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Семинар: Разработване и управление на проекти – I част 
 

Възложител: Министерство на културата, Културно контактна точка – България 

Изпълнител: Фирма „БИКАМ” ООД, София 

 

Програма на семинара 
10 и 11 май 2012 г. 

с. Рударци, обл. Перник 
 

10.05.2012 г., четвъртък 

9 учебни часа (х 45 мин.), 10 мин. почивка след всеки час 
 

Час Тематика Бележки 

09:00 – 09:45 

 Откриване на семинара и представяне на участниците 

1. Проект, основни понятия, същност, основни параметри на 

проект. Обща логика и структура на проектно предложение. 

Дефиниране и описание на проблемната ситуация. Определяне на 

основните групи бенефициенти на проекта. 

 

 Презентации 

 

09:55 – 10:40 1а. Дефиниране и описание на проблемната ситуация. Определяне 

на основните групи бенефициенти на проекта. 

 Упражнение 

10:50 – 11:35 2. Дефиниране на очакваните резултати и целите на проекта. 

Описание и методология на проекта. Оценка на риска. 

 Презентация 

11:45 – 12:30 2а. Дефиниране на очакваните резултати и целите на проекта. 

Описание и методология на проекта. 

 Упражнение 

 

12:30 – 13:30 Обедна почивка  

13:30 – 14:15 3. Разработване на подробен план за изпълнение на проекта. 

Фази, задачи и дейности. Групиране в работни пакети. 

Дефиниране на междинните продукти/резултати (deliverables) и 

контролни точки (milestones). Времева диаграма (Gantt Chart). 

Диаграма на връзките и зависимостите (Pert Chart). Определяне на 

необходимите ресурси за изпълнение на работните пакети. 

Обобщаване, общи справки и таблици за изпълнението на проекта 

 Презентация 

14:25 – 15:10 3а. Разработване на подробен план за изпълнение на проекта.  Упражнение 

15:10 – 15:40 Почивка/кафе пауза  

15:40 – 16:50 3а. Разработване на подробен план за изпълнение на проекта.  Упражнение 

17:00 – 18:00 

4. Формиране на партньорски екип по проекта. Описание на 

капацитета за изпълнение на проекта. Описание на ролите. 

5. Изисквания, свързани с общественозначими проблеми – 

равнопоставеност (пол, етнос, трудова заетост, географска / 

икономическа неравнопоставеност), етични, хуманни и 

екологични изисквания. 

 Презентация 

 

 Презентация 
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11.05.2012 г., петък  

9 учебни часа (х 45 мин.), 10 мин. почивка след всеки час 
 

Час Тематика Бележки 

08:30 – 09:15 6. План за разпространение и използване на резултатите 

(валоризация). План за следпроектна устойчивост. 

 Презентация 

09:25 – 10:10 6а. План за разпространение и използване на резултатите 

(валоризация). План за следпроектна устойчивост. 

Упражнение 

10:20 – 11:05 

7. Описание на системата за мониторинг и оценка на 

изпълнението на проекта. Индикатори за изпълнение, 

индикатори за краен резултат. 

 Презентация 

11:15 – 12:00 7а. Описание на системата за мониторинг и оценка на 

изпълнението на проекта. Индикатори за изпълнение, 

индикатори за краен резултат. 

 Упражнение 

12:00 – 12:40 Обедна почивка  

12:40 – 13:25 8. Остойностяване на проекта. Разработване и обосновка 

на бюджета на проекта. 

Презентация 

13:30 – 15:00 8а. Остойностяване на проекта. Разработване и обосновка 

на бюджета на проекта. 

Упражнение 

15:00 – 15:15 Почивка/кафе пауза  

15:15 – 16:00 

9. Източници на проектно финансиране за България. 

Европейски програми в областта на културата. 

Оперативни програми за България по Европейските 

Структурни Фондове. Програма „Учене през целия 

живот” за финансиране на образователни проекти. 

Програми за Трансгранично сътрудничество. Други 

програмни линии с културна и образователна насоченост. 

Рамкови програми на Европейския съюз за 

изследователска дейност. Специфика на изискванията към 

проектните предложения, съобразно източника на 

финансиране. 

 Презентация 

16:10 – 16:30 10. Комплектоване на проектната документация. 

Изисквани допълнителни документи. 

 Презентация 

16:30 – 17:00 11. Управление на дейностите по проекта. Управление на 

ресурсите и времето. Система за вътрешен мониторинг и 

оценка на напредъка в проекта. Администриране, 

документация, междинни технически отчети и краен 

отчет. Финансови отчети. Приключване на проект. 

 Презентация 

17:00 – 17:20 Обобщение и закриване на семинара  
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