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АНОТАЦИЯ  

Дисциплината изучава основни форми на публично-частното партньорство (ПЧП).  В 

последните години терминът ПЧП придобива все по-голяма популярност в българското общество. 

До голяма степен този процес се дължи на значително нарастване на сътрудничеството между 

частния сектор и органите на управление на централно и местно ниво. Дисциплината разглежда и 

въпросите, които спадат към различни сфери – юридически, управленски, административни и др. 

Анализират се основните положения, понятия, принципи и форми на ПЧП. Разглеждат се  основните 

форми на ПЧП, като се проследява и съществуващата нормативна уредба в Република България, 

регламентираща формите на предоставяне на услуги на населението. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

Основна цел на дисциплината е да формира знания относно цялостните измерения, видове 

и форми на публично-частните партньорства, да даде ясна представа за типовете практики за 

предоставяне на услуги в полза на населението, прилагани от обществения сектор в момента. 

Дисциплината формира знания за спектъра на предоставяните услуги, както и за потенциалните 

сфери за развитие на публично-частните партньорства. В  тази връзка студентите ще се запознаят 

с теоретичните концепции, нормативните принципи и понятия, използвани при създаването на ПЧП; 

ще се запознаят с основните видове и форми на ПЧП, както и да могат да правят разграничение 

между тях. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ  

Разглежданата дисциплина е с особено важно практическо значение за настоящите и 

бъдещи ръководители и експерти в държавната и общинска администрация, на специалистите в 

консултантския бизнес. С изучаването на настоящата дисциплина студентите ще получат добра 

подготовка свързана с прилагането на разпоредбите, уреждащи публично-частното партньорство, 

както и необходимите знания за юридическите и за организационните форми на партньорството.  

 

 



СТАТУТ И СТРУКТУРА 

Специалност Статут Кредити Хорариум 

л с общо присъст. 

Държавна и местна администрация Задължителна 5 25  25  

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА  

Тема 1.  Понятие и дефиниции за публично-частно партньорство 

Тема 2.  Принципи на ПЧП 

Тема 3. Права и задължения на публичния партньор 

Тема 4. Етапи на процеса на изграждане на ПЧП 

Тема 5. Видове ПЧП. Форми за ПЧП 

Тема 6. ПЧП за управление и поддръжка 

Тема 7. ПЧП за проектиране/строителство/експлоатация/финансиране 

Тема 8. ПЧП за отдаване под наем 

Тема 9. Концесия 

Тема 10. Аутсорсинг 

Тема 11. Откупуване на държавни активи 

  

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

1. Материали и ресурси за неприсъствена (самостоятелна) подготовка 

електронни учебници, учебни пособия и помагала; статии, речници, справочници, презентации; 

примерни и тренировъчни електронни тестове, задачи, казуси. 

2. Учебни дейности  в зависимост от спецификата на курса: 

 задания за самостоятелна работа в Moodle работа с литература, разработване на реферат, 

курсова работа, задача или проект, речник на основните понятия и др., workshop, wiki и др.  

 консултиране и взаимодействие чрез Moodle чат, форум, видеоконферентна връзка 

 присъствени занятия  

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ  

Знанията на студентите се оценяват чрез писмен изпит, който се провежда под формата на 

тест и/или отворени въпроси. Изискват се отговори на всички въпроси от теста. Въпросите от теста 

оставени без отговор се оценяват като неправилни. Изложението в свободна форма към теста (ако 

има такава задача) трябва да е изчерпателно и вярно.   
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