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I. АНОТАЦИЯ 

Настоящият академичен курс „Публично-частно партньор-
ство (ПЧП)“ е съвременен и необходим курс, който популяри-
зира добрите практики за партньорство между публичния и час-
тния сектор. В този смисъл дисциплината „Публично-частно 
партньорство (ПЧП)“ е специализиран курс за студенти в бака-
лавърските програми на обучение, като основната цел на курса е 
да представи в систематизиран формат концептуалната, адми-
нистративно-правната, икономическата, финансовата и органи-
зационна рамка за осъществяване на публично-частни партньор-
ства и проекти. 

Основната задача на този курс е да запознае студентите с 
различните механизми за прилагане на ПЧП, рисковете и отго-
ворностите на всяка от участващите страни в партньорството. В 
допълнение към теоретичния материал в курса е представен 
международният и европейския опит за реализация на публично-
частни партньорства, както и практиката в България.  

През последните две десетилетия фокусът на публично-
частните партньорства все повече се измества върху сравнител-
ните измерения между връзката публичен сектор – частен сек-
тор, както в развитите, така и в развиващите се държави.  

Отличителен белег в преподаването на дисциплината Пуб-
лично-частно партньорство е акцентът върху приложните раз-
работки, модели и решения, които се ползват в десижън-
мейкинга на национално и наднационално равнище. Тези особе-
ности са залегнали в конструкцията, предметния обхват и тема-
тичните центрове на предложената програма за преподаване на 
ПЧП. В учебната програма на настоящия академичен курс има и 
теми, които лежат в граничното поле с други дисциплини (право, 
икономика, финанси и др.) и насърчават студентите към интер-
дисциплинно мислене и подходи при разработване на конкретни 
курсови и дипломни проекти.  
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В теоретичен план курсът е допълнително обогатен с лекци-
онни материали, които разглеждат механизма и приложенията на 
публично-частното партньорство в сравнение с механизмите на 
обществените поръчки и концесиите. 

В практически план се представят казуси от реалната практи-
ка на основата на влезлите в сила закони, наредби и други нор-
мативни актове в областта на публично-частното партньорство, 
обществените поръчки и концесиите. 

II. ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ 
Езиците на преподаване в курса и на комуникация с лектора са 

два: български и английски.  

III. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КУРСА 
От студентите се очаква да имат базисни знания по няколко 

дисциплини: макро- и микроикономика, политическа икономия, 
финанси, основи на правото. 

IV. МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 
Курсът е организиран в 30 учебни часа лекции. 
При преподаването на дисциплината ПЧП се ползват следните 

методи: 
 лекционно обучение: по въвеждащите теоретико-методоло-

гични теми; 
 казусно обучение: при усвояването на дискусионни концепции; 
 интернет-базирана приложно-изследователска работа, свър-

зана с индивидуални и/или групови практически задания; 
Приоритет се дава на интерактивното обучение, с използване на 

казусния метод и самостоятелна работа в интернет. Студентите се 
насърчават да пишат проекти по даден казус, да разработват самос-
тоятелни анализи в областта на публично-частното партньорство и 
обществените поръчки да участват в групови теоретико-приложни 
дискусии и практикуми през семестъра.  
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V. ПОЛИТИКИ НА ПРЕПОДАВАНЕ В КУРСА 
 Силно се насърчава присъствието и активното участие на 

студентите по време на лекционни занятия; 
 Насърчава се използването от студентите на съвременна 

компютърна и информационна техника и технологии по 
време на обучителния процес; 

 Насърчава се комуникацията с лектора по електронен път; 
 Поддържа се високо ниво на академична и творческа атмос-

фера по време на обучителния процес; 
 Не се толерира по никакъв начин дискриминационното по-

ведение по време на учебния процес на основата на етничес-
ки признак, пол, възраст, раса, религиозни убеждения и др.; 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 
Студентите завършили успешно курса по „Публично-частно 

партньорство“: 
1. Ще познават 

• Принципите на функционирането на използваните правни и 
икономически механизми в областта на публично-частното 
партньорство, обществените поръчки и концесиите; 

• Основните теоретични парадигми и приложни полета на 
икономическите и правни механизми за взаимодействие 
между пазарните участници и институционалния истаб-
лишмънт в дадена страна; 

• Основните и по-малко известните регулаторни норми, по-
литики и ефекти по отношение на публично-частното парт-
ньорство; 

2. Ще могат: 
• Да се ориентират в специализираните термини на съвре-

менните практики за реализация на публично-частни парт-
ньорства; 

• Да разпознават правната и икономическа проблематика, 
която касае композирането и анализа на публично-частни 
проекти; 

• Да посочват преките и косвени предимства и недостатъци 
при изготвянето на инициативи, предложения и проекти за 
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внедряването и функционирането на публично-частно пар-
тньорства; 

• Да развият умения за разсъждаване от гледна точка на об-
ществените, институционалните и корпоративните интереси; 

VII. ЛЕКЦИОНЕН ПЛАН И ХОРАРИУМ 

Лекционният план е организиран на модулен принцип върху стан-
дартизирани учебни материали, лекционни разработки и професио-
налната експертиза на доц. д-р Атанас Владиков. 

 
Обучителен  
модул № 

Теми 
Хорариум 
(в часове) 

Модул-1 
Въведение  

в дисциплината 
и уводна лекция 

Представяне на академичния курс „Пуб-
лично-частно партньорство“ и на организа-
цията на работата в курса. Разясняване на 
работата по курсовия проект като задължи-
телен елемент от учебната подготовка.  
1. Въведение в предмета на „Публично-

частно партньорство“ (ПЧП): основни 
понятия, базисни парадигми и изсле-
дователски подходи.  

