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ВЪВЕДЕНИЕ 
Публично-частните отношения (ПЧП) са форма на сътрудничество между публичния и 

частния сектор с цел осъществяване на проект или услуга, традиционно предоставяни от 

публичния сектор. Всяка от страните в едно ПЧП има определени предимства спрямо другата 

при осъществяването на определени специфични задачи и функции. (Kanev, Е., 2011).  

Според доклад на Koen Jonkers и обновената програма на ЕС за висшето образование, 

университетите не използват пълния си потенциал. Лами призовава за намиране на 

допълнителен поток от средства за подпомагане на университетите да модернизират и да 

увеличат въздействието си върху иновациите. (Koen Jonkers., 2018).  

След обстоен анализ на съществуващата литература в сферата на ПЧП се забелязва че 

има много примери и разработки за фаза планиране, изпълнение и контролиране на ПЧП, но 

липсват обстойни такива за фаза иницииране на ПЧП. Този факт провокира авторите на 

настоящия материал да разработят и представят примерна методика за иницииране на ПЧП 

между производствено предприятие и висше училище, с възможност за приложение и в други 

публични образователни учреждения. Ето защо целта на настоящия доклад е да представи 

методология за иницииране на публично частно партньорство с Висше училище. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Целта на разработената Методика за иницииране на ПЧП между производствено 

предприятие и висше учебно заведение е да се представят пред бизнес организациите 

съществуващи или потенциални релевантни възвъзможности. Настоящата Методика е 

изготвена на основание проучване нагласите на машиностроителни МСП за включване в ПЧП 

с Висше училище. Тя е предназначена за ръководителите, преподавателите, докторантите и 

студентите на университетите, както и за частния сектор в България.  
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Методиката има следните общи цели: да даде насоки и улесни осъществяването на 

процеса на ПЧП между МСП и висшите образователни институции; да послужи при 

оценяването на възможностите за реализиране на проекти на ПЧП между МСП и висшите 

образователни институции. Специфичните цели на Методиката са: 

 Насърчаване на фирмите за проучване и прилагане в дейността си на ПЧП; 

 Привличане вниманието на фирмите към възможностите, които биха могли да 

реализират в следствие на бъдещо участие в ПЧП с Висше училище; 

 Насочване на фирмите при подготовка проучването на собстевните индивидуални 

нужди и потребности в контекста на бъдещо участие в ПЧП с Висшето училище.  

 

Методиката включва 8 основни стъпки: 

1. SWOT анализ на образователната институция. 

2. Приоритизиране на възможностите за ПЧП. 

3. Избор на фирма. 

4. Подготовка на първа среща. 

5. Първа среща с фирмата. 

6. Подготовка за втора среща. 

7. Провеждане на втора среща. 

8. Оформяне на рамково споразумение. 

 

Стъпка 1. SWOT анализ на образователната институция 

В стратегията за развитие на висшето образование в Р. България за периода 2014-2020 г. 

е разписан обстоен анализ на силните и слаби страни на висшите образователни институции в 

България (MON, 2014). По примера на този анализ ръководителите на висшите училища 

трябва да направят подробен SWOT анализ на образователното учреждение, което ръководят, 

за да могат да идентифицират нужди, които биха могли да се задоволят чрез сключване на 

ПЧП с бизнес организации, както и силните си страни, с които могат да привлекат вниманието 

на бизнес средите. 

Изследванията на Stanimirov at al. (Stanimirov, 2016) за управление на връзките с 

клиентите в голяма степен могат да се приложат и за подобряване на връзките на 

индустриалните предприятия и с образователните инститиции. Денева и кол. (2016) изследват 

основните теоретико-емпирични аспекти на съвременните форми за съвместен бизнес в 

България. Бизнес средата оказва влияние за иницииране на публично частно партньорство. За 

нейната оценка могат да се ползват различни метрични инструменти (Zagorcheva, 2016). 

