР);
• Подготовка и окомллектоване на искания за възстааяване на средства (авансови,
междинни и окончателни) от страна на Управляващия орган на Оперативна програма
„Регинално развитие 2007-2013;
• Участие в месечни срещи във връзка с изпълнението на инвестиционните проекти
финансирани от ОПРР;
* Подготовка на тримесечни, годишни и окончателни технически доклади за изпълнение
на проектите финансирани от ОПРР
• Водене на кореспонденция с Управляващия орган (УО) на ОПРР;
• бодене на кореспонденция с участниците в инвестиционния процес при изпълнение на
проекти финансирани от ОПРР (строител, строителен надзор, авторрски надзор, ДНСК,
експлоатационни дружества и др.);

Референция от Агенция “Пътна
инфраструктура" и извадки от
ИСУН
{

„Лот 20 Рехабилитация на път Ш-202 (I2) - Щръклево - Попово , Сливо поле Борисово - Черешово, и на път 111-5201
Нов град - Джулюница - Пиперково, с
обща дължина 12,300 км, Област
Русе”, финансиран от ОПРР

технически експерт

Канализация на Северни, Южни
територии и СО Узунджата, 2 етап Канална ПС 1А, Канална ПС 2А, с
колектори и тласкатели до ПСОВ
Китен, гр. Приморско

екперт мониторинг

Мониторинг на административното, финансово, техническо и физическо изпълнение
на проекта

Рефереция от МОСВ и извадка
от интернет страницата на
ОПОС

Изграждане на тласкател до ПСОВ и
канализация в кв. "Долно Езерово",
гр. Бургас

еклерт мониторинг

Мониторинг на административното, финансово, техническо и физическо изпълнение
на проекта

Рефереция от МОСВ и изваска
от ИСУН

Инвестиционни проекти за ВиК мрежа
на гр. Бургас - Меден рудник

екперт мониторинг

Мониторинг на административното, финансово, техническо и физическо изпълнение
на проекта

Рефереция от МОСВ и извадка
от интернет страницата на
ОПОС
I
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Подобряване състоянието на б
\а
на р. Камчия чрез изпълнение , . j
интегриран воден проект но
с.Люляково, община Руен, обл. Бургас

!експертпооценка

Юлия
(М Е Т О Д О /^ Г ^ Спиридонова

-

магистър

екперт мониторинг

Мониторинг на административното, ф„ ^нсово, техническо и физическо изпълнение
на проекта

Рефереция от МОСВ и извадка
от интернет страницата на
ОПОС

Последваща оценка на КФ Работен
пакет D Управление и прилагане

национален експерт

Преглед на документи и текстове, отнасящи се до управлението на
ИСПАЖохезионен Фонд за България
Идентифициране на заинтересовани страни и включването им към изследването;
Провеждане на интервюта;
записване на данни от интервютата;
организиране и провеждане на семинар в София,
Написване на изследване и подготовка на качествени оценки;
оценяване на състоянието на управлението и прилагането на Кохезионен фонд и
извървения пот от България от 200г. в изпълнението на проекти по ИСПА иКФ;
Подготовка на проект на Доклад за България и н е го во то окончателно прецизираме

Референция от Фрейзер
Асошиейтс

Предварителна оценка {ex-ante
asesment) и стратегия за ефективно
прилагане на финансови инструменти
по ОПИК 2014-2020

Неключов експерт
"Методология,
количествени и
качествени
изследвания"

Анализ на пазарните неуспехи (неефективности), неоптималните инвестиционни
ситуации и инвестиционни нужди;
Анализ на потребностите от финансови средства;
Анализ на възможните ФИ в к о н т е к с т а на приложимата нормативна уредба;
Оценка на добавената стойност на финансовите инструменти;
Провеждане на анкети/интервюта/фокус групи с всички заинтересовани страни
Подпомагане процеса по обработка на събраните данните.

Референции от МФ и
"Партньори за европейско
финансиране“ ДЗЗД

Изготвяне на документации за
възлагане на обществени поръчки,
преглед и актуализация на финансовоикономически анализ и формуляр за
кандидатстване на инвестиционен
проект "Изграждане на градска
пречиствателна станция за отпадни
води, реконструкция и разширение на
ВиК мрежа, гр.Момчилград" за
кандиатстване но приоритетна ос 1 на
ОПОС 2007-201 Зг

екперт

Подготовка на методологически указания за прилагането на Ръководството за
анализ на инвестиционни проекти по разходи-ползи на ЕК, насоки за разработването
на финансово-икономически анализ и АРП за оценката на инфраструктурния проект;
Разработен модел и матрица за изчисления

Референция от "Бул Про
Консултинг" ЕООД
Референция от община
Момчилград

екперт

Подготовка на методологически указания за прилагането на Ръководството за
анализ на инвестиционни проекти по разходи-ползи на ЕК, насоки за разработването
на финансово-икономически анализ и АРП за оценката на инфраструктурния проект;
Разработен модел и матрица за изчисления