2. Генезис и еволюция на публичните 
политики – от Античността до наши 
дни (публични политики на градските 
власти в исторически план) 

2 

Модул-2 
Дефиниционен 
апарат при ПЧП 
и обща постановка 
за появата на ПЧП 

като реален 
инструмент  

за партньорство 

1. Свободен пазар. Икономическа реал-
ност. Държавна намеса 

2. Частният сектор и частните интереси 
в икономиката 

3. Публичният сектор и публичните бла-
га в обществото 

4. Съвременен дефиниционен апарат на 
публично-частното партньорство (ПЧП), 
означения, съкращения и популярни 
тълкувания 

5. Съвременни разбирания за ползите от 
ПЧП.  

4 
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Модул-3 
Международна 

практика  
и законодателна 
рамка в ЕС и 
България 

1. Международна практика в областта на 
ПЧП – САЩ, Обединено Кралство, 
Ю. Корея, Австралия 

2. Практика в областта на ПЧП в ЕС – 
Франция, Испания, Унгария 

3. Европейски директиви и правни регу-
лации 

4. Закон за ПЧП в България 
5. Закон за концесиите (ЗК) в България 
6. Закон за обществените поръчки (ЗОП) 

в България

5 

Модул-4 
Алгоритъм 
за планиране  
и управление  

на ПЧП 

1. Планиране и управление на ПЧП на 
държавно, регионално/областно и об-
щинско ниво 

2. Етични стандарти 
3. Ситуиране на рамката на стейк-холдъ-

рите  
4. Проектиране на управлението при 

ПЧП. Дю-дилиджънс (due diligence) 
мениджмънт. Мениджмънт на дого-
ворна основна. Външни съветници 

5. Отчетност и публичност на ПЧП

5 

Модул-5 
Икономически  
дизайн на ПЧП 

1. Инвеститори в ПЧП. Инвестиционен 
пул. Инвестиционно решение  

2. Кредитори на ПЧП. Разпределяне на 
кредитния риск.  

3. Специфични финансови решения: бан-
кови заеми, облигационни емисии, 
джойнт-венчър отношения, мецанин-
дълг 

4. Изпълнители. Подизпълнители (суб-
контрактори). Доставчици.  

5. Клиенти на ПЧП и други партньори 
6. Икономически модели за ПЧП.  
7. Икономически индикатори – дълг, 

ползи, разходи, инвестиционно и екс-
плоатационно време, други  

 
 
 
 

5 
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Модул-6 
Финансов  

дизайн на ПЧП 

1. Финансови модели при ПЧП
2. Планиране на паричните потоци. Ос-

новни финансови потоци, допълнител-
ни финансови потоци, инцидентни и 
токсични финансови потоци; оценка на 
поведението им в ПЧП проекта 

3. Оценка на стойността на капиталовия 
микс. Финансов левъридж (leverage). 
Възвращаемост на собствения капитал 

4. Амортизация на дълг и обезценяване на 
активи 

5. Инфлационни въпроси – основна, ин-
дуцирана и привнесена инфлация в 
ПЧП-проекта 

6. Финансово-счетоводни въпроси 
7. Финансово-данъчни въпроси 
8. Спонсорства и секюритизация 
9. Прекратяване и дифолт (default)  
10. Компенсаторни плащания

4 

Модул-7 
Специфични  

анализи при ПЧП.
Анализ и оценка 

на риска 

1. Сканиране на бизнес среда (Скрий-
нинг/Screening) 

2. Предварително проучване (Feasibility 
Study) 

3. Анализ – PESTEL (анализ на полити-
ческите, икономическите, социалните, 
технологичните, на околната среда и 
правни фактори) при конструиране на 
ПЧП проект 

4. Анализ – SWOT (анализ на силните и 
слабите страни, възможностите и запла-
хите) при организиране на ПЧП проект 

5. Анализ – Cost-Benefit Analysis (CBA) 
(анализ „разходи – ползи“) 

6. Анализ – What-if Analysis (анализ при 
„Симулация – какво, ако?“) 

7. Линеен график при ПЧП (график на 
Гант) 

8. Дефиниране на рисковете при ПЧП 
9. Анализ и управление на риска 
10. Риск на остатъчната стойност 

5 

 Общо 30 часа 
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VIII. ЛИТЕРАТУРА 
На български език: 

1. Тодорова Д. (2015) Публично-частно партньорство – инстру-
мент за развитие на българската икономика и подобряване на 
транспортната инфраструктура, ВТУ „Тодор Каблешков“, гр. 
София. 

2. Трифонов А. (2013) Коментар върху Закона за публично-частно 
партньорство и Правилника за неговото прилагане, гр. Стара 
Загора, ИК „Кота“.  

3. Трифонов А. (2012) Публично-частно партньорство. 100 въп-
роси и отговори, ИК „Витал“, гр. София. 

4. Кънев Е. (2011) Публично-частно партньорство, Изд. „Изток-
Запад“, гр. София. 

5. Великова М. (2008) Публично-частни партньорства. Аутсор-
синг, ВСУ „Черноризец Храбър“, Университетско издателство, 
гр. Варна. 

Помощна литература на български език: 
1. Наръчник на добрите практики на изнесеното възлагане 

на дейности (Аутсорс), Учебно пособие по проект „Ук-
репване на административния капацитет на МРРБ за при-
лагане на различни модели на ПЧП в конкретни области 
на своята дейност“ / съфинансиран проект на ЕС чрез Ев-
ропейския социален фонд, МРРБ, С., 2010 г.,  

2. Инструментариум на аутсорса и публично-частното 
партньорство в сферата на регионалното развитие и 
благоустройството, Учебно пособие по проект „Укреп-
ване на административния капацитет на МРРБ за прила-
гане на различни модели на ПЧП в конкретни области на 
своята дейност“ / съфинансиран проект на ЕС чрез Евро-
пейския социален фонд, МРРБ, С., 2010 г.,  

3. Концепция за прилагане на подхода на публично-
частното партньорство, Учебно пособие по проект 
„Развитие на устойчива градска среда посредством меж-
дурегионално сътрудничество“ / финансиран по проект 
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на Община Габрово по ОП „Регионално сътрудничество 
2007-2013 г.“, гр. Габрово, 2009 г. 

