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който се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна праграма „Административен капацитет”, 
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І. Уводни бележки

Разработването на настоящия Наръчник „Публично-частни партньорства в 
Община Гоце Делчев” е част от проект А08-14-26-С/23.03.2009 “Подобряване на 
капацитета за ПЧП на община Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013 г., съ-
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Настоящият Наръчник обобщава съдържанието на три основни документа: 
„Изследване и анализ на реализирани публично частни партньорства и 
възможности за бъдещи публично-частни партньорства в Община Гоце Делчев”, 
„Преглед на добри европейски практики в реализиране на ПЧП”, „Методология 
за управление на ПЧП в община Гоце Делчев”. В Наръчника е представена и 
Географската Информационна Система (ГИС) за подпомагане реализацията на 
ПЧП в общината. 

При реализирането на наръчника, екипът се съобрази изцяло с целта на заданието 
а именно да обобщи информацията в горе посочените доклади каго изхождаше 
от разбирането, че информацията там е в обем и дълбочина съответстваща на 
оделните теми а обобщаването й в Наръчник трябва да представи в синтезиран 
вид основните теоритични постановки на ПЧП, нормативната база на ПЧП в 
България и ЕС, приложимите за общината европейски практики на ПЧП, както и 
методологията и конкретните стъпки на идентифициране и реализиране на ПЧП в 
Община Гоце Делчев.  

Настоящия Наръчник има за цел да представи на заинтересованите от публично – 
частно партньорство в Община Гоце Делчев страни всички необходими теоритични 
и нормативни постановки относно ПЧП в България, ЕС и общината, както и факти 
свързани с реализирани до момента ПЧП на територията на Община Гоце Делчев 
а също така и потенциални нови възможности за бъдещи ПЧП. 

Уводни бележки
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ІІ. Същност и характеристики на ПЧП 

Публично-частните партньорства (ПЧП) представляват отношения на 
сътрудничество между публичния и частния сектор, с цел осъществяване на проект 
или услуга, традиционно предоставяни от публичния сектор. Всяка от страните 
по едно ПЧП има определени предимства спрямо другата при осъществяването 
на определени специфични задачи и функции. Чрез предоставянето на всеки 
партньор да извършва функциите, в които е най-добър, обществените услуги и 
инфраструктура могат да бъдат осигурени по най-ефективен начин.

В съответствие с горното, цялостната задача на ПЧП е да структурира отношенията 
между ангажираните партньори по начин, който предоставя възникващите рискове 
на тези, които са най-добре специализирани за неговото управление, както и 
за извличането при това на максимална стойност. Тази задача се постига чрез 
оползотворяване на уменията и компетентностите на частния сектор. За да бъдат 
подготвени да работят успешно с частния сектор, публичните администрации 
следва да са запознати с фундаменталните принципи и цели на ПЧП

Общоприета дефиниция за ПЧП в европейското законодателство няма, а такава не 
съществува и в българското законодателство, като тази липса може да се обясни 
както с относително новото състояние на този феномен, така и с различните правни 
традиции, актуални икономически и политически реалности и нехомогенността на 
практическите реализации на ПЧП и в ЕС, и у нас. Цялостен обзор на наличните 
определения за същността на публично-частното партньорство е както практически 
неосъществим, така и безсмислен. Повечето сред съществуващото многообразие 
от дефиниции се отнасят до следните основни характеристики на ПЧП, които 
могат да бъдат съдържателно обобщени така:  

А) дългосрочно договорно споразумение между публичната страна и частния 
партньор за изграждане/ обновяване/ поддръжка на публична инфраструктура и 
комунални обекти и за предоставяне на свързаните с тях услуги (дефиниция на 
Евростат съгласно Решение от 11 февруари 2004 г.);

Б) дългосрочно договорно споразумение между публичния и частния сектор, чрез 
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което се постига най-добро съотношение между устойчив резултат и вложени 
средства при доставянето на публична услуга;

В) дългосрочно договорно споразумение между публичен и частен субект, чрез 
което уменията, активите, рисковете, печалбите се поделят при доставянето на 
публична услуга (печалбата за обществения сектор е в смисъл на по-доброто 
качество на услугата, предоставяна на гражданите и бизнеса, а за частния партньор 
тя е финансова печалба (при бизнеса) или печалба, свързана с функционирането и 
институционалното укрепване (когато частния партньор е НПО).