Референция от "Бул Про
Консултинг" ЕООД
Пприемо-предавателен
протокол между община Добирч
и "Бул Про Консултинг" ЕООД

ключов експерт

разработване на методология и инструментариум за анализ и оценка на политики,
планове и стратегически документи и за прилагане на принципа на партньорство и
взаимодействие между всички заинтересовани от тяхното прилагане страни,
разработване на междини оценки на девет общини от област Монтана: Берковица,
Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Медковец, Монтана и
Чипровци (въз основа на предложената методология за оценка)

Референция от "Про Инфра
Консулт" ООД и от областен
управител на област Монтана

икономика

4

^

"Актуализиране на анализ разходи
ползи, като част от проектно
предложение "Интегриран воден
проект на град Добрич" по ОПОС 20142020г, процедура "Изпълнение на
ранни ВиК проекти”

"Проучвания, изследвания и анализи
на политиките за развитие на област
Монтана"
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Последваща оценка на Програмите за
Кохезионна политика 2007-2013 работен пакет 0

ФИНАНСОВИ И
ИКОНОМИЧЕСКИ
АНАЛИЗИ И
ОЦЕНКИ

Теодора
Павлова

магистър

икономика

национален експерт

Преглед на индикаторите от годишния доклад за изпълнение на Българските
Опреативни програми 2007-2013;
интервюира Управляващитв власти и националните координатори във връзка с
метозите и процедурите използване за събиране и натрупване на данни за
индикаторите и разпределението на фондове, както и индикаторите за
постиженията и възможните разминавания между програмите;
Изследвания с Управляващите власти свързани с годишните отчети за изпълнения,
индикаторите за наблюдение на намаляването на парниковия газ и данните за
значимите проекти;
подготовка на отчети

Референция от "Спешъл
Форсайт" ООД

I

„Разработване на анализ на
изпълнението на ОП „Развитие на
конкурентослособността на
българската икономика" 2007-2013 и
формулиране на препоръки за
следващия програмен период 20142020 г.“

експерт

Участие в изготвяне на анализ на изпълнението на петте пр и о р и те тн и оси на
оперативната програма в к о н т е к с т а нз постигнатите физически и финансови
показатели, спрямо предварително заложените цели на програмата, както на ниво
операции, така и на ниво обща цел и специфични цели на програмата.
У частие в изготвяне на анализ на постигнатите резултати, ползи и добавена
стойност за б енеф иц иентите по оперативната програма от гледна точка на
ефективност, еф икасност и устойчивост на мерките, интервенциите и
д е й н о с ти те за крайните ползватели.
Участие в и зго твя н е на анализ на научените уроци и поуките о т изпълнението на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013 г “ с оглед избягван® на идентиф ицираните трудности и
слабости през настоящия програмен период.
Участие в и зго твя н е на Анализ на въздействието и икономическите ефекти на
програмата.

Последваща оценка на Фонда за
солидарност на ЕС 2002-2016

методолог

Подготовка на методология за последващата оценка на Фонда за солидарност на ЕС
в България

Разработване на методика за оценка
на проектите, финансирани по ОП
„Транспорт“ 2007-2013, след
приключване на строителните
дейности по проектите, които следва
да приключат през този програмен
период

ръководител екип

Разработване на Анализ на разходите
и ползите за проект "Изграждане на
П С 0 8 - fp. Чирпан и довеждащ
колектор към нея", финансиран от
Оперативна програма "Околна среда
2014-2020 г “, Процедура
BG16M10P002-1.009 "Изпълнение на
ранни ВиК проекти - компонент 2“

експерт финанси

Изготваяне на анализ разходи ползи

Референция от
I
"Интеладвайзърс"
|
Приемо-предавателен протокол I
по Договор

„Консултантски услуги за изготвянето
на пълен инвестиционен проект за
Реконструкция, модернизация и
разширение на ГПСОВ-Дулница

експерт

Изготвяне на анализ разходи и ползи на инвестиционния проект

Референция от
j
"Интеладвайзърс"
|
Референция от община Дупница]

«Техническа помощ за подготовка на
инвестиционен проект по Оперативна
програма «Околна среда» 2007-2013
«Изграждане на ПСОВ, реконструктция
и разширение на водоснабдителната и
канализационната мрежа на гр.
Чирпан»

експерт

изготвяне на анализ разходи ползи (финансово-икономически анализ) на проекта и
извършена оценка на инвестиционния проект съгласно действащото Ръководство за
анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на Европейската комисия

Референция от
"Интеладвайзърс"
Референция от община Чирпан

Референция от от "Консултанти
в подкрепа за следващия
програмен период" ДЗЗД;
Референция от Главен директор
на ГД "ЕФК"