4. Публично-частно партньорство в България – официална 
държавна политика, Министерство на финансите, Р. 
България, https://www.minfin.bg/bg/page/523  

5. Регистър на обществените поръчки в България, Агенция 
по обществени поръчки (АОП) 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid= 
93,158263&_dad=portal&_schema=PORTAL  

6. Национален концесионен регистър на България, Минис-
терски съвет 
http://www.nkr.government.bg  
 

Закони и други нормативни актове на български език: 
1. Закон за публично-частното партньорство (ЗПЧП), в сила от 

01.01.2013 г.; обн. ДВ. Обн. ДВ. бр. 45 от 15 юни 2012 г., мно-
гократно изменян. 

2. Закон за концесиите, в сила от 01.07.2006 г., обн. в ДВ бр. 36 от 
2 май 2006 г. 

3. Закон за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.10.2004 г.; 
обн. ДВ. бр. 28 от 6 април 2004 г. 

4. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки 
(ППЗОП), Закон за обществените поръчки, Сборник нормативни 
актове, Изд. „Сиела“, С., първо издание, 2013 г., стр. 255 – 292. 

5. Наредба за възлагане на специални обществени поръчки 
(НВСОП), Закон за обществените поръчки, Сборник нормативни 
актове, Изд. „Сиела“, С., първо издание, 2013 г., стр. 293 – 320. 

6. Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за защи-
та на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията, 
Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, За-
кон за обществените поръчки, Сборник нормативни актове, Изд. 
„Сиела“, С., първо издание, 2013 г., стр. 321 – 323. 
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Помощна литература на английски език: 
1. Andersen A., Enterprise LSE (2000) Value for Money Drivers in the Pri-

vate Finance Initiative, Report for Treasury Task Force, London, UK. 
2. Boeuf P. (2003) Public-Private Partnerships for Transport Infra-

structure Projects, Seminar Paper, Transport Infrastructure Devel-
opment for a Wider Europe, EU/UNECE/EIB. 

3. Duenchheim T. (2003). The Challenges of Implementing PPPs at 
Municipal Levels, PPP Global Summit, Berlin. 

4. Ellingsen A. (2003). Completing Europe’s Road Infrastructure: The 
Role of the PFI/PPP. PPP Global Summit, Berlin. 

5. Franks J., Price Waterhouse Coopers (2002) Study into Rates of Re-
turn Bid on PFI Projects, Report for the Office of Government 
Commerce, London, UK. 

6. Grimsey D., Lewis M. (2005) The Economics of Public Private 
Partnerships, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK. 

7. Hyman D. (2003) Public Finance – A Contemporary Application of 
Theory to Policy, The Dryden Press. 

8. Howcroft A. (2004). PPPs in Central and Eastern Europe in Context 
Information: Developing Central and East European Infrastructure. 

9. Irwin T. (1997) Dealing with Public Risk in Private Infrastructure, 
The World Bank, Washington DC. 

10. Karim N.A.A. (2011). Risk allocation (PPP) Project: A Review on 
Risk Factors, International Journal of Sustainable Construction En-
gineering & Technology, Vol. 2, Issue 2. 

11. Kirk T. (2008). Public-Private Partnerships vs. Public Sector Pro-
curement, The Hill Times. 

12. Klein M. (1996) Risk, Taxpayers, and the Role of Government in 
Project Finance, Policy Research Working Paper 1688, The World 
Bank, Washington DC. 

13. Leighland J. (2006) Is the Public Sector Comparator Right for the 
Developing Countries?, Gridlines Note No. 4, Public-Private Infra-
structure Advisory Facility, Washington DC. 

14. Murtaoro J. (2006) Public-Private Partnership: A Study on the Eco-
nomics and Financing Alternatives of Transport Infrastructure Pro-
duction, Report 2006/3, Helsinki University of Technology Labora-
tory of Industrial Management, Espoo. 
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15. Monnier L. (2003). Understanding Risk in PPPs, PPP Global Sum-
mit, Berlin. 

16. Rend A., Schrefler L. (2006). Public-Private Partnerships Models 
and Trends in the European Union. 

17. Riess A. (2005) Is the PPP Model Applicable Across Sector?, EIB 
Papers, Vol. 10, No. 2, Luxembourg. 

18. Seungwoo Son (2012). Legal Analysis on Public-Private Partner-
ships regarding Model PPP Rules. 

19. Seitz N., Ellison M. (2005) Capital Budgeting and Long-Term Fi-
nancing Decisions, Thomson South-Western. 

20. Schankler A. (2004). EBRD’s Strategy for Supporting Public-Private 
Partnerships, PPP Global Summit, Prague. 

21. Uhleman D. (2003). Key Financial Issues in PPPs., PPP Global 
Summit, Berlin. 

22. Wortmann B. (2003). Legal and Contract Issues, PPP Global Sum-
mit, Berlin. 

23. Yescombe E.R. (2007) Public-Private Partnerships: Principles of 
Policy and Finance, Yescombe Consulting Ltd., London, The United 
Kingdom. 

24. Zarco-Jasso H. (2005) Public-Private Partnerships: A Multidimen-
sional Model for Contracting, Public-Private Center Working Paper 
584, IESE Business School, University of Navara. 