Посочените по-горе характеристики предполагат, че ПЧП е не само механизъм 
за осъществяване на съвместни инициативи между публичната власт и бизнеса 
(или представители на НПО), а и договор с произтичащи от, и свързани с него 
права и задължения за всяка от страните, като продължителността му може да се 
разположи в дългосрочен бъдещ период (вкл. десетилетия). Основната цел на ПЧП 
в такъв случай не е да се прехвърлят функции от публичния сектор към частния, а 
да се търси едновременно по-добра стойност на вложените публични средства при 
предоставяне на публични услуги чрез използване на ефективността и ефикасността 
на частния сектор, което да е взаимноизгодно и за трите участващи страни – за 
частния и публичния партньор, както и за потребителите на услугите – граждани, 
бизнес, НПО. Основната характеристика на договора за ПЧП е, че партньорството 
трябва да е насочено към предоставяне на услуги от частните партньори за всички 
граждански субекти. В този смисъл не е ПЧП такова договорно отношение, при 
което частният сектор продава услуги на публичната власт (вкл. и в лицето на 
общинската власт).

Както и всяко друго партньорско взаимоотношение, и партньорството между 
публичния и частния сектор стъпва на осъзнаването на взаимната полза от 
съвместното полагане на усилия. Както публичният, така и частният сектор имат 
свои уникални характеристики, от които произтичат съответните преимущества, 
свързани с конкретни аспекти на предоставянето на услуги или разработката на 
проекти. Ето защо, смисълът на публично-частното партньорство е в това, че 
ролята на обществения сектор се променя – от пряк оператор той се превръща 
основно в субект, който организира, регулира и контролира правилното и ефективно 
осъществяване на предлагането на публични услуги на гражданите и бизнеса. 

Същност и характеристики на ПЧП 
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2.1. Форми и характеристики на основните разновидности на ПЧП
ПЧП покрива широка палитра от икономически дейности, като заедно с това се 
развива непрекъснато в съдържателно отношение. В международната практика 
към настоящия момент са познати и прилагани многообразие от форми на ПЧП, 
като могат да бъдат схематично обобщени следните основни категории ПЧП:

● за управление и поддръжка 
● за проектиране/строителство/експлоатация/финансиране   
● отдаване под наем
● концесия

Всяка от тези категории съдържа многообразни форми на ПЧП, а повечето от тях 
имат сходни области на приложение, сходни преимущества и недостатъци. Много 
често общинските власти съзнателно избягват прилагане на ПЧП при реализацията 
на своите политики за местно икономическо и инфраструктурно развитие поради 
липса на ясно разграничими форми на ПЧП и механизми за тяхното прилагане. 
Несъмнено е обаче, че изборът на подходящата форма на ПЧП като конкретно 
средство за подобряване на локалната инфраструктура и/или качеството на 
предоставяните от общинската администрация услуги, трябва да е синтетичен 
резултат от провеждането на предварителни дълбочинни анализи на конкретната 
актуална ситуация, на наличните потенциали, активи и ресурси, и на бъдещата (т.е. 
очакваната) ситуация. Общата логика на този резултат е да се осигури равновесие 
между стойността на инвестираните средства и оперативността на публичния и 
частния партньор при изпълнението на проекта за ПЧП. 

2.2. Традиционни обществени поръчки
Традиционно голям брой държави възлагат чрез обществени поръчки изграждането 
на инфраструктурни системи. При този подход, определени държавни агенции, 
министерства или други държавни институции се натоварват с отговорността за 
цялостно изграждане на определен вид инфраструктура. В общия случай тези 
агенции изработват устройствени планове, които приоритизират съществуващите 
потребности, след което пристъпват към финансирането, разработването и 
изграждането на конкретни проекти. След завършване на даден проект, изградената 
инфраструктура се обслужва от съответната агенция, заедно с другите обекти под 
нейно ръководство.
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При този традиционен подход, държавните агенции могат да прибягнат до 
услугите на частния сектор при дейностите по проектиране и изграждане, с избор 
на конкретен изпълнител чрез конкурентни процедури. Участието на частни 
партньори обичайно не надхвърля този обхват. Съществуват определен брой 
подходи, при които частните партньори могат да вземат по-голямо участие в 
подобни проекти.

По-долу са описани три подхода за пре-възлагане на публични функции на 
частния сектор. Тези механизми представят възможностите за частния сектор да 
участва в различна степен в поддръжката, функционирането и управлението на 
инфраструктурни обекти.

