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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Закон за обществените поръчки и приложението му при
управлението на проекти, финансирани от фондовете на ЕС

2. Код на курса: ADM 3321
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Павел Георгиев Павлов и екип
9. Резултати от обучението за дисциплината:

Теоретични знания отнасящи се до: концептуалната рамка на обществените поръчки;
теоретичните и практико-приложните аспекти и възможностите за предлагане на публични
услуги чрез възлагане на обществени поръчки на национално, регионално и местно
равнище; правната регламентация и институционалната инфраструктура на обществените
поръчки в Европейския съюз и в България; условията, предпоставките и ограничителите
пред реализирането на обществени поръчки; методологиите и подходите за планиране,
финансиране и реализиране на обществени поръчки при управлението на проекти,
финансирани от фондовете на ЕС.

Конкретни практически умения: да идентифицират възможностите за планиране и
реализиране на проекти и/или предоставяне на услуги чрез възлагане на обществени
поръчки; да прилагат на практика съвременни инструменти при възлагането и
реализирането на обществени поръчки; да използват разнообразни техники и методи за
оценки и анализ на обществените поръчки; да придобият компетенции за иницииране,
конструиране и реализиране на обществени поръчки: да дефинират цели и да планират
ресурси за реализация на целите, да определят задачите и действията, които трябва да се
изпълнят, както и тяхната последователност, за постигане на заложените цели.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Студентите, изучаващи дисциплината трябва да са

запознати със законодателството за администрацията и промените в закона за
нормативни актове.

12. Съдържание на курса: Същност и основни характеристики на обществените поръчки и
тяхното управление. Система за управление на обществените поръчки. Пазар на
обществените поръчки. Правна регламентация и институционална инфраструктура на
обществените поръчки. Възлагане и изпълнение на обществени поръчки: механизъм,
процедури, ред. Договори за възлагане на обществени поръчки. Проблеми и
нарушения при прилагане на Закона за обществените поръчки при управление на
проекти, финансирани от ЕС. Инструменти за ограничаване и превенция на корупцията
в процеса на възлагане и изпълнение на обществените поръчки. Европейски и
български опит в управлението на обществените поръчки. Инициативи и инструменти
на Европейската комисия за подобряване достъпа до международни обществени
поръчки.
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Интернет адреси:
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Преподаването по
дисциплината включва лекции, семинарни упражнения, решаване на казуси и
самостоятелна подготовка.
15. Методи и критерии на оценяване: текущо 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. Дава се
възможност за освобождаване от семестриален изпит; 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
17. Практика: Няма
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