25. Zhang X. (2005). Critical Success Factors for Public–Private Part-
nerships in Infrastructure Development, Journal of Construction En-
gineering and Management, ASCE 131: 3 – 14. 

26. Zverev Alexei, Senior Counsel, EBRD (2012). The Legal Framework 
for Public-Private Partnerships (PPPs) and Concessions in Transition 
Countries: Evolution and Trends, EBRD, Law in transition. 
 
ДОКЛАДИ / REPORTS: 

1. Department of the Environment and Local Government, (2000). A Poli-
cy Framework for Public Private Partnerships, Republic of Ireland. 

2. Guide (2015). The EPEC PPP Guide, European PPP Expertise, Cen-
ter European Investment Bank. 
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3. Guide (2015). Sources of Financing and Intercreditor Agreement, 
Public-Private Partnership in Infrastructure Resource Center, The 
World Bank. 

4. Guide (2015). PPP Standards Development Process, United Nations 
Economic Commission for Europe, The United Nations. 

5. Guide (2014). PPP Units Around the World, The World Bank. 
6. HM Treasury (2006) Value for Money Assessment Guidance, HM 

Stationary Office, London, UK. 
7. International Monetary Fund (2004) Public-Private Partnerships, 

Fiscal Affairs Department, IMF, Washington DC. 
8. International Organization of Supreme Audit Institutions (2004) 

Guidelines on Best Practice for the Audit of Risk in Public/Private 
Partnership (PPP), INTOSAL. 

9. Institute for Public Policy Research (2001) Commission on Public Pri-
vate Partnerships: Building Better Partnerships, IPPR, London, UK. 

10. Public-Private Infrastructure Advisory Facility (1999) Toolkit: A 
Guide for Hiring and Managing Advisors for Private Participation 
in Infrastructure, The World Bank, Washington DC. 
 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПУБЛИКАЦИИ /  
INSTITUTIONAL PUBLICATIONS 

1. COMMUNICATION (2005). Communication on the Public-Private 
Partnerships and Community Law on Public Procurement and Con-
cessions, COM (2005) 569 Final, Communication from the Commis-
sion to the European Parliament, The Council, the European Eco-
nomic and Social Committee and the Committee of the Regions. 

2. COMMUNICATION (2004). Green Paper on Public-Private Part-
nerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, 
COM (2004) 327 Final, Commission of the European Communities. 

3. DIRECTIVE (2014/23/EU). Directive 2014/23/EU of the European 
Parliament and of the Council on the Award of Concession Con-
tracts, Official Journal of the European Union. 

4. DIRECTIVE (2014/24/EU). Directive 2014/24/EU of the European 
Parliament and the of the Council on Public Procurement and Repeal-
ing Directive 2004/18/EC, Official Journal of the European Union. 
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5. DIRECTIVE (2014/25/EU). Directive 2014/25/EU of the European 
Parliament and the of the Council on Procurement by Entities Operat-
ing in the Water, Energy, Transport and Postal Services Sectors and re-
pealing Directive 2004/17/EC, Official Journal of the European Union. 

6. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EU-
ROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN 
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMIT-
TEE OF THE REGIONS Public-private partnerships in Horizon 
2020: a powerful tool to deliver on innovation and growth in Europe 
(COM/2013/0494 final). 

7. COMMUNICATION (2008) Commission Interpretative Communi-
cation on the Application of Community Law on Public Procurement 
and Concessions to Institutionalized Public-Private Partnerships 
(IPPP), The European Commission C(2007)/6661. 

IX. ФОРМАТ НА ИЗПИТА И МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът е писмен и е с продължителност два учебни часа.  

Изпитът се състои в представянето на самостоятелен курсов 
проект и решаването на тест. По преценка на лектора могат да бъ-
дат задавани устни въпроси по изпитните теми при формиране на 
крайната оценка на студента.  

Забележка: поради обхвата и сложността на материята силно се 
насърчава присъствието на студентите по време на предвидената 
аудиторна заетост. 

Методът за оценяване на придобитите знания на студентите 
включва: 

• Оценка от представяне на изследването в курсовия проект – 
70%, която оценка е подчинена на следните принципи: 
o Развитие на творческото мислене; 
o Провокирани изследователски търсения; 
o Излизане от рамките на възпроизвеждането на знания; 
o Самостоятелна работа с различни източници на информация; 
o Самостоятелно ползване на графики/таблици и др. под. ин-

струменти за онагледяване на текст; 
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• Оценка от тест на 15 въпроса от затворен тип с един верен 
отговор – 30%;  
Този механизъм позволява да се оцени следното: 
o Дали студентът сам е разработвал курсовият проект и поз-
нава естеството на проблематиката в детайли; 

o Дали студентът може да открои проблема и да развие по 
логичен път своите аргументи, като разсъждава по научени 
вече факти и закономерности; 

o Дали студентът може да се ориентира в спецификата на 
поставените проблеми и да приведе достатъчно доказателс-
тва в развиването на зададен въпрос; 

o Дали студентът може да разглежда в цялост определен 
икономически или социален феномен; 

o Дали студентът може да прояви задълбочена самостоятелна 
интерпретация на изучаваните факти и процеси; 

o Дали студентът може да изразява своите съждения с пре-
цизност на формулировките и с помощта на специфичната 
терминология; 

 
• Крайната оценка е по шестобалната система. 
• Изпитът се провежда на български език. 