2.2.1. Договори за услуги
Държаните агенции имат възможност да възлагат специфични задачи чрез 
договори за услуги с частни компании. Договорите за услуги са подходящи за 
специфични оперативни изисквания, и често могат да се фокусират върху доставка, 
функциониране и поддръжка на ново оборудване. Тези задачи могат да включват 
дейности като събиране на такси, инсталирането, поддръжката и отчитането на 
комунални измервателни прибори (напр. водомери, електромери и др.), събиране на 
отпадъци, или доставка и поддръжка на транспортни средства и други технически 
системи.

Договорите за услуги по правило се възлагат чрез конкурентни процедури, и 
имат относително кратка продължителност от няколко месеца до няколко години. 
Те позволяват на държавните агенции да печелят от специфичната техническа 
експертиза на частния сектор, да осигуряват необходимите служители, и да постигат 
потенциално намаляване на разходите. При това обаче отговорността за цялостно 
ръководство и осигуряване на инвестиции остава като такава за публичния сектор. 
Въпреки че осигуряват определени преимущества, договорите за услуга не са в 
състояние да компенсират евентуален недостатъчен ръководен капацитет, или да 
осигурят намаляване на разходите, свързани с лоша организация на дейността.

2.2.2. Договори за обслужване и управление
Държавните изпълнителни агенции прибягват до договорите за управление с цел 
прехвърлянето на отговорности за обслужването и управлението на активите 
си към фирми от частния сектор. Тези широкообхватни договори осъществяват 

Същност и характеристики на ПЧП 
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прехвърляния, обхващащи едновременно дейности за обслужване и управление. 
Те са подходящи за стимулиране на въвеждането на усложнени организационни 
и технологични системи. Договорите за управление по правило са краткосрочни, 
но в редица случаи биват удължавани за по-дълъг период. Контракторите могат 
да получат възнаграждение или на основата на фиксирана стойност, или на 
основата на система, предвиждаща премии при достигането на специфични нива 
на предоставяната услуга или в други случаи на добро изпълнение. Договорите за 
управление могат да се използват като средство за прехвърляне на отговорностите 
за обособен цех или завод, съоръжение или услуга, предоставяни от собственика 
на конкретния инфраструктурен обект. Те могат да имат и по-широк обхват, който 
предвижда управление на комплекси от съоръжения. Без влияние от горното 
обстоятелство, при тази разновидност на ПЧП отговорността за вземането и 
осъществяването на инвестиционни решения остава за публичния орган.

Договорите за обслужване и управление често предоставят добри възможности за 
окуражаване на бъдещи по-големи ангажименти на частния сектор. Те са особено 
подходящи в сектори, в които се извършва приватизация, където съществуващата 
нормативна и правна рамка може да не позволява по-голяма степен на частно 
участие. Те също могат да са от полза в процеса на изграждане на доверие и 
сътрудничество между държавните администрации и частния сектор на пазари, 
при които опитът осъществяването на публично-частни партньорства е ограничен. 
Друго тяхно приложение е като средство за частните компании да “се пробват” на 
пазари с потенциални рискове, при ограничаване на поеманите рискове. Договорите 
за обслужване и управление по правило подобряват качеството на предоставяните 
услуги, но не могат да подобрят обхвата им или да стимулират тяхното нормативно 
поевтиняване.

2.2.3 Лизинг
Предоставянето на лизинг дава възможности на частните фирми да закупят 
приходните потоци от определени активи и съоръжения, които са публична 
собственост, в замяна на фиксирани лизингови вноски и задължението за обслужване 
и поддръжка на съоръженията. Лизинговите отношения се различават от тези при 
договори за обслужване и управление по това, че прехвърлят търговския риск към 
партньора от частния сектор, и способността на лизингуващата организация да 
извлича печалба е свързана със способността му да намали оперативните разходи, 
продължавайки да осигурява определено качество на предоставяните услуги.
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Лизинговите договори са подобни на тези за обслужване и управление с това, 
че отговорността за капиталови подобрения и разширяване на капацитета на 
съоръженията остава отговорност на собственика от публичния сектор. В някои 
случаи обаче лизингуващата компания може да поеме отговорността за специфични 
видове ремонти и рехабилитация. При подходящи условия, лизингуващите частни 
компании, могат също да осъществяват и капиталови подобрения, с цел подобряване 
на качеството и рентабилността на осъществяваната дейност. По правило обаче, 
отговорността за планирането и финансирането на цялостните интервенции 
за инвестиции и разширяване се предприемат от публичния собственик на 
лизингувания обект.

