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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ADM 1192
2. Наименование на учебната дисциплина: Европейски програми за проектно

финансиране
3. Вид: избираем
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 4.5
8. Име на лектора: доц. д-р. Александра Парашкевова
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
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: не е необходима предварителна

теоретична подготовка.
12. Съдържание на курса: Европейски програми; – философия, организация, видове.

Програми, отворени за България. Търгове, конкурси, грантови схеми, подготовка на
задания, тръжни досиета, формуляри за кандидатстване. Информация за европейски
програми – как да намерим информация за предстоящи търгове по европейски
програми, грантови схеми, конкурси. Оценяване на програми и проекти. Организация
на управлението на проект , подбор и формиране на екип, основни фактори за доброто
управление на проекта, ролята на ръководителя на проекта. Управление на
комуникациите на проекта.

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
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
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:: Семинарни занятия,
самостоятелна работа. На студентите се предоставя програмата с пълните и възможности.
15. Методи за оценка и критерии: проверка на уменията на студентите да разработят
количествено-стойностна сметка, анализ на цена на един вид строително-монтажна
работа, времеви график и оценки на риска чрез прилагане на изучаваната компютърна
програма. Всеки студент изпълнява поставената задача самостоятелно на компютър, след
което се извършва проверка.
16. Език на преподаване: Български.