 

X. КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА 
1. Генезис и еволюция на публичните политики на градските власти  
2. Функциониране и регулиране на свободния пазар. Интереси на 

частния сектор за формиране на ПЧП 
3. Функциониране и регулиране на публичния сектор. Интереси на 

публичния сектор за формиране на ПЧП 
4. Основни директиви в ЕС за регулиране на ПЧП 
5. Основни икономически постановки в българския Закон за ПЧП 
6. Основни икономически постановки в българския Закон за об-

ществените поръчки (ЗОП) 
7. Основни икономически постановки в българския Закон за кон-

цесиите (ЗК) 
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8. Планиране и управление на ПЧП на държавно, регионал-
но/областно и общинско ниво 

9. Стейк-холдъри в ПЧП и проектиране на управлението при ПЧП. 
Дю-дилиджънс. Мениджмънт на договорна основа. Външни съ-
ветници 

10. Отчетност и публичност на ПЧП 
11. Етични норми и стандарти на поведение при организирането на 

ПЧП-проекти 
12. Инвеститори в ПЧП. Инвестиционен пул. Инвестиционно ре-

шение за ПЧП 
13. Кредитори на ПЧП. Разпределяне на кредитния риск 
14. Специфични финансови решения в ПЧП: банкови заеми, обли-

гационни емисии, джойнт-венчър отношения, мецанин-дълг 
15. Изпълнители. Подизпълнители. Доставчици 
16. Клиенти на ПЧП 
17. Икономически модели и икономически индикатори при ПЧП 
18. Финансови модели при ПЧП 
19. Планиране и оценка на паричните потоци при ПЧП 
20. Оценка на стойността на капиталовия микс при ПЧП 
21. Амортизация и инфлация – основни характеристики в планира-

нето на ПЧП 
22. Финансово-счетоводни въпроси 
23. Финансово-данъчни въпроси 
24. Спонсорства и секюритизация 
25. Прекратяване на ПЧП и дифолт 
26. Компенсаторни плащания и обезщетения 
27. Сканиране на бизнес средата – принципи и методология 
28. Анализ – PESTEL (анализ на политическите, икономическите, 

социалните, технологичните, на околната среда и правни факто-
ри) при конструиране на ПЧП проект 

29. Анализ – SWOT (анализ на силните и слабите страни, възмож-
ностите и заплахите) при организиране на ПЧП проект 

30. Анализ –Cost-Benefit Analysis (CBA) (анализ „разходи-ползи“) 
31. Анализ – What-if Analysis (анализ при „Симулация – какво, ако?) 
32. Линеен график при ПЧП (график на Гант) 
33. Рискове при ПЧП. Анализ и оценка на риска 
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XI. ПРИМЕРНА ТЕСТ-БАНКА 
Тестът по ПЧП ще бъде от 15 въпроса по изучавания материал.  

В теста могат да бъдат включени, както въпроси от настоящата тест-
банка, така и други тестови въпроси, съставени от авторите на курса. 

Тестът е от „затворен“ тип с един верен отговор. 

Тестови въпроси 
1. Икономическата школа, при която на преден план се поставя 

обществената и правна рамка, а на второ място индивидуалното 
поведение се нарича: 
a) Теория на игрите; 
b) Класически икономикс; 
c) Институционализъм; 
d) Чикагска икономическа школа; 
e) Меркантилизъм. 
 

2. Въвеждането на термина „институционален икономикс“ се свър-
зва с името на: 
a) Гари Бекер (Gary Becker); 
b) Уесли Мичел (Wessley Mitchell); 
c) Торстейн Веблен (Thorstein Veblen); 
d) Джон Комънс (John Commons); 
e) Уолтън Хамилтън (Walton Hamilton). 
 

3. Институциите могат да бъдат: 
a) Както неформални организации, така и да представляват не-

формален социален ред и организираност; 
b) Както формални организации, така и да представляват фор-

мален социален ред и организираност; 
c) Както формални организации, така и да представляват не-

формален социален ред и организираност; 
d) Както неформални организации, така и да не представляват 

неформален социален ред и организираност; 
e) Нито едно не е вярно. 
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4. Нобелови лауреати по икономика през 1993 г. поради това, че 
полагат сериозни усилия да обяснят с помощта на икономичес-
ката теория и количествените методи икономическата и инсти-
туционалната промяна, са: 
a) Уесли Мичел и Торстейн Веблен; 
b) Дъглас Норт и Уесли Мичел; 
c) Торстейн Веблен и Дъглас Норт; 
d) Робърт Фогел и Дъглас Норт; 
e) Торстейн Веблен и Робърт Фогел. 
 

5. Понятието „нов институционален икономикс“ се въвежда от 
Оливър Уилямсън през: 
a) 1951 г.; 
b) 1961 г.; 
c) 1971 г.; 
d) 1981 г.; 
e) 1991 г. 
 

6. При новия институционален икономикс се отстоява тезата, че: 
a) Публичните институции не участват в структурирането на от-

ношенията, за да могат да защитават колективния интерес; 
b) Публичните институции участват в структурирането на отноше-

нията, за да могат да защитават колективния интерес; 
c) Публичните институции не участват в структурирането на от-

ношенията, за да могат да не защитават частния интерес; 
d) Публичните институции участват в структурирането на от-

ношенията, за да могат да защитават частния интерес; 
e) Публичните институции участват в структурирането на от-

ношенията, за да не могат да защитават частния интерес. 
 