Лизинговите  договори  обичайно  продължават  от  пет до петнадесет години. 
Те са подходящи само за инфраструктурни системи, създаващи независими 
приходни потоци, и често се използват в секторите на обществения транспорт и 
водоснабдяване. 

Различни традиционни форми на обществени поръчки могат също да се използват 
за осигуряване на задачи за проектиране и строителство, поотделно или заедно. 
Както и в горните примери, собственик на съоръженията остава определена 
институция, а частният сектор се занимава само с обособени добре дефинирани 
задачи, придружени с минимална отговорност.

2.3. Интегрирано изпълнение на проекти
При гореописаните отношения определени отговорности, обичайно изпълнявани от 
публичния сектор, се преотстъпват на частни компании. При това предоставяните 
функции са едновременно частични и относително изолирани - обстоятелство, което 
ограничава потенциалните ползи, които собственикът на актива може да извлече 
от партньорството си с частния сектор. За разлика от това, при интегрираните   
партньорства   се   осъществява   прехвърлянето на отговорности за проектирането, 
изграждането, и обслужването на изолирано съоръжение или група от съоръжения. 
Този подход при изпълнението на проекти се практикува от правителствата на 
някои страни и е познат с няколко различни названия, включително поръчки “до 
ключ” и система ИОП (“изграждане-обслужване-предоставяне”).

Предимството на ИОП подхода се състои в това, че той комбинира отговорностите за 
функции, обикновено възлагани поотделно - проектиране, изграждане, и поддръжка 

Същност и характеристики на ПЧП 
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- в едно комплексно цяло. Това позволява на партньорите да черпят допълнителни 
изгоди от осъщественото публично-частно партньорство. На първо място, 
проектирането на даден обект може да бъде пряко съобразено със строителната 
техника и материали, които ще бъдат използвани. В допълнение, изпълнителят 
по проекта има и задължението да създаде дългосрочна програма за обслужване 
на изгражданото съоръжение, съчетана с индикативна оценка на разходите, които 
трябва да заплати обществото. Детайлното познаване от страна на изпълнителя 
на проектното проектиране и използваните материали позволява да се осъществи 
съобразен с тях план за обслужване за периода на експлоатация на съоръжението, 
с предвиждане и осигуряване на инфраструктурните потребности при тяхното 
възникване, като така се намалява рискът от проблеми, незабелязани или оставени 
без внимание. Ползите от това “остойностяване на жизнения цикъл” са значими, 
доколкото голяма част от администрациите - собственици на инфраструктурни 
обекти изразходват повече капитали за тяхната поддръжка, а не при изграждането 
им. Като допълнение, този интегриран подход на жизнения цикъл предотвратява 
влиянието на моментни политически хрумвания, които по правило засягат голям 
брой публични бюджети за поддръжка, особено в случаи, при които собствениците 
не знаят какъв годишен финансов ресурс ще им бъде отпуснат. В такива случаи 
често се налага необходимостта от изразходването на наличните инвестиционни 
ресурси за решаване на най-неотложните съществуващи проблеми, за сметка на 
пренебрегването на по-рационални и по-икономични инвестиции.

Общественият сектор възлага ИОП договорите на конкурентна основа чрез 
прозрачни тръжни процедури. Кандидатите отговарят на подробните технически 
изисквания на тръжната документация, като често от тях се изисква да предложат 
обща цена за проектирането, изграждането и обслужването на дадено съоръжение 
за определен период. В зависимост от условията на провеждания конкурс, 
кандидатите може да разполагат с определена гъвкавост при изготвянето на 
платежните графици по проекта. От тях може също да се изиска предоставяне на 
информация за тяхната квалификация, което позволява на оценяващите екипи да 
сравнят цената на различните оферти и способността на кандидатите да изпълнят 
специфичните проектни изисквания.

