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Градски изследвания 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ  

Преподавател: Цвета Любенова Петкова 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Семинарни упражнения 

 

60 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Доклад/Презентация 40 

Курсов учебен проект 25 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 25 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината 
% от 

оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и 

реферати) 
30% 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 20% 

3.  Демонстрационни занятия  10% 

4.  Текуша самостоятелна работа /контролно 10% 

5.  Изпит 30% 

 

Критерии на оценяване 

За оценка „Отличен“ 

- Отлични, подробни и задълбочени позанния по теоритичната част на курса; 

- Активно участие в тематични дискусии; 

- Разработена самостоятелна работа, която дечонстрира сероизни и 

задълбочени знания по темите на курса; проектъта демонстрира свързаност 

между отделните елементи и синхронизация с общите изисквания на дадена 

програма/демонстрира отлични знания по темите в курса; 
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За оценка „Много 

добър“ 

- Много добри знания и информация по темите, представени в курса; 

частична липса на знания за основни елементи и информация за програмите  

на курса; 

- Добро общо представяне по време на дискусии и семинарни занятия; 

- Добре разработена самостоятелна работа с ясна визия, цели, резуллатити и 

свързаност между отделните елементи на работата/проекта; 

За оценка „Добър“ 

 Повърхностни, частични знания по теоритичната част на курса; липса на 

последователност в знанията и свързаност между отделните теми и въпроси, 

които са разисквани; 

- Непоследователна заинтересованост по време на дискусиите и липса на 

знания по време на разискване на конкретни програми и проекти, съвразин 

с курса и дискусиите; 

- Неясна и неструктурирана самостоятелна работа, която не предлага 

свъразност между отделните елементи на един проект; 

За оценка „Среден“ 

- Слаби и  непоследователни знания по включените теми в курса; липса на 

логично разбиране и основни знания за функциониране на програмите и 

тяхната логика и свъразонст;  

- Слаба активност по време на дискусии и семинари; 

- Слаба самостоятелна работа, в която не е интегрирана инфорамацията и 

знанията, които би трябвало да са усвоени по време на курса и отразява 

повърхностни знания; 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът „Структурни фондове” се състои от две части, които ще проследят процеса на планиране на 

структурните фондове в България и възможностите за реализиране на конкретни мерки (включително 

и чрез представяне на конкретни примери), както и от трета практическа част, в която студентите ще 

разработят своя проектна идея, възможна за реализация  и финансиране по  Оперативните програми.  

Курсът ще даде на студентите базисни умения и информация за възможностите, които оперативните 

програми предоставят в областта на регионалното развитие и по-конкретно за развитието на 

градовете. Ще бъдат представени реализиращи се проекти, като се обсъждат положителни и недобри 

практики и примери. 

 

Предварителни изисквания: 

Няма 

 

Очаквани резултати: 

Очаква се студентите да се запознаят както с процеса на планиране и изготвяне на национални 

приоритети, които се финансират от структурните фондове, така и с някои оперативни програми, 

които имат отношение към развитие на градовете. Очаква се студентите да придобият знания, които 

да им помогнат да се ориентират по-добре в различни програми на ЕС и да търсят възможности за 

финансиране на градски изследвания. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хорариум 

1 Как функционират структурните фондове – фондовете, процесът, целите, 

привеждане в действие (Въвеждаща част) 

Европейският фонд за регионално развитие  - ЕФРР (European Regional 

Development Fund - ERDF)  

Европейският социален фонд - ЕСФ (European Social Fund - ESF)  

Европейският фонд за насърчаване и  гарантиране на селското 

стопанство - ФЕОГА (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - 

EAGGF),  

Финансов инструмент за  развитие на риболова - ФИРР (Financial 

Instrument for Fisheries Guidance - FIFG).  

10 часа 
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Кохезионният фонд  

2 Инициативи на Общността:  

Interreg III - Международно, междунационално и междурегионално 

сътрудничество - за хармонично, балансирано развитие и планиране на 

Европейската територия;  

Urban II - Жизнеспособно развитие на градовете и градските околности в 

криза с цел устойчиво развитие;  

Leader + - Селско развитие чрез местни инициативи, сътрудничество между 

местни групи;  

Equal - Междунационално сътрудничество в борбата срещу дискриминацията 

и неравенството при достъпа на пазара на труда.  