7. Джон Неш е награден с Нобелова награда по икономика за това, че 
има съществен принос в разработването на Теорията на игрите през: 
a) 1954 г.; 
b) 1964 г.; 
c) 1974 г.; 
d) 1984 г.; 
e) 1994 г. 
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8. „Равновесие на Неш“ е термин в икономиката, който показва, че 
съществува такова решение: 

a) при което участниците в дадена сделка не могат да вземат 
най-лошото решение за себе си, когато не знаят какво ще бъде 
решението на другия партньор; 

b) при което участниците в дадена сделка могат да вземат най-
доброто решение за себе си, когато не знаят какво ще бъде 
решението на другия партньор; 

c) при което участниците в дадена сделка не могат да вземат 
най-доброто решение за себе си, когато знаят какво ще бъде 
решението на другия партньор; 

d) при което участниците в дадена сделка могат да вземат най-
доброто решение за себе си, когато знаят какво ще бъде ре-
шението на другия партньор; 

e) при което участниците в дадена сделка могат да вземат най-
лошото решение за себе си, когато знаят какво ще бъде реше-
нието на другия партньор. 

 
9. При реализация на публично-частно партньорство (ПЧП) цената 

се нарича: 
a) Пазарна цена; 
b) Социална цена; 
c) Защитена цена; 
d) Основна цена; 
e) Икономическа цена. 
 

10. При реализация на публично-частно партньорство (ПЧП) пред-
лагането на определена стока/услуга следва да бъде: 
a) Предлагане на публична стока/услуга от съществена значи-

мост; 
b) Предлагане на частна стока/услуга от обществена значимост; 
c) Предлагане на публична стока/услуга от обществена значи-

мост; 
d) Предлагане на частна стока/услуга от частна значимост; 
e) Предлагане на частна стока/услуга от съществена значимост. 
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11. Първообразът на публичните политики при възникването на 
първите градове в света е основно с цел: 
a). Защита на населението от нападения; 
b). Търговия; 
c). Строителство; 
d). Производство на селскостопански стоки; 
e). Напояване на земеделските имоти. 

 
12. В публичните политики на кой тип град се забелязват за пръв 

наченките на политики за централизирано производство и раз-
деление на труда: 
a). Дефанзивния град; 
b). Религиозния град; 
c). Гръцкия град; 
d). Римския град 
e). Феодалния град. 

 
13. През кой век на европейския континент за първи път се забе-

лязват системни процеси на централизиране на политическата 
власт, съчетано с централизиране на административната власт: 
a). През XIII в.; 
b). През XIV в.; 
c). През XV в.; 
d). През XVI в.; 
e). През XVII в. 

 
14. В периода на индустриализация на Англия (1750 – 1850 г.) се 

забелязва началото на нов тип публични политики: 
a). въвеждането на регулации за бизнесите; 
b). въвеждането на дерегулации за бизнесите; 
c). въвеждането на либерализация за бизнесите; 
d). въвеждане на национализация за бизнесите; 
e). въвеждане на колективизация за бизнесите. 
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15. Публичните блага следва да бъдат: 
a). Предназначени и недостъпни за всички лица, които не могат 

да си осигурят подобен род блага, предоставяни от държав-
ни и общински фирми; 

b). Предназначени и достъпни за всички лица, които могат да си 
осигурят подобен род блага, предоставяни от частни фирми; 

c). Предназначени и недостъпни за всички лица, които могат да 
си осигурят подобен род блага, предоставяни от държавни и 
общински фирми; 

d). Предназначени и достъпни за всички лица, които не могат да 
си осигурят подобен род блага, предоставяни от частни фирми; 

e). Предназначени и недостъпни за всички лица, които не могат да 
си осигурят подобен род блага, предоставяни от частни фирми. 

 
16. Основната корпоративна цел при преобладаващата част от час-

тните фирми е: 
a). Максимизация на пазарния дял; 
b). Оптимизация на производството; 
c). Максимизация на печалбата; 
d). Диверсификация на бизнеса; 
e). Оптимизация на трудовия процес. 

 
17. При определяне на публичните политики за предоставяне на пуб-

лични блага основно се използва следният финансов механизъм: 
a). Разпределение и преразпределение на определен частен бю-

джет; 
b). Разпределение и преразпределение на определен публично-

частен бюджет; 
c). Разпределение и преразпределение на дълг; 
d). Разпределение и преразпределение на определен публичен 

бюджет; 
e). Разпределение и преразпределение на собственост. 

 
18. Възможност за инициатива за ПЧП се появява тогава, когато: 

a). Публичните власти разполагат с достатъчен финансов ре-
сурс да реализират един или няколко проекта от обществен 
интерес; 
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b). Публичните власти не разполагат с достатъчен финансов ре-
сурс да реализират един или няколко проекта от обществен 
интерес; 

c). Публичните власти разполагат с достатъчен финансов ре-
сурс да реализират един или няколко проекта от частен ин-
терес; 

d). Публичните власти не разполагат с достатъчен финансов ре-
сурс да реализират един или няколко проекта от частен ин-
терес; 

e). Публичните власти разполагат с достатъчен финансов ре-
сурс да не реализират един или няколко проекта от частен 
интерес. 

19. За първи път механизмът за финансиране на публично-частно 
партньорство (ПЧП) се появява в Обединеното Кралство през: 
a). 1990 г.; 
b). 1991 г.; 
c). 1992 г.; 
d). 1993 г.; 
e). 1994 г. 

20. Предоставянето от страна на частния сектор на висококачест-
вени услуги за или от името на публичния сектор е за период 
най-често: 
a). от 1 до 3 години; 
b). от 35 до 50 години; 
c). от 50 до 99 години; 
d). от 7 до 10 години; 
e). от 30 до 35 години. 

21. Предоставянето от страна на частния сектор на висококачестве-
ни услуги за или от името на публичния сектор е на цена, която: 
a). Осигурява по-висока икономическа надбавка при партньор-

ството; 
b). Осигурява по-добра стойност на вложените средства при 

партньорството; 
c). Осигурява по-висока търговска печалба при партньорството; 
d). Осигурява по-голяма пазарна позиция при партньорството; 
e). Осигурява по-разпознаваема търговска марка при партньор-

ството. 
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22. Терминът „публично-частно партньорство“ (ПЧП) е: 
a). Дефиниран на равнище ЕС с Директива; 
b). Дефиниран на равнище ЕС с документи; 
c). Дефиниран на равнище ЕС с Доклад; 
d). Дефиниран на равнище ЕС с Преписка; 
e). Не е дефиниран на равнище ЕС. 