Въпреки значителните възможни ползи при прилагане на интегриран ИОП 
подход, финансиращите институции без значителен опит в подобни проекти 
следва да отделят голямо внимание на формулирането и детайлизирането на 
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всички стандарти, по които желаят да се проведе проектирането, изграждането 
и обслужването на техните съоръжения. При ИОП подхода общественият сектор 
отстъпва голяма част от контрола, който обичайно има възможност да отказва в 
традиционните форми на обществени поръчки. В случай, че потребностите не 
бъдат идентифицирани и детайлизирани в спецификациите по проекта, като цяло 
те няма да бъдат удовлетворени.

Друго обстоятелство, което трябва да се отбележи, е, че интегрираният ИОП 
подход сам по себе си няма капацитет да задоволи нуждите на институциите - 
инфраструктурни собственици по отношение на финансирането на обвързани 
инфраструктурни подобрения.
От етапа на проектирането до този на обслужването, ИОП договорите могат да имат 
продължителност от двадесет години или повече. Те се използват в изграждането 
и обслужването на големи инфраструктурни системи, като станции за третиране 
на отпадни води или системи за обществен транспорт.

2.4. Партньорско изпълнение на проекти
Структурите, описани по-горе, предоставят нови възможности на частния сектор 
да изпълнява задачи, традиционни за публичния сектор. ПЧП могат в допълнение 
към това да дадат на частния сектор начини за финансиране на проекти, обикновено 
финансирани от държавата. Тези видове отношения на ПЧП са привлекателни 
със съчетаването на всички преимущества по отношение на ефективност и 
качество на проектите в съчетание с нови капиталови източници. Достъпът до 
тези нови източници на финансиране позволява на институциите - собственици на 
инфраструктура, да изпълняват необходими проекти в по-къс срок, като елиминират 
необходимостта от изчакване на одобряването при бъдещите правителствени 
бюджетни цикли за финансиране.

2.4.1. Концесионни договори
Основният носител на възможностите на ПЧП за преки частни инвестиции е 
концесионният договор за проектиране-изграждане-финансиране-обслужване 
(ПИФО). При този вид договори частен инвестиционен партньор има възможност 
да финансира, изгради, и обслужва доходоносно инфраструктурно съоръжение в 
замяна на правото да събира приходи от дейността му за определен период от 
време. Концесиите могат да бъдат учредявани за изграждането на ново съоръжение, 
както и за модернизацията или разширяването на съществуващо такова.

Същност и характеристики на ПЧП 
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Концесионните договори често имат продължителност 25-30 години или повече, 
и се възлагат посредством прилагането на конкурентни тръжни процедури. При 
този подход собствеността на съществуващите и новоизградени активи остава за 
публичния сектор. Негова е и отговорността за осигуряване правилното ползване и 
поддръжка на концесионираните обекти през време на периода на концесиониране, 
както и че ще бъдат върнати в добро състояние след неговото изтичане.

Като установена практика кандидат-концесионерите се състезават по следните 
водещи критерии:

● Крайна цена;
● Финансиране, извиквано от държавата и други донори;
● Капацитет за изпълнение на проекта. 

Наблюдението на учредяването, изпълнението и обслужването на концесионните 
договори е комплексна задача. По тази причина правителствата по правило 
създават обособени агенции или специални целеви механизми (СЦМ) с единствена 
отговорност наблюдението на ПЧП. Такива изпълнителни агенции изискват 
персонал със задълбочена финансова и правна квалификация, която не е характерна 
за мнозинството публични администрации - собственици на инфраструктурни 
обекти. Това е особено важно за новите страни-членки на ЕС, в които пазарът на 
инфраструктурни инвестиции продължава да се разглежда като рисков отчасти 
поради незавършените правни и институционални структури, както и поради 
липсата на практически опит във финансирането, изготвянето и изпълнението на 
инфраструктурни публично-пазарни инвестиционни проекти.

2.5. Прехвърляне на публична собственост
Прехвърлянето на публична собственост представлява продажбата на активи 
или акции на дружество - собственост на държавата, на частния сектор. 
Прехвърлянията на собственост могат да се осъществяват по множество различни 
начини, и могат да са както частични, така и пълни. Също така прехвърлянето на 
собственост често е интегрална част от трансформацията на предприятия и сектори 
-собственост на държавите в преход, и може да бъде използвано като двигател за 
трансфер на собствеността от органите на централното управление на местното 
самоуправление и/или на частни комунални компании. Следващото изложение 
разглежда само прехвърлянето на собствеността върху публична инфраструктура 
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на частни инвеститори.

