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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PYT1020
2. Наименование на курса:Управление на европейски проекти в пътното

строителство
3. Вид на курса: факултативен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Великова
9. Резултати от обучението за дисциплината: като резултат от обучението по

дисциплината студентите щеполучат знания за подготовката на специалистите за
професионална изява като ръководители, експерти, консултанти по управление на
проекти във всички звена на стопанската и социална сфера, публичния и частния
сектор и др., чрез  запознаване с основните методи за управление на проекти и
нормативните документи, регламентиращи дейностите, допустими за финансиране от
ЕС.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания:  студентите трябва да притежават знания по икономика и

мениджмънт, придобити в бакалавърския курс на обучение.
12. Съдържание на курса (анотация): Целта на курса е да запознае студентите с основните

етапи при разработване и управление на проекти. Представят се логическите етапи на
процеса на разработване на проект, работата в екип, управлението на ресурси,
оптимизирането на разходи и др. Основно внимание се отделя на методите и
средствата за подготвяне, разработване, представяне, защитаване и управление на
проекти. Специално място в курса заемат най-важните европейски инициативи за
финансиране на проекти в приоритетни области и специално свързаните с развитието
на пътния сектор.

13. Библиография:
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4. Европейска комисия – Управление цикъла на проекта – подкрепа за ефективното
прилагане на външна помощ от ЕК, 2014

5. Информационен център на ЕС – Европейски програми – справочник, 2013
6. Подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на оперативна

програма "Регионално развитие” 2014 - 2020 г."
7. Ръководство за подготовка на проекти в сектор "Пътища" по оперативна програма

"Регионално развитие” 2014 - 2020 г."
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации.
15. Методи и критерии на оценяване: Като елементи на оценяване по време на

обучението се вкючва: присъствие на занятия –– 10%, устен изпит – 20% и писмен
изпит– 70%. Финалният изпит представлява два въпроса от конспекта.

16. Език на преподаване: български

http://ope.moew.government.bg/uf/documentation/Water/Water_Mech_final_bg.pdf
http://ope.moew.government.bg/uf/other/Rykovodstvo_Water.pdf