 
23. Терминът „публично-частно партньорство“ (ПЧП) е: 

a). Дефиниран в България с Постановление на Министерски 
съвет (ПМС); 

b). Дефиниран в България със Закон или наредби на общинско 
ниво; 

c). Дефиниран в България с Акт; 
d). Дефиниран в България с Правилник; 
e). Не е дефиниран в България. 

 
24. Публично-частното партньорство (ПЧП) е: 

a). Съвместен бизнес между един публичен и един частен парт-
ньор; 

b). Съвместен бизнес между няколко публични и няколко част-
ни партньори; 

c). Съвместен бизнес между един публичен и няколко частни 
партньори; 

d). Съвместен бизнес между един или няколко публични и един 
или няколко частни партньори; 

e). Съвместен бизнес между няколко публични и един частен 
партньори. 

 
25. Обемът на сделките в ЕС за периода 1990 – 2009 г. се изчислява на: 

a). 90 млрд. евро; 
b). 260 млрд. евро; 
c). 345 млрд. евро; 
d). 710 млрд. евро; 
e). 930 млрд. евро. 
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26. За избор на ПЧП-партньор по българското законодателство се 
използват процедури от: 
a). Закон за публично-частното партньорство (ЗПЧП); 
b). Закон за концесиите (ЗК); 
c). Закон за обществените поръчки (ЗОП); 
d). Закон за местното самоуправление и местната администра-

ция (ЗМСМА); 
e). Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт 

и местното самоуправление (ЗПУГДВМС). 

27. За срока на изпълнението по българския Закон за публично-
частно партньорство (ЗПЧП) на ПЧП-договор: 
a). Публичният партньор може, а частният не може да извърш-

ва прехвърлителни сделки на трети лица; 
b). И публичният партньор, и частният могат да извършват 

прехвърлителни сделки на трети лица; 
c). Публичният партньор не може и частният не може да из-

вършват прехвърлителни сделки на трети лица; 
d). И публичният партньор, и частният не могат да извършват 

прехвърлителни сделки на трети лица; 
e). Публичният партньор не може, частният може да извършва 

прехвърлителни сделки на трети лица. 

28. Според българския Закон за публично-частното партньорство 
(ЗПЧП) строителният риск при ПЧП се поема: 
a). И от публичния партньор, и от частния партньор; 
b). Само от публичния партньор; без частния партньор; 
c). Без публичния партньор; само от частния партньор; 
d). Разпределя се балансирано между публичния и частния пар-

тньор; 
e). Строителният риск е предмет на договаряне между публич-

ния и частния партньор кой каква тежест ще поеме. 

29. Според българския Закон за публично-частното партньорство 
(ЗПЧП) рисковете без строителния риск в ПЧП се поемат 
a). И от публичния партньор, и от частния партньор; 
b). Само от публичния партньор; без частния партньор; 
c). Без публичния партньор; само от частния партньор; 
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d). Разпределят се балансирано между публичния и частния 
партньор; 

e). Рисковете са предмет на договаряне между публичния и час-
тния партньор кой каква тежест ще поеме. 

 
30. Според българския Закон за публично-частното партньорство 

(ЗПЧП) икономическите ползи между публичния и частния 
партньор при ПЧП са: 
a). Нито публичния партньор, нито частния партньор имат ико-

номическа полза; 
b). Разпределят се балансирано между публичния и частния 

партньор; 
c). В полза само на публичния партньор; без частния партньор; 
d). В полза само на частния партньор; без публичния партньор 
e). Предмет на договаряне между публичния и частния партньор. 

 
31. За осигуряване на нормата на възвращаемост за частния парт-

ньор според българския Закон за публично-частното партньор-
ство (ЗПЧП) е: 
a). Не може да се ползва подкрепа от средствата на публичния 

партньор, без да участват средства на частния партньор; 
b). Може да се ползва подкрепа от средствата на публичния 

партньор, като участват средства на частния партньор; 
c). Не може да се ползва подкрепа от средствата на публичния 

партньор, като участват средства на частния партньор; 
d). Може да се ползва подкрепа от средствата на публичния 

партньор, като не участват средства на частния партньор; 
e). Не може да се ползва подкрепа нито от средствата на пуб-

личния партньор, нито от средствата на частния партньор. 
 

32. Срокът на един ПЧП-договор по българското законодателство 
е за период: 
a). от 1 до 5 години; 
b). от 35 до 50 години; 
c). от 50 до 99 години; 
d). от 7 до 10 години; 
e). от 5 до 35 години. 
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33. Конкретният срок за ПЧП-договор по българското законода-
телство следва да бъде направен на основата на: 
a). Взаимното договаряне между партньорите в ПЧП-договора; 
b). Определени групи икономически, финансови, технически и 

други анализи; 
c). Пазарната печалба, която може да бъде реализирана от 

ПЧП-договора; 
d). Социалната цена, на която ще се продава услугата в ПЧП-

договора; 
e). Нуждите на публичния партньор. 

 
34. Поддържането на публичен регистър на ПЧП-договорите е от-

говорност на: 
a). Министерски съвет 
b). Министерство на икономиката 
c). Областните управи в страната; 
d). Министерство на финансите 
e). Всяка една отделна община. 