2.5.1. Пълно прехвърляне на публична собственост
В случаите на пълно прехвърляне на собствеността, цялостният актив или 
съоръжение се продава на инвеститор или група от инвеститори, като е 
възможно да се прибегне до преотстъпване на управлението. В определени 
случаи прехвърлянето на собственост може да се осъществи чрез прехвърляне 
на акции от компания, котирана на националната борса. Пълното прехвърляне 
на собственост е донякъде подобно на концесионен договор, доколкото дава на 
частния инвеститор пълен контрол върху определена инвестиция, както и върху 
обслужването и поддръжката на свързаните активи. За разлика от концесиите 
обаче, прехвърлянето на собственост дава на частния сектор собственост върху 
самите активи, като тази собственост е постоянна. В този случай правителството 
се лишава от възможността за по-нататъшен контрол върху прехвърлените активи, 
и изпълнява само регулаторна роля, защитавайки потребителите от монополно 
ценообразуване или изисквайки осъществяването на минимални задължителни 
разходи за инвестиции и поддръжка. В тази разновидност инвестиционни проекти 
може да се спомене подходът „изграждане - придобиване на собственост - 
обслужване” (ИСО подход).

Осъществяването на прехвърляне на собственост може да се окаже много 
чувствителен въпрос в случаи, когато са засегнати активи от национална важност, 
както в случаите на водоснабдителните мрежи или магистралите. В допълнение към 
някои идеологически предразсъдъци, възможно е да съществуват възпрепятстващи 
конституционни или правни норми. Въпреки това, при наличие на местни 
инвеститори, които са заинтересувани от такова предприятие, прехвърлянето 
на собствеността може да осигури начин за предоставяне на частния сектор на 
възможност за печалби от ефективна дейност при запазване на контрола върху 
активите - и генерираните от тях приходи -в рамките на съответната държава. Този 
подход е ефективно осъществен на практика при приватизацията на магистрали, 
бивша държавна собственост, в Португалия и Италия, както и на водоснабдителна 
и водопречиствателна инфраструктура в Словения и Естония.

2.5.2. Частично прехвърляне на публична собственост
Чрез осъществяването на частично прехвърляне на частен собственик, дадено 
правителство може да преотстъпи собствеността на определена част от 

Същност и характеристики на ПЧП 
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активите на компания, която е била публична собственост. Понякога това е по-
привлекателна алтернатива за правителства и институции, които желаят да запазят 
определено равнище на контрол върху управлението на активите. В такива случаи 
разпределението на отговорностите между публични и частни партньори води до 
добри резултати. Частичното прехвърляне на собственост е отличен начин пбличният 
сектор да привлече частни капитали и да окуражи инвестиции за постигане на 
по-добра ефективност при обслужването и управлението на активи, като при 
това защитава обществените потребители и активите от национално заначение. 
Конкретният избор на формата и степента на прехвърляне на отговорности за 
вземането на управленски и инвестиционни решения зависи от разпределението 
на наличните активи, както и от поделянето на необходимите разходи. Поради 
това те се определят не по установено общо правило, а на индивидуална основа. 
Традиционно, публичният сектор прехвърля на частните партньори възможния 
максимално голям дял от разходите. За да бъде обаче атрактивна за частните 
партньори, сделката по частично прехвърляне на собствеността следва да им 
осигури възможности за реализиране на размер на печалба, задоволителен за тях.

2.6. Специфичните различия между ПЧП и обичайните форми на 
взаимодействие между публичен и частен субект.
Трудностите при разграничаването на отделните форми на ПЧП се засилват и 
защото битуват немалко погрешни разбирания за същността и разновидностите 
на ПЧП. Ето защо, по-долу ще бъдат описани накратко специфичните различия 
между ПЧП и обичайните форми на взаимодействие между публичен и частен 
субект:

1) ПЧП не е равнозначно на приватизация 

Всъщност всички форми на ПЧП налагат непрекъснато партниране между 
частния и публичния сектор, в което публичният партньор определя конкретни 
и приемливи условия за частния партньор. Може да се каже, че ПЧП заема 
междинна позиция между „формалната приватизация”, при която дружество, 
което е публична собственост под юридическата форма на частен субект носи 
отговорност за предоставянето на конкретната услуга, от една страна, и пълната 
(в смисъл на материална) приватизация на предоставянето на публични услуги, от 
друга страна, когато частният субект поема всички задачи и отговорности. 
Главна причина да се предпочете ПЧП при предоставянето на услуги от общинската 
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власт е възможността да се поддържа конкуренция между частните фирми, както 
и между обществения и частния сектор. Докато при същинската приватизация 
е налице окончателно преобразуване на активи от публични в частни, без 
икономическите и социални ползи от едно ПЧП.  

