
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: Структурни инструменти на ЕС и приложението им в България
2. Код на курса: ADM 3305
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф.д-р Павел Павлов, доц. д-р Светла Михалева
9. Резултати от обучението за дисциплината. В резултат на обучението студентите следва да

придобият:
• Теоретични знания отнасящи се до: принципите, изискванията и структури за управление
на Структурните и Кохезионния фондове в ЕС и в България; ефективното и ефикасното
управление и прилагане на Структурните инструменти на ЕС в България; пакетът от
нормативни актове, регламентиращ управлението и прилагането на структурните инструменти
в България.
• Конкретни практически умения: идентифициране и разграничаване на фондовете,
програмите на ЕС; набиране и анализ на информация за кандидатстване и участие по програми
и проекти; прилагане на принципите за добро финансово управление и ефикасно и еективно
усвояване на средствата от ЕС.

10. Начин на преподаване – директно
11. Предварителни изисквания: познания в областта на: управлението, право на ЕС, политиките

на ЕС и др.
12. Съдържание на курса: Съотносителност между бюджетно и проектно планиране и

финансиране. Цели и принципи на политиката на сближаване на ЕС. Същност и
предназначение на европейските фондове. Стратегически програмни документи.
Институционални механизми за управление на средствата от европейските фондове в
България.

13. Библиография:
• Павлов, П., Л. Павлова, С. Михалева, С. Инджова. Структурни инструменти на ЕС и

използването им от България (учебно помагало), УИ на ВСУ „Ч. Храбър”, 2010.
• Шикова, И., М. Герганова, Д. Димова. Европейски програми 2007-2013. Информационен

център на ЕС, Представителство на ЕК в България, РИК „Минерва, С., 2007.
• Структурни фондове – възможности и предизвикателства. За потенциални

бенефициенти, Министерство на финансите. 2007.
• Общ процедурен наръчник за управление на Структурните фондове и Кохезионния

фонд в България. Министерство на финансите. 2007.
• http://eufunds.bg – Единен информационен портал. Структурни фондове на ЕС.
• http://www.evrofinansirane.eu – Всичко за фондовете на ЕС за България.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: концептуално, проблемно и тезисно
поднасяне на лекционния материал; презентации; прилагане на активни методи.

15. Методи и критерии на оценяване: финален писмен изпит –решаване на тест с открити
въпроси. Студентите имат възможност да се информират за оценките си, както и за мотивите

http://eufunds.bg/
http://www.evrofinansirane.eu/


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


