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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

 1. Наименование на курса: ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

2. Код на курса: 24.1.3.0.15 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: трети 

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора: проф. дн. Красимир Ениманев 

9. Резултати от обучението за дисциплината: 

     Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни познания в 

областта на теоретико-приложните основи на европейските програми и проекти, 

тяхната същност, организация и управление, както и европейското финансиране по 

отделни ОП. 

Студентите, приключили обучението си, трябва да придобият: 

     Основни знания за същността на европейските програми и проекти, разновидностите им, 

начинът на тяхната организация и управление, особеностите им в европейски формат на 

изпълнение. 

     Практически умения за диагностициране на процесите в отделни програми и проекти, 

тяхната организация, управление, практическо разработване и апробиране. 

     След приключване на курса студентите трябва да са усвоили основни компетенции за 

анализ и оценка на новосъздадени или вече разработени европейски програми и проекти, как 

да бъдат организирани и управлявани, как да разбират изискванията на европейските ОП и 

проекти, да прилагат нормативната база и особеностите при тяхното внедряване. 

10. Начин на преподаване:  

Начинът на преподаване е под лекционна форма с практически казуси и задачи.    

11. Предварителни изисквания: 

     Студентите следва да имат задълбочени познания в областта на мениджмънта, 

предпримачеството, европейската интеграция. От значение са знанията придобити по 

дисциплините операционен мениджмънт, предприемачество и малък бизнес, европейски 

комуникации и интеграция. 

12. Съдържание на курса: 

     Програма и проектна дейност, основни аспекти на европейските програми и проекти в 

Р. България, управление и противодействие на корупцията в Европейския съюз, 

антикорупционно управление при разходване на европейски средства по оперативни 

програми и проекти в Р. България. 
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14. Методи и критерии на оценяване: 

     Курсът завършва с полагане на изпит. Отчита се индивидуалната и екипна работа на 

студента през семестъра, чрез текущ контрол. Окончателната оценка по дисциплината се 

оформя на базата на точкова система като максималния брой точки, който студентите могат 

да получат е 100 (Таблица 1.). Те се формират от следните дейности: успешно решаване на 

писмен тест – 60 точки; успешно решаване на практическа задача – 40 точки. 

     Формирането на крайната оценка е на базата на получените точки, като съответствието 

между броя точки и оценката по шестобалната система е дадено в следващата таблица: 

 

                                                                                                         Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 