2) С участието си в ПЧП, местната власт не губи правото си за регулиране и 
контрол върху предоставянето на местни услуги.

Точно това е една от основните функции на публичния партньор в ПЧП. Местната 
власт е тази, която определя основните правила и може да формира партньорското 
взаимоотношение по такъв начин, че то да отразява целите, политиките и 
стандартите й. Дори местната власт има по-голям контрол, тъй като в договора 
за ПЧП има ясно дефинирани инструменти за регулация и контрол, които няма 
как да приложи в обичайната договорна схема или ако сама ръководи и управлява 
съответния персонал. 

3) ПЧП не се прилага само за големи инфраструктурни проекти с национално 
значение.

За целите на предоставянето на широка палитра от услуги и създаване на различни 
материални и нематериални активи на общинската власт, ПЧП могат да бъдат 
ефективен и иновативен подход. ПЧП могат да се ползват при предоставяне на 
услуги, които не предполагат значими капиталови вложения, въпреки че мащабните 
проекти за изграждане и използване на инфраструктура са по-често във фокуса 
на общественото внимание. Например в областта на събирането, извозването и 
третирането на битови и строителни отпадъци, при саниране или реконструкция на 
сгради общинска собственост, при строителство на центрове за социални нужди, 
при разнообразяване на обичайните начини за практикуване на професионален и 
масов спорт, туризъм и развлечения, както и при поддържането и съхранението на 
архитектурни, културни, исторически паметници. 

4) При ПЧП качеството на предоставяните услуги се повишава

Това е така, защото общинската власт включва в договора изискване за съответното 
качество на услугата, както и конкретен механизъм за реализиране на контрол 
върху това качество. В този смисъл в ПЧП е заложена предпоставка за подобряване 

Същност и характеристики на ПЧП 
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на качеството на услугите. От друга страна, частният партньор има интерес да 
прави вложения в услугата чрез повишаване на ефективността и качеството й, 
като разбира се основната му цел е да привлече повече клиенти, с цялата важност 
на това за възвръщаемостта на вложението и за печалба.  

5) Услугите не повишават стойността си.

Съществува често срещана съпротива срещу ПЧП с презумпцията, че услугите 
ще повишат стойността си, тъй като частният субект се стреми към завишаване 
на своята печалба, която е и основният му мотив за участие в партньорството. В 
практиката частният партньор осъществява печалба не чрез повишаване цената 
на услугата, а с помощта на повишаване на производителността, на по-високо 
качество на предоставяната услуга и на разширяване на достъпа до нея, както и 
чрез привличане на повече потребители вследствие на това.  

6) Договорът за публично-частното партньорство не е само двустранно 
споразумение. 

На практика освен участниците в договора, които са двама, за ПЧП са налице и 
други страни и интереси, които могат да бъдат разглеждани като “участници”, 
ако едно ПЧП се стреми към успех – потребителите на услугата, заемодатели, 
застрахователи, НПО и гражданските организации, медиите. ПЧП няма да постигне 
успех, ако не получи подкрепата на потребителя (клиента) на предоставяната 
услуга, както и ако не получи силен ангажимент от страна на онези, които ще 
я финансират пряко и ще я предоставят на потребителите. Затова нуждата от 
конкретен проект за ПЧП в определена сфера трябва да се подложи на обсъждане 
с потенциалните заинтересовани страни още в самото начало на подготовката 
на проекта, за да се осигури подкрепа от страна на местната общност и по този 
начин да се гарантира относително безпроблемно осъществяване на проекта. Това 
означава, че е необходимо още в началото да се предвиди участието на различните 
страни, за да може да се реализира успешно партньорско споразумение, основано 
на консенсус и осъзнаване на взаимните му ползи.
В случаите на реализиране на проект за ПЧП, който съдържа потенциални 
екологични заплахи за местните общности, неосиуряването на обществена 
подкрепа рискува да подложи на сериозно изпитание постигането на целите на 
ПЧП-проекта.  
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2.7. Необходимост от ПЧП  /Мотиви и алтернативи за ПЧП/

2.7.1. Мотиви за ПЧП
Една от основните причини за все по-широкото разпространение на ПЧП е 
характерният недостиг на капиталово финансиране в публичния сектор. Наред с 
това, провеждането на ПЧП вече е демонстрирало на практика способността си 
да привлича допълнителни финансови средства, като в замяна носи определени 
изгоди за частния сектор и широката общественост.

