
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ADM 3278
2. Наименование на учебната дисциплина: Инструменти и механизми за публично-частни

партньорства (ПЧП)
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа - четвърта
6. Семестър: втори- осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц.д-р Мария Димитрова Великова
9. Резултати от обучението: Студентите да са запознати с теоретичната основа и практическите

насоки за развитие на взаимоотношенията и взаимодействията между публичната власт и бизнеса
чрез ПЧП.

10. Начин на осъществяване – директно, дистанционно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: придобити знания в областта на икономиката,

регионалното развитие, управлението, правото.
12. Съдържание на курса: ПЧП – същност, необходимост, цели, модели и механизми за приложение.

Концептуална рамка. Ползи, ограничители, рискове. Основни сфери на приложение на ПЧП на
национално, регионално и местно равнище. Ресурсна осигуреност на ПЧП. Правна регламентация
и институционализация на ПЧП. Методики и технологични схеми за планиране и реализация на
ПЧП. Изпълнение, контрол и приключване на проект чрез ПЧП. Финансово-икономически анализи
и оценки на проекти чрез ПЧП. Аутсорсинг. Същност, подходи, критерии, форми, добри практики.
Възможност на българската администрация за аутсорсинг на услуги. Политики и практики на
страните от ЕС в областта на ПЧП и аутсорсинг.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Боева, Б. и А. Василева, Публично-частно партньорство, Икономика, управление,

предизвикателства, Университетско издателство „Стопанство”, С., 2009.
• 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., Публично-частни партньорства. Аутсорсинг, Университетско издателство на ВСУ
„Черноризец Храбър”, В., 2008.

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

14. Планирани 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


