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COURSE DESCRIPTION 
 
1. Course unit title: Management Consulting   
2. Course unit code: PSY 3094 
3. Type of course unit: optional 
4. Level of course unit: Master 
5. Year of study: first 
6. Semester: first/ second 
7. Number of ECTS credits allocated: 3 
8. Name of lecturer: Prof. Pavel Pavlov, PhD  
9. Learning outcomes of the course unit: Acquired knowledge, skills, competencies: 
The aim of the course is the Master students to acquire, extend and perfect their knowledge about 
the Structural funds of the European Union, the main strategic documents with the help of which 
Bulgaria will implement the Cohesion policy, the normative acts of the European Union and 
Bulgaria which regulate the implementation of these principles; to study and master the 
mechanisms of coordination between the various participants in the process of utilization of these 
funds.  
10. Mode of delivery: face-to-face 
11. Prerequisites and co-requisites: The Master students doing this course are required to be 
acquainted with the institutions and administration of Bulgaria and the European Union.  
12. Course contents: Main task of the course of study is to provide systematic knowledge for 
mastering the mechanisms of coordination between the various participants in the process of the 
utilization of the European funds.  
13. Recommended and/ or required reading: 
 
• Павлов, П., С. Михалева, Л. Павлова. Структурни инструменти на ЕС и приложението 

им в България, УИ на ВСУ „Ч. Храбър”, 2010. 
• Регламент 1083/2006 г., Официален в-к на ЕС /2006 г. 
• Национална стратегическа референтна рамка /2007 г. 
• Подготовка за участие на България в Структурните фондове – презентация на 

министър Пламен Орешарски  
• Управление на Структурните и Кохезионния фондове – основни предизвикателства – 

презентация на Силвия Инджова, директор на дирекция “Национален фонд” 
• Платежен процес и процес на сертификация на разходите при управлението на 

Структурните и Кохезионния фондове на ЕС - презентация на Силвия Инджова, 
директор на дирекция “Национален фонд” 

• Практически аспекти на усвояването на финансови средства от Структурните и 
Кохезионния фондове на Европейския съюз – презентация на д-р Лиляна Павлова 

• Подготовка на България за участие в Структурните инструменти на ЕС – презентация 
на Боряна Пенчева, директор на дирекция “Управление на средствата от ЕС” 



• Управление на Структурните фондове: избор на проекти - презентация на Боряна 
Пенчева, директор на дирекция “Управление на средствата от ЕС” 

• Управление на Структурните фондове в България – презентация на Добринка 
Кръстева, дирекция “Управление на средствата от ЕС” 

• Ръководство за правилата, процедурите и реда по оперативните програми, 
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, издателство 
АСПРО, 2007. 

• Европейски програми 2007-2013, Справочник, Информационен център на ЕС в 
България (ІV преработено и допълнено издание), 2007. 

• http://www.eufunds.bg 
• http://www.minfin.bg 
• http://www.evroportal.bg 
 
14. Planned learning activities and teaching methods: Multimedia means and techniques are used 
during the course of study. 
15. Assessment methods and criteria: The Master students develop coursework, devoted to the 
critical analysis in the field of management. The course "Management Consulting”, ends with a 
test. 
16. Language of instruction: Bulgarian 
17. Work placement: Discussion over strategic documents and projects.   
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