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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 

1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН  

  

Код на 

дисциплината 

010694-м   

Редовно обучение Задочно обучение Кредити  

Аудиторна Извънаудиторна Всичко Аудиторна Извънаудиторна Всичко  

Лек

ции 

Упражнения 

Семинари 

Учебни 

практики 

Други 

форми 

 
Лекции 

Упражнения 

Семинари 

Учебни 

практики 

Други 

форми 

 
 

Форми на 

аудиторна работа 
30    30 15    15  

Практически 

занятия 
           

Семинари  30   30  15   15  

Форми на 

извънаудиторна 

работа 

           

Подготовка за 

семинар 
   25 25    40 40  

Самоподготовка за 

текущ контрол и 

изпит 

   40 40    55 55  

Други форми            

ОБЩО 30 30  65 125 15 15  95 125 5,0 

 

 

 

2. ВОДЕЩ  ДИСЦИПЛИНАТА:    проф. д-р Стефан Иванов 



 

3. АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина „Европейски програми и проекти” е задължителна за студентите, 

обучавани по магистърска програма „Икономически анализи и проекти за регионално 

развитие“.  

 

В дисциплината “Европейски програми и проекти” се изучават историята, целите и 

институциите на ЕС, регионалната политика и структурните фондове на ЕС, процесът на 

интеграция на България, съществуващите стратегически програмни документи. В 

разработената учебна програма за дисциплината  “Европейски програми и проекти” логически 

свързано са разгледани следните три групи въпроси: 

Европейски програми и проекти. Целта е студентите да придобият базови познания за 

Европейския съюз, за водената европейска политика, за начина на функциониране на 

европейските институции, на структурните и кохезионния фонд. Обучението е насочено към 

придобиване на знания за системата от институции, оперативни програми, стратегически и 

програмни документи, изградени и функциониращи в България с цел усвояване на средствата 

от ЕС.  

Другите две групи въпроси, изучавани от дисциплината са практически насочени и имат за цел 

да създадат знания и умения за възлагане и оценка на проекти от една страна и за разработване 

и управление на проекти, от друга. Студентите ще се запознаят с технологията за разработване 

на тръжна документация и ще придобият практически умения за подготовка на предложения за 

проекти и за тяхното управление 

По време на семинарните занятия студентите ще дискутират дизайна на стратегически и 

планови документи на национално, регионално и местно равнище, ще добият умения, свързани 

с разработването и управлението на проекти. 

 

    Език на преподаване: български. 

 

 

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА (като следва да се отрази хорариума) 

4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

4.1.1. ЛЕКЦИИ (обособяване по раздели, теми и модули)  

 

№ Съдържание/Теми 

Брой часове (хорариум) 

 

Редовно 

обуч. 

Задочно 

обуч. 

1. ЕС история и цели. Институции на ЕС  2 1 

2. Политики и програми на ЕС. Структурни фондове. Кохезионен 

фонд 

3 1 

3. Национални стратегически документи 3 1 

4. Регионални и общински планове за развитие, областни стратегии 3 2 

5. Оперативни програми – обща характеристика. Видове оперативни 

програми  

3 1 

6. ОП Региони в растеж  2 1 

7. ПРСР  1  

8. Схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2 1 

9. Възлагане на проекти. Обществени поръчки. Разработване на 

тръжна документация. Преследвани цели и връзка с критериите за 

оценка на проектни предложения. Общи и специални изисквания. 

Техническа спецификация 

3 2 

10. Методика за оценка и класиране на офертите на участниците 2 1 

11. Разработване и управление на проекти. Подход за търсене на 

партньори. Дефиниране на целите на проекта. Описание на 

2 1 
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www.unisz-iso.org 

 

основни дейности 

12. Методика за изпълнение на дейностите. Определяне на рисковете 

за изпълнение на дейностите и постигане на целите 

2 1 

13. Разработване на ценова оферта 1 1 

14. Механизъм за управление изпълнението на проекта 1 1 

Общо  30 15 

 

 

4.1. 2. УПРАЖНЕНИЯ (обособяване по раздели, теми и модули)  

 

№ Съдържание/Теми 
Хорариум  

Редовно 

обуч. 

Задочно 

обуч. 

