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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 И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ
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,
зпълнние 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.
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СЪДЪРЖАНИЕ
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/
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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 организациятавъзложител
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. Инструменти на ЕС за финансово подпомагане в България
Редовните програми в различните области: образование, наука и изследвания, младеж, селско
стопанство, екология, малки и средни предприятия, култура, здравеопазване. Европейските
структурни фондове и предприсъединителни финансови инструменти за България.
Тема 13. Планиране и организация на регионалното развитие
Регионални стратегии, програми и проекти. Стратегии, проекти, планове, програми за местно
развитие.
Тема 14. 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 15. Ръководство и екипи на проектите
Проектни групи. Организационни структури. Оперативно управление на проектите и програмите,
организация на тяхното изпълнение.
Тема 16. 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.

МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Работата на всеки студент се оценява с текуща оценка. Тя се получава от работата над казуси и
ение 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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