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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината изучава възможностите за финансиране на национални и регионални 

проекти – информация за програми за финансиране, качествено изготвяне на документи за 

кандидатстване, основни принципи при изпълнение на проекти, нормативни и поднормативни 

актове (Регламент на ЕО No 1083/2006; Регламент на ЕО No 1828/2006; ПМС No 55, 62, 121, 180, 

236, 330, ЗОП, Закон за счетоводството, ЗДДС и др.), отчитане на проекти, съхраняване на 

резултати, проблеми при изпълнението на проекти. 

 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания в студентите за целите на 

възможностите за финансиране на национални и регионални проекти – информация за програми 

за финансиране, качествено изготвяне на документи за кандидатстване, основни принципи при 

изпълнение на проекти, нормативни и поднормативни актове (Регламент на ЕО No 1083/2006; 

Регламент на ЕО No 1828/2006; ПМС No 55, 62, 121, 180, 236, 330, ЗОП, Закон за счетоводството, 

ЗДДС и др.), отчитане на проекти, съхраняване на резултати, проблеми при изпълнението на 

проекти. Чрез правилното прилагане на принципите за изпълнение бенефициентите следва да 

постигнат: 

 икономично, ефективно и ефикасно изпълнение на проектните дейности; 

 гарантиране на добро финансово управление и прозрачност при изпълнението; 

 съответствие на изпълнените дейности с приложимото законодателство; 

 предотвратяване, разкриване и коригиране на грешки, слабости и пропуски при 

изпълнението на проекти от бенефициентите; 

 достоверност и правилно съхранение на счетоводната информация; 

 осигуряване на своевременна и надеждна информация за вземане на правилни 

управленски решения при необходимост. 
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Публична администрация – 
магистри 

Задължителна 8     40   40 

 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Кохезионна политика на ЕС  

Тема 2. Общо представяне на оперативните програми  

Тема 3. Нормативна база. Представяне на законовите изисквания и принципи при финансиране на 
национални и регионални проекти  

Тема 4. Представяне на оперативните програми  

Тема 5. Основни принципи при изготвянето на проектни предложения по оперативните програми – 
4 часа 

Тема 6. Методи за изпълнение на национални и регионални проекти  

Тема 7. Казуси и проблеми при разработването и изпълнението на национални и регионални 
проекти  

 
КУРСОВА РАБОТА /по преценка на преподавателя/ 

 
1. Тема на курсова работа 

Изготвяне на проектно предложение по процедура 

  „Подкрепа за развитие на клъстерите в България” 

 

 

2. Изисквания към мултимедийната прецентация  на проектите: 

     Опорни точки: 

 Обща цел на проекта 

 Специфични цели 

 Планирани дейности и обща стойност на разходите 

 Планирани резултати 

 Представяне на участниците 

Условия за слайдове на ППП 

 Използвайте не повече от 4 цвята, които контрастират добре;  

 Не повече от 8 думи на ред, 8 реда на страница; 

 По възможност -  1 шрифт за цялата ППП;  

 Сметнете времето за презентиране – оставете си по около 3 минути на слайд; 

 Размер 20 на шрифта обикновено се приема за  минимален; 

 Използвайте визуализация, но балансирано. Илюстрациите трябва да подкрепят 

тематично  посланието, а не да разсейват аудиторията. 

 

 



МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

Семестриалният изпит е писмен тест. Крайната оценка се формира по следния начин: 

50% - оценката от семестриалния изпит; 40% - оценката на курсовата задача, 10% - присъствие и 

участие в клас. 

 
ОСНОВНИ ЛИТЕРАТУРНИ И НОРМАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ 

 
1. Национална стратегическа референтна рамка 

2. Постановление на Министерски съвет № 55 от 2007 

3. Постановление на Министерски съвет № 62 от 2007 

4. Постановление на Министерски съвет № 121 от 2007 

5. Закон за счетоводството  

6. Закон за данък върху добавената стойност 

7. Закон за обществени поръчки 

8. Регламент № 1083/2006 

9. Регламент № 1828/2006 

10. Регламент № 800 на ЕО 

11. Договор за присъединяване към ЕС 
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