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УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

К О Н С П Е К Т  

по дисциплината
„ФОРМИ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО” 

за магистърска програма “Управление на Европейски инфраструктурии проекти” с
образователна степен “магистър”

Тема 1. Общо понятие за публично- частното партньорство
1Л.Същност и определение
1.2. Предимства и недостатъци на ПЧП.
1.3. Отграничение от други правни институти.
Тема 2. Обща правна рамка на публично-частното партньорство
2.1. Документи на Европейския съюз за публично-частно партньорство
2.2. Нормативна уредба за публично-частното партньорство съгласно българското право 
Тема 3. Дейност в обществен интерес. Обекти и субекти на публично- частното 
партньорство.
3.!. Дефиниране на понятията: дейност в обществен интерес, публичноправни организации, 
по-добра стойност на вложените публични средства.
3.2. Възможни правни субекти -  публични партньори.
3.3. Възможни правни субекти -  частни партньори.
3.4. Обекти на ПЧП.
Тема № 4. ПЧП като инструмент за реализация на концепцията „Ново публично 
управление”.
4.1. Новата роля на държавата в икономиката.
4.2. Държавата като партньор при ПЧП.
4.3. Териториални аспекти на ПЧП -  особености на ПЧП в общините.
Тема 5. Видове и форми за прилагане на публично - частното партньорство.
5.1. Модели и схеми на ПЧП.
5.2. Организационни форми на ПЧП=
Тема 6. Планиране и реализиране на проекти чрез ПЧП.
6 .1. Технологична схема за ПЧП.
6.2. Публичност и контрол на проект чрез ПЧП.
Тема 7. Провеждане на процедура за избор на частен партньор.
7.1. Иницииране, подготовка и планиране на публично- частно партньорство.
7.2. Провеждане на процедура за избор на частен партньор.
7.3. Процедури на обжалване при ПЧП.
Тема 8. Основни правни механизми за реализация на публично-частно партньорство.
8.1. Договор за публично-частно партньорство: сключване, съдържание, изпълнение, 
изменение, прекратяване.
8.2. Основни изисквания към проектното дружество и публично-частното дружество за 
изпълнение на договор за ПЧП.
Тема 9. Финансови въпроси при публично-частното партньорство
9.1. Икономическа целесъобразност на публично-частното партньорство.
9.2. Ресурсна осигуреност на ПЧП -  източници и видове финансиране.
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9.3. Финансова подкрепа -  понятие и видове.
9.4. Механизми за плащания при ПЧП -  разплащателни схеми.
Тема 10 Рискове при публично-частното партньорство
8.1. Икономически баланс на договора за публично- частно партньорство.
8.2. Разпределение на рисковете.
8.3. Последици при нищожност и неизпълнение.
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