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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината е нова и междинна по същността си област за прилагане на опита на 

проектния мениджмънт. Основана е на принципите на организационното проектиране и на 

прилагането на на целевия и системния подход. Ориентирана е към придобиването на знания за 

мениджмънта и проектирането, както на стратегически проекти, така и на мерки и инициативи на 

местно ниво и със специфична насоченост, които не са част от рутинната фунция на 

администрацията/бизнеса и изискват обособяването им като проекти. Развиват се умения за 

идентифициране на входа и изхода на един проект, макро и микро процесите в него, методите за 

оценка и мониторинг. Така изучаването й се явява важна предпоставка за адаптиране към 

европейската административна и бизнес теория и практика. Всичко това е дублирано в средата на 

университетската електронна платформа със съответстващите на методите интерактивни 

инструменти и форми за попълване и мониторинг, осигуряващи двупосочната комуникация. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Целта на дисциплината е да даде общи и специални знания за същността, целите, 

фазите и механизмите на управлението на крупни проекти и програми /планиране, организация на 

творческия процес, оперативно управление и контрол/, както и за обособяването на под-проекти и 

проекти на местна основа или решаващи специфични проблеми. Цели се развиването на умения 

за анализ и управление на тези процеси. Специфичните цели се отнасят до остойностяването на 

услуги в работата по проекти, съветите и анализи подпомагащи администрацията и бизнеса да 

отговори на изискванията за усвояването на помощта и на достъп до пазарите, идентификация на 

нуждите от управленско и проектно ноу-хау и рефериране с практиката в България до момента и 

на държавите от ЕС. В обучителния процес е заложено прилагането на интерактивни методи като 

решаване и разработка на казуси и оценка и избор на инвестиционно решение. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината изисква, студентите да имат знания по стратегическо и оперативно 

управление, изпълнние или контрол на задачи и процеси. Препоръчва се, да следва дисциплини 

въвеждащи овладяване на понятийния апарат и знанията, свързани с планиране, организацията и 

управлението на администрацията или бизнеса, както и с дисциплини по управление в съответните 

функционални области. Стъпва се в значителна степен върху знанията от  дисциплините 

Международни икономически отношения или Международни отношения, както и Европейска 

интеграция. 

 



 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

Бизнес администрация  задължителна 6 30 30  60 30   30 
Финанси избираема 6 30 30  60 30   30 
Счетоводство и контрол избираема 6 30 30  60 30   30 
Маркетинг избираема 6 30 30  60 30   30 
Международни 
икономически отношения 

задължителна 6 30 30  60 30   30 

Управление и развитие 
на човешните ресурси 

задължителна 6 30 30  60 30   30 

Сигурност на 
стратегически 
инфраструктури и 
производства 

избираема 6 30 30  60 30   30 

Кръгова икономика избираема 6 30 30  60 30   30 
Морско право и 
крайбрежни територии 

          

           
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

Тема 1. Основни термини и понятия при управлението на проекти 

Същност и съдържание на управлението на проекти. Цели, задачи и принципи при 

мениджмънта на национални и регионални проекти и програми. 

Тема 2. Стратегическа рамка за реализиране на проекти 

Мястото на проектите в системата на реализиране на стратегическите и оперативни 

планове. Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми като основни 

документи, очертаващи полето на проектните въздействия. Възможности за реализация на 

плановите цели, заложени в регионалните планове, общинските планове и областните стратегии 

за регионално развитие чрез проекти. 

Тема 3. Проектният цикъл  

Същност. Основни принципи на управление. Предварителна подготовка за 

разработване на проектно предложение. 

Тема 4. Структура на проектната документация 

Основни фази и функции на проектите и програмите. Конструктивно-творчески характер 

на проектната дейност. Целеви функции на проекта 

Тема 5. Процесите на програмиране и идентификация  

Предварителен анализ. Анализ на заинтересованите страни. Анализ на проблема. 

Анализ на целите. Анализ на стратегията. 

Тема 6. Подходът “Логическа рамка” 

Логика на логическата рамка. Определяне на целите. Определяне на резултатите. 

Определяне на дейностите. Допускания и рискове. Предпоставки. Планиране на качеството. 

Показатели и източници на проверка 

Тема 7. Оперативно планиране на дейностите и ресурсите 

План-график на дейностите. Планиране на ресурсите. Изготвяне на бюджет  

Тема 8. Процесите на формулиране и изпълнение  



 

Участници, обхват, организация, време, разходи, качество. Основни техники за 

управление и постигане на целите на проекта по отношение на участниците, обхвата, 

организацията, времето, разходите и качеството. 

Тема 9. Отчет и контрол /текущ и краен/ 

Наблюдение и оценка на проекти Цели и особености на контрола. Видове оценки. 

Приключване на проектите. 

Тема 10. Договаряне и тръжни процедури  

Структура и основни части. Финансовата оферта. Специфични изисквания на 

организацията-възложител 

Тема 11. Специфика на инвестиционните проекти 

Структура и съдържание на инвестиционните проекти. Информация 

(макроикономическа, секторна, териториална, техническа ) – отчетна, проектна и прогнозна. 

Мегапроектите. Представяне на проекта. 

Тема 12. Планиране и организация на регионалното развитие 

Регионални стратегии, програми и проекти. Стратегии, проекти, планове, програми за 

местно развитие. 

Тема 13. Оценка на административния капацитет за управление на проекти 

Видове административни структури. Методи за оценка на административния капацитет. 

Административния капацитет и възможностите за ползване на средства от ЕС. 