1. ЕС – политики, финансови инструменти 2 1 

2. Анализ и оценка на организацията и реализацията на европейските 

програми за програмния период 2007-2013 

8 4 

3. Анализ и оценка на разработените регионални и общински планове 

и областни стратегии 

8 4 

4. Разработване на проектни предложения  12 6 

Общо  30 15 

 

 

4.2. ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ  

№ Тема 
Хорариум 

РО ЗО 

 Подготовка за упражнения, за текущ контрол и за изпити 40 55 

Общо  40 55 

 

 

5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО (материална и техническа обезпеченост) 

Обучението се осъществява чрез лекции, упражнения и работа по индивидуални задачи. 

Необходимо материално осигуряване: дъска, маркер, преносим компютър, мултимедия, 

интернет връзка. 

5.1 Лекции  

Лекциите се онагледяват чрез схеми, таблици, диаграми. Целта е: 

 1. Да се овладее теоретичната основа по дисциплината. 

 2. Да се разшири представата на магистрите за теоретичните и приложните аспекти на 

европейските програми и проекти. 

 3. Получените знания да създадат възможност за повишаване на административния 

капацитет и управленска култура на специалистите-икономисти. 

 4. Изучаване на документи и нормативни актове, свързани с  проектната дейност. 

5.2 Упражнения 

Разширяване на теоретичната база от лекциите чрез разглеждане и дискутиране по 

допълнителни въпроси, касаещи получаване на информация, подготовка за участие и изготвяне 

на проекти; запознаване с нормативната база в областта на проектната дейност в ЕС; преки 

наблюдения върху работата на местните органи за управление и местната администрация, в 

дирекциите, отговарящи за проектната дейност.  

5.3 Семинари 

  

6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ  

http://www.unisz-iso.org/
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Прилагат  се критерии, отработени в учебната практика на Стопанския факултет, 

съобразени с европейската практика и специфизирани от индивидуалната критериална система 

на преподавателя. 

Крайната оценка се формира по шестобалната система и се изразява също по 

Европейската система за трансфер на кредити. Минималната оценка, при която обучението се 

счита за успешно приключено е „Среден (3)“, съответно по Европейската система – оценка 

„Е“. 

Съответствието между оценките по шестобалната и по Европейската система е 

(вж.таблицата): 

 

Шестобална 

система 

Отличен (6) Много добър (5) Добър (4) Среден (3) Слаб (2) 

Европейска 

система 

A B C D E FX F 

Кредити Присъждат се кредити по учебния план Не се присъждат 

кредити 

 

 

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 

 

Окончателната оценка от годишния изпит се оформя въз основа на показаните знания 

от: 

 

Присъствие (лекции, упражнения) и участие в дискусиите       10% 

Курсова работа, доклад на семинар или друга разработка         40% 

Изпит                                                                                                50% 

 

Скала за оценка: 

                              60%            –  Среден (3); 

                              61 – 73%    –  Добър (4); 

                              74 – 85%    –  Много добър (5); 

                              над 85%     –  Отличен (6). 

 

7. КОНСПЕКТ 

 
1. ЕС-история, цели, институции 

2. Политики на ЕС. Регионална политика 

3. Структурни фондове на ЕС, Кохезионен фонд, други инструменти за финансиране на европейски 

политики 

4. Стратегически програмни докумени на национално равнище 

5. Регионални и общински планове, областни стратегии 

6. Оперативни програми 

7. ОП «Региони в растеж» 

8. ПРСР 

9. Схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

10. Обществени поръчки. Разработване на тръжна документация 

11. Разработване на проектни предложения 

 

 

 

 

 

http://www.unisz-iso.org/
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО (теоретични и практични) 

 

Дисциплината “Европейски програми и проекти” ще даде знания за институциите на ЕС, 

регионалната политика и структурните фондове на ЕС, процесът на интеграция на България, 

съществуващите стратегически програмни документи, свързани с усвояването на финансовата 

помощ от ЕС. 

В резултат от обучението студентите ще придобият познания за основните финансови 

инструменти на ЕС. Ще са запознати с нормативната база, регламентираща използването на 

евросредствата. Ще добият конкретни практически знания за разработването на тръжна 

документация и проектни предложения. Това ще им даде конкурентни предимства при търсене 

на работа в национални, регионални и местни институции, имащи отношение към 

предоставяне и усвояване на средствата от структурните и кохезионния фонд, както и от 

другите финансови инструменти на ЕС. Те ще могат да се реализират успешно и в частния 

консултантски бизнес, участващ и изпълняващ обществени поръчки, свързани с изпълнението 

на европейски програми. 

Изготвил програмата: 

 

                                                                                 проф.д-р Стефан Иванов 
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