10 часа 

3 Структурните фондове на национално ниво 

Стратегия на България за усвояване на еврофондовете и национални 

приоритети; визия за развитие на България като страна членка на ЕС 

Приоритет - Подкрепа за балансирано териториално развитие  

Междурегионални различия; Ролята на градовете – градският принос за 

растеж и заетост в регионите и Националната стратегия за регионално 

развитие на България за периода 2006-2015. Подобряване на качеството на 

околната среда в градовете, особено в жилищните квартали, които имат 

проблеми със социално изключване 

Национална стратегия и програма за развитие на селските райони 

10 часа 

4. Практическа реализация на националната стратегия – осъществяване чрез  ОП 

и два национални стратегически плана и програми към тях. 

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 

Развитие на човешките ресурси 

Транспорт 

Околна среда 

Регионално развитие 

Административен капацитет 

Техническа помощ 

Национален стратегически план за развитие на селските райони и Програма 

за развитие на селските райони 

Национален стратегически план за развитие на рибарството и Оперативна 

програма за развитие на рибарството 

Координация между дейностите, финансирани от европейските фондове 

Координация при разработване и прилагане на стратегията 

10 часа 

5. ОП Регионално развитие (8 часа) 

По-детайлно ще се разгледа Оперативна програма „Регионално развитие” 

(ОПРР), която очертава основните области, в които България ще получи 

финансиране за своите региони от Европейския фонд за регионално развитие.  

Най-общо, програмата цели подобряване на социално-икономическите 

условия в 6-те района за планиране т.е. преодоляване на тяхното изоставане 

спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на междурегионалните 

различия в България от друга. За тази цел ОПРР включва широк набор от 

мерки – от инфраструктура до опазване на културното наследство – които 

отчитат както общите тенденции, така и спецификите на отделните населени 

места. Подкрепа може да се получи както за проекти на градски райони с 

добър потенциал за икономически растеж и социално включване, така и за 

техните съседни и периферни райони, които на този етап изостават от 

цялостното развитие.  

ОП Развитие на човешките ресурси  

Национален стратегически план за развитие на селските райони и Програма 

за развитие на селските райони (ПРСР) 

Практически упражнение ОП Регионално развитие  

Практически упражнение ПРСР  

20 часа 
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Конспект за изпит 

№ Въпрос 

1 Функциониране на структурни фондове на европейско и национално ниво 

2 Основни цели и възможности на Европейският фонд за регионално развитие  - ЕФРР 

(European Regional Development Fund - ERDF)  

3 Основни цели и възможности на Европейският социален фонд - ЕСФ (European Social Fund - 

ESF) 

4 Основни цели и възможности на Европейският фонд за насърчаване и  гарантиране на 

селското стопанство - ФЕОГА (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - EAGGF), 

5 Основни цели и възможности на Кохезионният фонд  

6 Инициативи на Общността - Interreg III; Urban II; Leader +; Equal .  

7. Структурните фондове в България и връзката им с приоритетите за балансирано териториално 

развитие   

8. Структурните фондове и ролята на градовете – градският принос за растеж и заетост в 

регионите.  

9. Практическа реализация на националните програми чрез Оперативни програми  – в контекста 

на развитие на градовете 

10. Практическа реализация на националните програми чрез Оперативна програма Околна среда в 

контекста на развитие на градовете 

11. Практическа реализация на националните програми чрез Оперативна програма Регионално 

развитие в контекста на развитие на градовете 

12. Практическа реализация на националните програми чрез Национални планове за развитие 

(Национален стратегически план за развитие на селските райони и Програма за развитие на 

селските райони и Национален стратегически план за развитие на рибарството и Оперативна 

програма за развитие на рибарството) 

13. Практики и примери за реализирани проекти за балансирано териториално развитие в 

България и в ЕС 

Библиография  

Основна: 

Структурните фондове – възможности и предизвикателства, Информация за потенциалните 

бенефициенти – www.eufunds.bg 

Национална референтна стратегическа рамка - www.eufunds.bg 

Национален план за развитие - www.eufunds.bg 

Национален план за развитието на земеделието и селските райони 2007-2013 - www.eufunds.bg 

Practical Guide to EU Funding Opportunities for Research and Innovation - 

http://www.eufunds.bg/docs/practical-guide-eufunding_en.pdf 

Общ процедурен наръчник за управление на структурните и кохезионния фонд в България – 

www.eufunds.bg 

 

 

 

Февруари 2016 г.  Съставил: Цвета Петкова 
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