Тема 14. Ръководство и екипи на проектите 

Проектни групи. Организационни структури. Оперативно управление на проектите и 

програмите, организация на тяхното изпълнение. 

Тема 15. Кандидатстване за финансиране на проекти 

Методи за представяне на проектни предложения. Програми и организации, 

предоставящи финансиране на проекти. Източници на информация за донорски програми и 

организации. Основни изисквания към организацията на работа при разработване на проектни 

предложения. 

 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ  

Учебните дейности са базирани на материал в лекционен курс и на семинарна и 

самостоятелна работа през семестъра по проблемни ситуации (по групи) и развиване на дърво на 

проблемите и на решенията за бъдещ проект, решаване на казуси от чуждата практика и за 

България по групи. Студентите по дисциплината получават и изпълняват параметрите на задание 

по ЕС проект (условие за допускане до изпит) – то е в реалната форма за кандидатстване, но се 

разписват само съдържателните елементи, без изискващите административни данни, придружава 

се от примерен бюджет на проекта. 

 

КУРСОВИ ЗАДАЧИ И ПРОЕКТИ 

Анализът на казуса е междинен, а представянето на разработеното задание се 

провеждат в края на обучението. Работата по тези две основни направления е както в 

семинарните занятия, така и самостоятелно извън часовете, но е изцяло покрита с интерактивните 

инструменти в университетската е-платформа Мудъл. Условията, сроковете и получаваната от 

студентите обратна връзка е базирана в платформата. Работата по разработването на 



 

апликационната форма и бюджета е свързана с анализираните и адаптирани вече от самите групи 

студенти казуси от практиката на ЕС, а въвежданата от тях информация  е само в определените за 

това индивидуализирани (за всеки студент и екип) форми. С това се прави реален мониторинг 

върху работата, като се задават междинни жалони и се избягва както залагането на коренно 

различна или грешна структура, така и представянето на готови апликационни форми. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Работата на всеки студент се оценява с текуща оценка. Тя се получава от работата над 

казуси и решение по задание за публичен проект с попълване на форма за кандидатстване и 

бюджет. 

Изпитът е чрез е тест. Освобождаване от него се допуска с много добра и отлична 

оценка, получена от презентацията на разработен казус и решението по заданието на ЕС проект. 

При формирането на крайната оценка освен резултата от изпит се има предвид и текущата оценка. 
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 Същност и съдържание на управлението на проекти. 

 Цели, задачи и принципи при мениджмънта на национални и регионални проекти и 
програми. 

 Мястото на проектите в системата на реализиране на стратегическите и оперативни 
планове 

 Възможности за реализация на плановите цели, заложени в регионалните планове, 
общинските планове и областните стратегии за регионално развитие чрез проекти. 

 Проектният цикъл - същност. 

 Основни принципи на управление - предварителна подготовка за разработване на проектно 
предложение. 

 Основни фази и функции на проектите и програмите. 

 Конструктивно-творчески характер на проектната дейност. 

 Целеви функции на проекта 

 Предварителен анализ. 

 Анализ на заинтересованите страни. 

 Анализ на проблема. 

 Анализ на целите и на стратегията. 

 Логика на логическата рамка. 

 Определяне на целите, резултатите, дейностите. 

 Допускания и рискове, предпоставки. 

 Планиране на качеството. 

 Показатели и източници на проверка. 

 План-график на дейностите. 

 Планиране на ресурсите. 

 Изготвяне на бюджет  

 Участници, обхват, организация, време, разходи, качество. 

 Основни техники за управление и постигане на целите на проекта по отношение на 
участниците, обхвата, организацията, времето, разходите и качеството. 

 Наблюдение и оценка на проекти 

 Цели и особености на контрола. 

 Видове оценки. 

 Приключване на проектите. 

 Договаряне и тръжни процедури - структура и основни части. 

 Финансовата оферта. 

 Специфични изисквания на организацията-възложител 

 Структура и съдържание на инвестиционните проекти. 

 Информация (макроикономическа, секторна, териториална, техническа ) – отчетна, 
проектна и прогнозна. 

 Мегапроектите. 

 Представяне на проекта. 

 Регионални стратегии, програми и проекти. 

 Стратегии, проекти, планове, програми за местно развитие. 

 Оценка на административния капацитет за управление на проекти - видове 
административни структури. 

 Методи за оценка на административния капацитет. Административния капацитет и 
възможностите за ползване на средства от ЕС. 

 Проектни групи и организационни структури. 

 Оперативно управление на проектите и програмите, организация на тяхното изпълнение. 

 Методи за представяне на проектни предложения. 



 

 Програми и организации, предоставящи финансиране на проекти. 

 Източници на информация за донорски програми и организации. 

 Основни изисквания към организацията на работа при разработване на проектни 
предложения. 
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ANNOTATION 

Тhe discipline is rather new and interdisciplinary in its essence filed of application of the 

experience of the project management in the public and business sector. It is based on the experience of 

the organizational design and the implementation of the targeted and the systems approach. It is oriented 

towards the accumulation of knowledge for the management and the design both to strategic projects and 

to measures and initiatives at local level and with specific aspects, which are not a part of the routine 

functions of the administration/business and require their structuring as separate projects. Development of 

skills for identification the inputs and outputs of a project, the macro and micro processes in it and the 

methods for evaluation and monitoring is achieved. In this way the learning process and the content 

knowledge is to be a substantial prerequisite for the adaptation towards the European administrative 

theory and practice. All this is simulated in parallel in the environment of the university electronic platform 

with the adequate for those methods interactive instruments and forms for filling in and monitoring, 

assuring the two way communication. 
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