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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: MAN 3054
2. Наименование на учебната дисциплина: Управление на публични проекти
3. Вид: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф.д-р Павел Павлов, доц. д-р Светла Михалева
9. Резултати от обучението: В резултат на обучението студентите следва да придобият:
• Теоретични знания отнасящи се до: съвременните принципи на управление на проекти;

планиране на дейностите, управление на обхвата и задачите на проекта, избор на подходящ
подход за реализацията на проекта; създаване на план-график, управление на персонала и
екипите; специално внимание се обръща на мениджърските методи и техники, които се
използват за управление и контрол на проектните процеси, в т.ч. SWOT-анализ, логическа
матрица, диаграма (дърво) на целите.

• Конкретни практически умения: да проучват необходимостта от иницииране на проекти и
подготовка на проектно задание; да управляват проектните дейности и работа в екип; да
използват съвременни мениджърски техники и методи във всички дейности по управление
на проекта.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: познания в областта на: управлението,

психология на управлението, политиките на ЕС и др.
12. Съдържание на курса: Съотносителност между бюджетно и проектно планиране и

финансиране. Стратегически проекти в публичния сектор (публични проекти) – същност,
видове, структура. Типология и функции на публичния проект. Структура на публичния
проект. Програмен/проектен цикъл. Разработване на диаграма (дърво) на целите. Влияние
на вътрешната и външна социална среда. Инструментариум на метода SWOT-анализ. Метод
на логическата рамка (логическа матрица) за структуриране на на публични проекти.
Експертно-аналитични методи в управление на публични проекти. Взаимодействие с
финансиращите институции (донорите) на публични проекти. Основни предпоставки за
успешна реализация на публични проекти.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси/
инструменти:

• Апостолов, Ал., Основи на проекта, PROJECTA. С., 2004.
• Лойков, Кр. Разработване и управление на европейски проекти. Раабе България, С.,

2010.
• Павлов, П., Л. Павлова, С. Михалева.  Управление на публични проекти (учебно

пособие, 1 и 2 част), УИ на ВСУ „Ч. Храбър”, 2006.
• Павлов, П., С. Михалева, Л. Павлова. Стратегическо управление в публичния сектор.

УИ на ВСУ „Ч. Храбър”, 2008.
• Списание „Фондове. Програми. Проекти”, 2010, 2011.



• Управление на проекти. Harvard Business Review, „Класика и стил”, 2010.
• http://eufunds.bg – Единен информационен портал. Структурни фондове на ЕС.
• http://www.evrofinansirane.eu – Всичко за фондовете на ЕС за България.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: концептуално, проблемно и
тезисно поднасяне на лекционния материал; презентации; прилагане на активни методи.

15. Методи за оценка и критерии: текущо оценяване по време интерактивните лекции, по
предварително обявени критерии и съобразно екипно и индивидуално изпълнение на
поставени теоретични и практически задачи и активно участие в дискусии. Дава се
възможност за освобождаване от семестриален изпит; финален писмен изпит – разработване
на тема от предварително зададени задачи за самоподготовка, решаване на тест с открити
въпроси. Студентите имат възможност да се информират за оценките си, както и за мотивите
за оценяване по време на лекциите, по време на консултации, непосредствено след изпита,
по email, по служебен и мобилен телефон, които са достъпни на сайта на университета.

16. Език на преподаване: български.

http://eufunds.bg/
http://www.evrofinansirane.eu/
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