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1. Код ADM 3004
2. Наименование на учебната дисциплина: Бизнес партньорства на местните власти
3. Вид: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението първа, втора
6. Семестър първи, втори, трети
7. Брой кредити 4,5
8. Име на лектора . доц. д-р Мария Великова;
9. Резултати от обучението: Студентите да придобият знания и умения относно: развитие на

взаимоотношенията и взаимодействията между местната власт и бизнесa.
10. Начин на осъществяване директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) – : познания в областта на:

икономиката, местното самоуправление и регионалното развитие, управлението, правото,
политиките на ЕС.

12. Съдържание на курса: Новата роля на местната власт, в предоставянето на публични
услуги и механизмите за нейното превръщане в ефективен партньор на частния бизнес;
съществуващите модели на взаимодействие между местната власт и бизнеса
концептуалната рамка на публично-частните партньорства (ПЧП), теоретичните и
практико-приложните аспекти и възможностите за предлагане на публични услуги чрез
ПЧП на регионално и местно равнище; условията, предпоставките и ограничителите пред
реализирането на успешни проекти чрез ПЧП на регионално и местно равнище.

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

• Великова, М. Публично-частни партньорства. Аутсорсинг. Университетско издание на
ВСУ „Черноризец Храбър”. В., 2008.

• 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,
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: концептуално, проблемно и
тезисно поднасяне на лекционния материал; презентации; прилагане на активни методи

15. Методи за оценка и критерии: 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

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/

