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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код на курса: MAN 3059
2. Наименование на курса: Партньорство и координация при управление на проекти
3. Вид на курса: факултативен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц.д-р Мария Великова
9. Резултати от обучението за дисциплината. В резултат на обучението студентите следва да

придобият:
• Теоретични знания отнасящи се до: новата роля на публичната власт и публичната

администрация при предоставяне на публични услуги и механизмите за тяхното превръщане
в ефективен партньор на частния бизнес и гражданския сектор; теоретичните и практико-
приложните аспекти и възможностите за предлагане на публични услуги чрез реализация на
публични и бизнес проекти; концептуалната рамка за осъществяване на партньорството и
координацията при реализация на проекти; правната регламентация и институционалната
инфраструктура за осъществяване на партньорство и координация при реализация на
проекти в Европейския съюз и в България; условията, предпоставките и ограничителите
пред осъществяването на успешни партньорства при реализация на проекти; ролята на
проектните екипи и техните ръководители за осъществяване на успешни партньорства;
методите и подходите за планиране, финансиране и реализиране на проекти чрез
партньорство и координация.

• Конкретни практически умения: да разпознават типовете и видовете партньорства, да
генерират и 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; да идентифицират възможностите
за осъществяване на партньорство и координация за управление на проекти в конкретен
обект (публична и/или бизнес организация; да придобият компетенции за иницииране,
конструиране и реализиране на партньорства при управлението на публични и бизнес
проекти.

10. Начин на преподаване – директно
11. Предварителни изисквания: общи познания в областта на мениджмънта, вкл. мениджмънт на

човешките ресурси, проектното управление, икономиката, регионалното развитие, местното
самоуправление, устройството на територията, правото и др.

12. Съдържание на курса: Партньорствата в бизнеса и публичния сектор: същност, генезис,
еволюция. Видове партньорства. Необходимост от партньорства и работа в мрежи, модели
на мрежови структури. Партньорства в програмите за териториално развитие. Партньорства
в програмите за развитие на бизнеса. Публично-частни партньорства. Публични и бизнес
проекти – същност, класификация, елементи; Практико-приложни аспекти и възможности за
предлагане на публични услуги чрез реализация на публични и бизнес проекти;
Концептуалната рамка за осъществяване на партньорство и координация при управление на
публични и бизнес проекти. Новата роля на публичната власт и публичната администрация и
взаимоотношението им с бизнеса и структурите на гражданското общество (СГО) при
предоставянето на публични услуги. Изграждане на капацитет за работа по проекти и



партньорство; Правна регламентация и институционална инфраструктура за осъществяване
на партньорство и координация при управление на проекти в Европейския съюз и в
България; Форми и инструменти за консултации със заинтересованите страни при
управление проекти; Координация и координационни процедури при управление на проекти.
Типове и форми на координация. Координационни структури; Планиране, финансиране и
реализиране на проекти чрез партньорство и координация. Условия, предпоставки и
ограничители пред осъществяването на успешни партньорства при реализацията на проекти.
Ролята на проектните екипи и техните ръководители за осъществяване на успешни
партньорства. Модели на „добри” и „лоши” практики за партньорство и координация при
управление на проекти. Портфолио от мерки за успешен проект.

13. Библиография:
• Великова, М., Публично-частни партньорства. Аутсорсинг. Университетско издание на

ВСУ „Черноризец Храбър”. В., 2008.
• Европейските фондове и общините – възможности, проблеми, решения. НСОРБ, С., 2010.
• Инструментариум за партньорствата за развитие. Ориентирано към партньорството

планиране, мониторинг и насоки за оценка за координаторите на партньорствата за развитие
и транснационалните партньорства по линия на EQUAL, 2009,
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/pdtoolkit_en.pdf

• Насоки по инициатива EQUAL за партньорствата за развитие. Използване на опита на
партньорствата по линия на EQUAL, 2009,
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/partnerguide_en

• Партньорства и работа в мрежи. Проект Конвенциите от Рио, 2208, GRDP
www.rioconventions.org

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: поставяне на проблемни теми и
задачи, провеждане на дискусии, работа в екип – решаване на казуси и практико-приложни
задачи; 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, бизнеса и СГО при управление на публични и бизнес
проекти.

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: в общински и бизнес администрации в рамките на предвидените по учебен план

учебна практика и преддипломен стаж.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/pdtoolkit_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/partnerguide_en
http://www.rioconventions.org/

