
Факултет: „Международна икономика и администрация”
Катедра: „Администрация, управление и политически науки”
Професионално направление: „Администрация и управление”
Специалност: „Публична администрация и мениджмънт” – магистърска програма
„Европейска администрация и управление на проекти”
Образователно-квалификационна степен: „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Оценка на въздействието на проектни предложения.
2. Код на курса: ADM 3324
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Павел Георгиев Павлов и екип
9. Резултати от обучението за дисциплината: Придобиване на знания за практиките по

оценка на въздействието на приеманото българско законодателство. Овладяване на
умения за вземане на решения в условията на променена нормативна уредба,
съобразена с европейските норми по приемането на законозателство в страните-членки
на ЕС.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Студентите, изучаващи дисциплината трябва да са

запознати със законодателството за администрацията и промените в закона за
нормативни актове.

12. Съдържание на курса: Оценка на въздействието - същност. Рамка и цели на оценката
на въздейсвието. Обхват и водещи принципи. Ключови стъпки при оценката на
въздействието. Оценка на ползите, разходите и въздействието на провежданите
политики. Аналитични модели и техники за количествен анализ. Консултации.
Мониторинг и оценка.

13. Библиография:
1) Закон за нормативните аактове
2) Закон за държавния служител
3) Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни

фондове, Обн., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г., изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г., бр. 74
от 20.09.2016 г.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Преподаването по
дисциплината включва лекции, семинарни упражнения, решаване на казуси и
самостоятелна подготовка.
15. Методи и критерии на оценяване: текущо оценяване по време интерактивните лекции,

по предварително обявени критерии и съобразно екипно и индивидуално изпълнение
на поставени теоретични и практически задачи и активно участие в дискусии. Дава се
възможност за освобождаване от семестриален изпит; финален писмен изпит –
разработване на тема от предварително зададени задачи за самоподготовка, решаване
на тест с открити въпроси. Студентите имат възможност да се информират за оценките
си, както и за мотивите за оценяване по време на лекциите, по време на консултации,
непосредствено след изпита, по email, по служебен и мобилен телефон, които са
достъпни на сайта на университета.

16. Език на преподаване: български
17. Практика: Няма