 

Стъпка 2. Приоритизиране на възможностите за ПЧП 

Висшето училище може да играе различни партньорски роли в изграждането на 

сътрудничество. Тези роли не са взаимноизключващи се, а напротив те се допълват и една 

роля често води до друга или се интегрира в друга, а именно: 

- Донор (финансов обезпечител). Висшето образователно училище може да желае да 

стимулира широк кръг от партньорски мероприятия като финансира сам или съвместно с 

бизнеса определени проекти.  

- Договорчик и техническа помощ. Публичното висше училище има на разположение 

съществени човешки и технически ресурси, които могат да се предоставят на местния бизнес 

при създаването и поддържането на сътрудничество между двете страни.  

- Създател на по-висока квалификация. Изграждането на капацитет и 

усъвършенстване на знанията са една от основните задачи на обучителните организации и 

една от дългосрочните цели в стратегията за развитие на висшето образование в Р. България. 

- Организатор на срещи. Университетите често играят роля на организатори на срещи 

по важни въпроси. Такива дискусии са важна предпоставка за решаване на специфични 

проблеми в общността. 

- Катализатор. Университетите могат да изследват влиянието си и ресурсната си база, 

за да се включат в дългосрочни ПЧП за решаване на специфични проблеми в общността. 
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- Проводник. Висшите учебни заведения могат да служат за проводник на 

финансирания за партньорските дейности 

- Партньор.  Това е най-явната роля на университетите – да са партньори в различни 

проекти, които ще доведат до положителен резултат за обществото 

- Фасилитатор. Публичните висши институции заедно с местната власт могат да 

подпомагат съвместните усилия на различни организации при решаването на обществени 

проблеми. 

В допълнение следва да се вземат под внимание и новите изисквания към фирмите да 

прилагат политика на корпоративна социална отговорност (Kunev at al., 2017). 

 

Стъпка 3. Избор на фирма  

След като образователната институция си изясни кои са силните и слаби страни и какви 

роли може да изпълнява в едно бъдещо ПЧП, тя трябва да насочи вниманието си в търсене на 

подходящ партньор от страна на бизнеса, с който да сключи ПЧП, в следствие на което да се 

реши даден проблем или да се задоволи дадена нужда на висшето училище. Изборът на фирма 

може да се осъществи по няколко канала: от Търговски регистър; от Апис, от досегашни 

партньори; от познати; от публикации на добри практики; от реклама и др. 

Основната цел на ПЧП е срещу заплащането да се получи добра стойност. Това не 

означава непременно постигане на най-евтина услуга, а на баланс между цената и качеството 

на услугата. Следователно основният принцип при подготовката и осъществяването на едно 

публично-частно партньорство е осигуряване на баланс между интересите на страните, вкл. и 

специални гаранции за защитата на публичния интерес 

 

Стъпка 4. Подготовка на първа среща 

Първата среща е изклчително важен етап за инициатора и трябва внимателно да се 

обмисли и подготви. Подготовката на този ключов етап може да включва най общо в 4 основни 

стъпки: 

 Подготовка и организация на първа среща. 

 Уведомление на участниците. 

 Оформяне на документи и осигуряване на техническите средства. 

 Изисквания към поведението на организаторите (държание, стил на ръководство и 

спазване на бизнес етикет). 

 

Стъпка 5. Първа среща с фирмата 

Заседанията по време на първа среща трябва да протичат делово и целенасочено. Добре 

организираната подготовка на деловата среща гарантира до известна степен техния 

благополучен завършек. От гледна точка на участниците е важно да се уважават интересите и 

исканията на отсрещната страна, да има стремеж към взаимно разбиране на мотивите, да се 

търсят мостове за постигане на съгласие. Могат да се ползват и проучванията на Коцев (2008) 

за успешно интегриране на индивидуалните и груповите интереси. 

Ключов момент по време на първата среща е попълването на Анкетната карта 1, която 

цели да насочи вниманието на бизнес организациите към ПЧП с образователна институция. 

Анкетата включва: въпроси определящи основната икономическа дейност; големината и 

контактни данни на бизнес организацията; въпроси насочващи вниманието към ПЧП като 

инструмент за решаване на конкретни казуси; въпроси представящи възможните роли на 

висше учебно заведение в едно бъдещо ПЧП; въпроси представящи възможните роли на 

бизнес организациите в ПЧП с висша институция.  

