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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ECO2004
2. Наименование на учебната дисциплина: “Европейски програми за

инвестиционно проектиране”
3. Вид: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: пета
6. Семестър, в който се изучава: девети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Ралица Жекова
9. Резултати от обучението: Целта на дисциплината е да запознае студентите с

основите на управлението на проекти, с философията и функционирането на
европейските програми, с особеностите на управление на проекти, финансирани

от ЕС, както и да подпомогне развитието на практически умения за подготовка
на предложения за проекти и за тяхното управление.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: За провеждане на курса на обучение

е необходимо студентите да са навлезли сериозно в същността на
проектантската дейност.

12. Съдържание на курса: Управление на проектен цикъл; Европейски програми –
философия, организация, видове. Програми, отворени за България; Информация
за европейски програми; Разработване на предложение за проект; Бюджет на
проекта и управление на финансови ресурси; Подготовка на логическа матрица
по проект; Оценяване на програми и проекти; Организация на управлението на
проект, подбор и формиране на екип; Управление на комуникациите на проекта.
Форми и методи на комуникация.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: Европейска комисия – Управление цикъла на проекта –
подкрепа за ефективното прилагане на външна помощ от ЕК, 2004; Информационен център на ЕС –
Европейски програми – справочник, 2005; Павлов, П. Източници за финансиране на публични проекти,
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, 2002; Павлов, П. Управление на публични
проекти, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, 2005; European Commission – Evaluating
EU Expenditure Programs – A Guide , 1997; European Commission – Project Cycle Management – Training
Handbook, 1999; Kettner P. M., Moroney R. M., Martin L. L., Designing and Menaging Programs, SAGE, 1999.;
L. L. Martin, P. M. Kettner, Measuring and Performance of Human Service Program, SAGE Publication, 1996.;
Maylor, H – Project Management, Pitman publishing, 1996; PLS RAMBØLL Management – Manual on EU
project management , 2003

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, четене на
препоръчителна литература, проекти и изследователска работа, консултации

15. Методи за оценка и критерии: разработване и презентация на проект . Всеки
студент разработва проект за конкретна ситуация, описана като случай и
предварително предоставена от преподавателя. Студентската разработка се
представя пред преподавателя и останалите студенти.

16. Език на преподаване: български.


