
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра: „Администрация, управление и политически науки”
Професионално направление: „Администрация и управление”
Специалност: „Бизнес администрация и мениджмънт”
МП „Управление на международни бизнес проекти”
Образователно-квалификационна степен: „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: FIN 2004
2. Наименование на курса: Финансиране на международни проекти
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година на обучението: първи / втори
6. Семестър: първи /  втори / трети
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: проф. д-р Емил Панушев
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели):
усвоени знания и управленски умения по организация и управление на международни проекти с
търговска и инвестиционна цел за сметка на различни източници на финансиране.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: знания по МИО, Международен маркетинг, Финанси на ЕС.
12. Съдържание на курса (анотация). В курса се акцентира върху способността на магистрантите
да анализират правно-нормативната уредба, свързана с условията, ограниченията и тръжната
документация, необходими за участие във финансирането на дейността си със средства от
фондовете на ЕС.
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)

1. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки, ДВ, бр.8 от 19.10.2007
2. Ръководство за правилата, процедурите и реда по оперативните програми, съфинансирани

от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС, АСПРО,2007
3. Европейски програми – справочник. Информационен център на ЕС, изд. „Летера”-

Пловдив, 2007 г.
4. Бъртън,С., Н. Майкъл, Управление на проекти, Практическо ръководство, Екслибрис,

С.,1992 г
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни занятия, реални
казуси от практиката, които представляват интерес за българските организации, тестове.
15. Методи и критерии за оценяване: Проверката и оценката на придобитите знания и
компетенции се осъществява чрез следните форми: междинен и заключителен тест; участие в
семинарни занятия; изпълнение на курсов проект.

Тежестта на отделните компоненти е следната:
междинен тест - 25%
заключителен тест – 30%
работа в семинарните упражнения – 20%
курсов проект – 25%
Курсовият проект е задължителен.

Оценката на дисциплината се изписва по българския стандарт и по стандартите на European
Credit Transfer System (ECTS).

1.1. Писмен и устен изпит
Изпитът се провежда под формата на тест. Изпитният тест се състои от 13 затворени, 13

отворени въпроса и 4 задачи.



Затворени въпроси – 2 т.;
Отворени въпроси – 2 т.;
Задачи – 3 т.;
Максималният брой точки е 64 т.
Крайната оценка на теста варира в зависимост от събраните точки, както следва:
0-24 т. – Слаб 2;
25-34 т. – Среден 3;
35-44 т. – Добър 4;
45-54 т. – Много добър 5;
55-64 т. – Отличен 6;

16. Език на преподаване: български


