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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ADM 3278
2. Наименование на учебната дисциплина: Инструменти и механизми за публично-частни партньорства
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: шести
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц.д-р Мария Великова
9. Резултати от обучението:

В резултат на обучението студентите следва да придобият:
Теоретични знания отнасящи се до: новата роля на публичната власт при предоставянето на

публични услуги и механизмите за нейното превръщане в ефективен партньор на частния бизнес;
концептуалната рамка на публично-частните партньорства (ПЧП); теоретичните и практико-
приложните аспекти и възможностите за предлагане на публични услуги чрез ПЧП на национално,
регионално и местно равнище; правната регламентация и институционалната инфраструктура на
ПЧП в Европейския съюз и в България; условията, предпоставките и ограничителите пред
реализирането на успешни проекти чрез ПЧП.

Конкретни практически умения: да разпознават типовете и видовете партньорства, да
развиват оригинални идеи за работа в партньорство, за идентифициране и решаване на специфични
проблеми или на общи проблеми в специфични условия; да оценяват ползите и рисковете от
проектните интервенции в публичния сектор; да идентифицират възможностите за осъществяване на
ПЧП на местно равнище в конкретна община.
10. Начин на осъществяване – директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: придобити знания в областта на управлението,

правото, икономиката, регионалното развитие и др.
12. Съдържание на курса: ПЧП – същност, цели, модели и механизми за приложение. Необходимост

от ПЧП. Ползи, ограничители, рискове. Европейски опит и българска практика на структуриране
и реализация на ПЧП. Ресурсна осигуреност на ПЧП. Правна регламентация и
институционализация на ПЧП. Методики и технологични схеми за планиране и реализация на
ПЧП. Финансово-икономически анализи и оценки на проекти за ПЧП. Териториални аспекти на
партньорството.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси /
инструменти:

Основна литература
• Боева, Б. и А. Василева, Публично-частно партньорство, Икономика, управление,

предизвикателства, Университетско издателство „Стопанство”, С., 2009.
• Великова, М., Публично-частни партньорства. Аутсорсинг, Университетско издателство на

ВСУ „Черноризец Храбър”, В., 2008.
• Методически указания за ПЧП, Министерство на финансите, С., 2009.

http://www.eufunds.bg/index.php@?cat=55
• Закон за ПЧП, Обн. ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.
• Закон за концесиите, Обн. ДВ, бр. 36 от 02.05.2006 г., в сила от 01.07.2006 г., посл. изм. и доп.

през 2013 г.
• Закон за обществените поръчки, Обн. ДВ, бр. 28 /2004 г., посл. изм. и доп. през 2013 г.
• Зелена книга за обществено-частните партньорства и за законодателството на Европейските

mailto:http://www.eufunds.bg/index.php@?cat=55


общности по обществени договори и концесии /СОМ /2004/327, http://europa.eu.int/eur-
lex/en/com/gpr/2004/ com2004_0327en01.pdf/.

• Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за ПЧП в
Оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие, Приета с ПМС
№ 6 от 10.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 5 от 18.01.2013 г., в сила от 1.01.2013 г.

• Правен анонс: Публично-частно партньорство, С., декември, 2012,
http://www.tbp.bg/uploads/documents/TBP%20alert_December%202012_BG_Public%20Private%20
Partnership.pdf

• Правилник за прилагане на Закона за ПЧП в България, Приет с ПМС № 6 от 10.01.2013 г., обн.,
ДВ, бр. 5 от 18.01.2013 г., в сила от 1.01.2013 г.

Допълнителна литература
• Великова, М., Публично-частните партньорства – инструмент за реализация на концепцията

„Ново публично управление” на местно равнище, Списание “Икономическа мисъл”,
Икономически институт към БАН, кн.2. С., 2009.

• Великова, М., Кризата – ограничаващ или стимулиращ фактор за осъществяване на публично-
частни партньорства на местно равнище, Първа международна научно – практическа
конференция “Икономика и мениджмънт’ 10”: „Бизнесът и публичният сектор в икономическа
криза – проблеми и перспективи”, Варна, 16-17 септември, 2010 г.

• Кънев, Е., ПЧП – Принципи, модели и политики за частно предлагане на публични услуги, С.,
2011.

• Павлов, П, Държавното управление и администрацията в европейския контекст. Ориентири за
трансформация, Университетско издателство на ВСУ „ Черноризец Храбър”, С., 2007.

• Практическо помагало: Методика и примерни образци на договори за реализиране на публично-
частно партньорство от местната власт, Съвет по децентрализация на държавното управление
към Министерския съвет, С., 2009.

• Соколов, Ив. Управление и финансиране на публично-частни партньорства на местно равнище.
Автореферат върху дисертационен труд, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2012, www.vfu.bg

Интернет адреси:
• Агенция по обществени поръчки - http://www.aop.bg/port_info.php
• Информационен портал за публично-частни партньорства в България - http://www.partnerships.bg/
• Министерство на регионалното развитие и благоустройството - http://www.mrrb.government.bg/
• Министерство на финансите - http://www.minfin.bg/bg/page/523
• Национален концесионен регистър - http://www.nkr.government.bg
• Сайт за публично-частни партньорства, община Гоце Делчев - http://gocenet.net/oba/public_html/
• Страница на Проект „Партньорство за развитие”, областна администрация Ловеч -

http://www.lovechppp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid
• Страница на Проект Устойчиво местно развитие, подходът на публично-частни партньорства,

община Сливен - http://ppp.sliven.bg/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
• Фондация за реформа в местното самоуправление - http://www.frlg.bg
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: поставяне на проблемни теми и

задачи, провеждане на дискусии, участие в срещи със специалисти от практиката, мултимедийни
презентации, обсъждане на управленски решения в реална ситуационна обстановка, свързана с
процеса на взаимодействие между местната власт и бизнеса чрез ПЧП.

15. Методи за оценка и критерии: 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; 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
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