 
35. На ниво община в България решенията на общинския съвет за 

ПЧП следва да се взимат с: 
a). Една-втора от общия брой на съветниците; 
b). Една-десета от общия брой на съветниците; 
c). Една-двадесета от общия брой на съветниците; 
d). Две-трети от общия брой на съветниците; 
e). Три-четвърти от общия брой на съветниците. 

 
36. В случаите, когато ПЧП включва строителство по българското 

законодателство се предвижда наличието на: 
a). Прединвестиционно проучване или инвестиционен проект; 
b). Техническо проучване или инвестиционен проект; 
c). Технологично проучване или инвестиционен проект; 
d). Екологично проучване или инвестиционен проект; 
e). Инженерно проучване или инвестиционен проект. 
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37. По българското законодателство всяко заинтересовано лице 
може да предложи пред компетентен публичен партньор осъ-
ществяването на ПЧП като се предложи (кое не е вярно): 
a). Обосновка и Екологически анализ; 
b). Обосновка и Технологичен анализ; 
c). Обосновка и Технически анализ; 
d). Обосновка и Финансово-икономически анализ; 
e). Обосновка и Инженерен анализ. 
f). Обосновка и социален анализ; 
g).  Обосновка и търговски анализ: 
h).  Обосновка и психологически анализ 

 
38. Според българското законодателство оценката за избор на 

офертите кой да бъде избран за частен партньор в едно ПЧП е 
на базата на: 
a). Само на критерия „Най-ниска цена“; 
b). Само на критерия „Икономически най-изгодна оферта“; 
c). Двата критерия могат да се комбинират; 
d). Двата критерия могат да се ползват последователно; 
e). Друг критерий – предложен от публичния партньор. 

 
39. Договорът за ПЧП по българското законодателство се сключва с: 

a). Само с Публично-частно дружество, без Проектно дружество; 
b). С дружество предложено от Публичния партньор; 
c). С дружество предложено от Частния партньор; 
d). Или с Проектно дружество, или с Публично-частно дружество. 

 
40. Дейностите на ПЧП-дружеството по българското законодателс-

тво се регулират от:  
a). Закон за публично-частното партньорство (ЗПЧП) и наредби 

на общинските съвети; 
b). Закон за концесиите (ЗК); 
c). Закон за местното самоуправление и местната администра-

ция (ЗМСМА); 
d). Търговския закон (ТЗ); 
e). Закон за обществените поръчки (ЗОП). 
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Ключ на отговорите в Тест-банката: 
 

 1 c 11 a 21 b 31 d 
 2 e 12 b 22 e 32 e 
 3 c 13 c 23 b 33 b 
 4 d 14 a  24 d 34 d 
 5 c 15 d 25 b 35 d 
 6 b 16 c 26 c 36 a 
 7 e 17 d 27 d 37 d 
 8 d 18 b 28 c 38 b 
 9 b 19 c 29 e 39 a 
 10 c 20 e 30 b 40 d 

XII. УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ  
НА КУРСОВ ПРОЕКТ 

 УКАЗАНИЯ ПО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОЕКТА: 
• Студентите следва да потърсят официална информация или в 
Регистър на обществените поръчки в България, Агенция 
по обществени поръчки (АОП) 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid= 
93,158263&_dad=portal&_schema=PORTAL 
или в Национален концесионен регистър на България, Ми-
нистерски съвет, http://www.nkr.government.bg  
за представляващ за тях интерес от дадена обществена по-
ръчка или концесия и да ги анализират, като предложат 
свое виждане как съответният договор би могъл да се пре-
оформи като Публично-частно партньорство; студентите 
следва да разработят своя проект така, че да имат обоснована 
аргументация на основата на изучавания материал. 

• Темата на курсовата работа е по избор и се подготвя в обем 6 
– 8 печатни страници (А4); 

• Студентите следва да покажат фактологическа подготвеност и 
високо равнище на владеене и работа със специализирани 
термини, концепции, теории; 
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• Студентите може да използват популярни и/или тясноспециа-
лизирани източници на информация, както на български, така 
и на чужди езици, върху които да базират своите аргументи в 
защита или отхвърляне на дадена теза; 

• Студентите защитава курсовата работа в деня на изпита; 
 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЛЕНИЕ  

НА ПРОЕКТА: 
• Курсовият проект трябва да съдържа на първа страница: 
• В най-горния десен ъгъл – думите: „На вниманието на доц. д-р 
А. Владиков“; 

• В средата – думите: „Курсов проект по „Публично-частно 
партньорство“ на тема…“ (студентът добавя собствено заг-
лавие в контекста на зададеното тематично направление); 

• В най-долния десен ъгъл – Име и фамилия на студента, спе-
циалност, факултетен номер; 

• Най-отдолу в средата – думите: „Проектът е изпратен на….“ 
(посочва се датата, на която студентът възнамерява да изпрати 
по електронна поща своя курсов проект); 

• Шрифт: Times New Roman – 12; 
• Междуредие – 1.0; 
• Може да се представят таблици, графики, фигури и пр., но не 

повече от 5 (пет) такива елемента общо, като тяхното съдър-
жание спрямо текста не трябва да бъде повече от 50%; 

• Посочват се ползваните източници/библиография/интернет, 
когато изложението не е авторско;  

• Стилът на изказване е въпрос на личен избор! 
• Текстът не трябва да съдържа правописни, пунктуационни, 

стилистични и други грешки; 
• Разработки БЕЗ посочени източници – НЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ! 

 
 ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ: 

• Курсовите проекти могат да бъдат предавани или на английс-
ки език, или на български език;  

• Студентите следва да предадат своя курсов проект в едно-
седмичен срок преди датата на изпита на електронен ад-
рес: contact@atanasvladikov.eu  
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XIII. БЕЛЕЖКИ 
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