Първата среща приключва с попълване на Анкетна карта 1 и изготвяне и надлежно 

оформяне на Протокол. 

 

Стъпка 6. Подготовка за втора среща 

Подготовката на втората среща по стъпки препокрива подготовката на първата среща 

относно изпращане на покани и уточняване на дата, място, час и тема на последващата среща, 
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необходими реквизити и оборудване. На този етап се анализира Протокола от първата среща 

и се правят основни изводи и препоръки към втората среща. Подготвя се Анкетна карта 2, 

където въпросите вече са по детайлизирани към инициирането на конкретно ПЧП на ниво 

факултет/катедра/лаборатория. 

 

Стъпка 7. Провеждане на втора среща 

Провеждането на втората среща също трябва да протича делово и стегнато. Добре е ако 

първата среща е била на територията на едната страна, втората среща да се проведе на 

територията на другата страна, за да могат и двете страни да добият конкретни впечатления за 

потенциалните си патрьори. 

Ключов момент по време на втората среща е попълването на Анкетна карта 2, която цели 

да насочи вниманието на бизнес организацията към конкретни възможности за ПЧП с висше 

учелище на ниво Факултет/катедра. Анкетна карта 2 съдържа детайлни въпроси за конкретни 

ПЧП, които могат да се реализират между катедра на висше учебно заведение и бизнес 

организация, като например: „Бихте ли закупили инвентарно оборудване за нуждите на 

учебния процес в катедра, обезпечаваща учебно-изследователска дейност по „Икономика и 

управление” с поставено Ваше лого?”; „Бихте ли финансирали разработване на казус / 

личност за Ваша фирма, която да се ползва в учебно-изследователския процес на катедра, 

обезпечаваща учебно-изследователска дейност по „Икономика и управление”?”, „Бихте ли 

финансирали разработването на нови учебни помагала за катедра, обезпечаваща учебно-

изследователска дейност по „Икономика и управление”, с интегрирана в тях реклама за 

Вашата фирма?”, „Бихте ли финансирали провеждането на студентски проучвания в 

катедра, обезпечаваща учебно-изследователска дейност по „Икономика и управление” по 

Ваше задание?” и др. 

Втората среща приключва с попълване на Анкетна карта 2 и изготвяне надлежно 

оформяне на Протокол. 

 

Стъпка 8. Оформяне на рамково споразумение 

Рамковото споразумение е последна стъпка от етапа на иницииране на ПЧП между висше 

училище и бизнес организация. То може да бъде изготвено и подписано в края на втората 

среща или да се организира отделна среща за подписването му на база на дискусията от 

втората среща. Рамковото споразумение декларира желанието на двете страни да реализират 

бъдещ договор за ПЧП. Това споразумение трябва да съдържа клаузи, които двете страни 

желаят да се включат в бъдещия договор за ПЧП. Примерно рамковото споразумение може да 

включва 18 клаузи (Ministerski savet, 2009), като из между тях ще бъдат следните 5 клаузи: 

 Предмет и срок на договора;  

 Задължения на бизнес организацията; 

 Задължения на публичното висше училище; 

 Отговорност за неизпълнение. Освобождаване от отговорност; 

 Други условия. Влизане в сила на договора. 

 

ИЗВОДИ  
Показаната методика може да бъде приложена на ниво университет, катедра, 

лаборатория, училище, детска градина и други образователни структури. Тя дава стъпките, 

които ръководителят на съответната образователна институция може да предприеме във фаза 

иницииране на публично-частно партньорство.  

Настоящата методика е разработена след подробно допитване до ограничен брой 

собственици на малки производствени фирми в област Русе. Тя отразява техните желания за 

ефективни взаимоотношения с висши училища въз основа на двустранни ангажименти. 

Методиката предстои да бъде апробирана сред ръководители на малки машиностроителни 

предприятия в област Русе с цел подпомагане управлението на икономическите връзки 

„бизнес-университет“.  
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