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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE 1209
2. Наименование на учебната дисциплина: Инфраструктурни проекти
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година на обучението: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 4,5 (3 – лекции; 1,5 – семинарни упражнения и курсов проект)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Дария Михалева
9. Резултати от обучението: Студентите придобиват знания и умения по отношение на

същност и обхват на инфраструктурата, териториално устройство на регионите,
устройствени схеми и планове, инфраструктурното проектиране, национална
стратегия за регионално развитие и териториална администрация, финансиране за
изграждане и развитие на инфраструктурата, системи за управление на
инфраструктурни проекти.

10. Начин на осъществяване: директeн
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Необходимо е студентите да притежават

общоинженерна подготовка.
12. Съдържание на курса: Обучение включва същност, съдържание и обхват на

инфраструктурата, териториално устройство на регионите, устройствени схеми и
планове, инфраструктурното проектиране, национална стратегия за регионално
развитие и териториална администрация, финансиране за изграждане и развитие на
инфраструктурата, системи за управление на инфраструктурни проекти, изисквания и
европейски практики.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти:
• Ениманев Кр., Инфраструктурна осигуреност на устойчивото развитие, „Крисан –

С”, София, 2014
• Георгиев Л., Регионална икономика, НБУ, София, 2007
• Димитрова Д., Разработване и управление на проекти (практическо ръководство),

Благоевград, 2003
• Европейски региони 2020. Оценка на бъдещите предизвикателства пред

Европейските региони, 2008
• Ковачев Ат., Териториално устройство, Пенсофт, София, 2009

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, курсов проект, консултации и самостоятелна подготовка.

15. Методи за оценка и критерии: Студентите, които са разработили и защитили успешно
курсовият си проект се допускат до изпит. Изпитът се провежда в две части: писмен и
устен. Писменият изпит включва разработване на два въпроса от конспекта
(продължителност 2 ч.). Устната част на изпита се състои в задаване на въпроси по
развитите теми с цел обективно оценяване на усвоените знания.

16. Език на преподаване: български, английски