Референция от Европейски
център за изспедване на
политики

Референция от
"Интеладвайзърс“
Референция от АПИ

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕКСПЕРТИ, СЪДЪРЖАЩ ТЕХНИТЕ ИМЕНА И ПРЕДЛОЖЕНИ ПОЗИЦИИ

с ;гл

«Изготвяне на анализ разходи г< л и
формуляр за кандидатстване, с цел
постигане на проектна готовност за
кандидатстване с инвестиционен
проект за подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води на агломерация
Свиленград по Оперативна програма
«Околна среда» 2007-2013

експерт финанси

Изготвяне на формуляр за
кандидтастване и финансов анализ за
проект по Мярка 3.1-4 Реставрация и
консервация на дворец «Евксиноград и
прилежащия му парк по Оперативна
програма «Регионално развитие» 20072013

експерт

Предоставяне на консултантски услуги
по изготвяне на прединвестиционно
проучване за регионална система за
управление на отпадъците Ботевград, преглед и актуализация на
финансово-икономическия анализ и
изготвяне на апликационна форма за
проект «Изграждане на регионална
система за управление на отпадъци в
регион Ботеград» за кандидатстване
по Оперативна програма «Околна
среда» 2007-2013

експерт финанси

разработването на финансово-икономическия анализ за проекта и оценка на проекта
съгласно Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на
ЕК

Референция от
"Интеладвайзърс"
Референция от община
Ботевград

Изготвяне на документации за
възлагане на обществени поръчки,
преглед и актуализация на финансовоикономически анализ и формуляр за
кандидатстване на инвестиционен
проект: "Изграждане на градска
пречиствателна станция за отпадни
води, реконструкция иразширение на 8
и К мрежа, гр. Момчилград"" за
кандидатстване по приоритетна ос 1 на
Оперативна програма "Околна среда
2 0 0 7 - 201 Зг.“

експерт

изготвяне на финансово-икономически анализ и оценка на инвестиционния проект по
Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на
Европейската комисия

Референция ат "Бул Про
Консултинг”
Референция от община
Момчилград

експерт

Извършване на промени в анализ разходи ползи

Референция ат "Бул Про
Консултинг*'
Приемо-предавателен протокол
между "Интеладвайзърс” и
община Добрич

Ръководител на проекта

Подготовка, изпълнение и управление на инвестиционен проект

Удостоверение от "Елана
Инвестмънт" АД и "Яйца и лтици
Зора" АД

Ръководител на проекта

Подготовка и управление на инвестиционен проект

Удостоверение от "Елана
Инвестмънт" АД и "Ивком"
ЕООД

Актуализиране на анализа разходи
ползи, като част от проектно
предложение за "Интегриран Воден
проект на град Добрич'"', по
Оперативна програма "Околна среда
2014-2020", по процедура "Изпълнение
на ранни 8 и К проекти
УПРАВЛЕНИЕ ИА
ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРОЕКТИ

Кристина
Цветанска

магистър

физика

Изграждане на два броя сгради за
отглеждане на стокови носачки и
закупуване на оборудване за
производство на стокови яйца в
сградите
"Ивком" ЕООД - Изграждане на
предприятие за етерични масла на
Ивком ЕООД“

оценка на инвестиционни проект чрез анализ на разходите и ползите (финансовоикономически анализ), съгласно Ръководството на ЕК за анализ на инвестиционни
проекти по разходи и ползи.

изготвяне на финансово-икономиески анализ на проекта и оценка на не го ва та
устойчивост, в съответствие с изискванията на Ръководството за анализ разходиползи на инвестиционните п р ое кти на Е К

Референция от
"Интеладвайзърс”
Референция от общинска
администрация Свиленград

Референция от
"Интеладвайзърс"
Приемо-предавателен протокол
между "Интеладвайзърс" и
администрация на МС

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕКСПЕРТИ, СЪДЪРЖАЩ ТЕХНИТЕ ИМЕНА И ПРЕДЛОЖЕНИ ПОЗИЦИИ
Технологична модернизация и
подобряване
на производствения капацитет на
.ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2“ ЕООД

Подготовка и управление на инвестиционен проект

Удостоверение от "Елана
Инвестмънт" АД, Референция
"Димитър Маджаров-2” ЕООД

Разширение на млекопреработвателно
Ръководител на проекта
предприятие“ - "Шипка 99" АД

Подготовка и управление на инвестиционен проект

Удостоверение от "Елана
Инвестмънт" АД, Референция
"Шипка 99" АД

"Балкан Райе" ООД „Изграждане на
сушилня за оризоаа арпа. Вертикална
планировка и текущ ремонт на
съществуващи сгради - складова база"
по Подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства” по ПРСР 20142020 г

Подготовка и управление на инвестиционен проект

Удостоверение от "Елана
Инвестмънт" АД, Референция
"Балкан Райе" ООД

Ръководител екип

Ръководител иа екипа