През последните години в практиката на страните-членки на ЕС се наблюдава 
значително нарастване в броя и обхвата на ПЧП за транспорт и околна среда. 
Това е следствие от осъществената приватизация на инфраструктурни обекти, 
изграждането на мащабни и скъпоструващи съоръжения на местно равнище, и 
от общ преглед на подходите за акумулиране на публични средства, включително 
усилията за изпълнение на критериите от Маастрихт за диверсификация на 
източниците на финансиране.

Докато първоначално тези проекти се осъществяваха основно в секторите на 
транспорта и водоснабдяването, в момента се наблюдава нарастваща тенденция 
за възприемане на подхода на ПЧП като възможен инструмент за осъществяване 
на разнообразни публични потребности за предоставяне на специфична 
инфраструктура или услуги.
Наблюдаваният успех на ПЧП, увеличеното наличие на частни рискови капитали, 
както и глобалната тенденция за приватизиране на обекти, се явяват подтик за 
широко въвеждане на ПЧП и в страните от Централна и Източна Европа. Това се 
дължи на следните обстоятелства:

● Значителна капиталоемкост на обекти в секторите на транспорта и 
околната среда във връзка с присъединителните ангажименти за разширяване и 
модернизиране на инфраструктурните мрежи, и за подобряване на предлаганите 
услуги.

● Също толкова значителен недостиг на разполагаеми публични капитали, както 
и на възможностите на международните институции да се ангажират с тяхното 
съфинансиране.

Същност и характеристики на ПЧП 
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Тази ситуация изисква не само намиране на допълнителни източници на 
финансиране, но също и по-ефективно използване на публичното финансиране, и 
засилване на ефекта от него.

2.7.2. Алтернативи за ПЧП
Съществува широк набор от алтернативни възможности за ангажиране на частния 
сектор чрез прилагането на подхода на ПЧП във финансиране на инфраструктурни 
проекти и дейности (по-конкретно в областта на транспорта и околната среда), 
които традиционно се разглеждат като области на отговорност на публичния 
сектор. В международната практика водещ критерий за класификация на тези 
алтернативни възможности е степента на ангажираност на частния сектор в 
отговорности, обичайно поемани от публичната администрация. При използването 
на тази класификация, алтернативните разновидности на ПЧП могат да бъдат 
представени чрез спектрално подреждане от 0 до 1. В едното крайно състояние, 
публичният сектор си запазва цялата отговорност за финансирането, изграждането, 
функционирането и поддръжката на публични активи, заедно с отговорността за 
поемане на асоциираните с тях специфични рискове. В другото крайно състояние, 
частният сектор може да се нагърби с всички тези отговорности. Огромното 
мнозинство от европейски проекти за ПЧП попада в интервала между тези две 
крайни състояния, при което рисковете и отговорностите се поделят между 
публичния сектор и частните партньори в съответствие с техните специфични 
силни и слаби страни.

В контекста на ЕС, понастоящем правото на ЕС не включва обобщена правна 
дефиниция на ПЧП. Всеки вид на тези ПЧП се дефинира от индивидуално 
законодателство, регламентиращо неговото практическо осъществяване. От друга 
страна, в Комуникацията за тълкуване относно концесиите на ЕК1 се използва 
като обобщен критерий за разграничаване на различните видове ПЧП степента на 
прехвърляне на риска от публичната на частната страна. Този критерий позволява 
всеки вид ПЧП да бъде дефинирано, и обвързано със съответното законодателство 
и начините за избор на частни партньори. Гледището на ЕК е, че макар че 
разнообразието от ПЧП е неизчерпаемо по отношение на правните им и финансови 
форми, те могат да бъдат класифицирани във връзка с правилата, определящи 
избора на частни партньори, както и подбора и прилагането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки. В резултат ПЧП, без значение дали се отнасят 
за работи и/или услуги, подлежат на следната класификация:
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● Обхванати от детайлните предписания на регламентите на ЕС за обществени 
поръчки;
● Обхванати от правилата и принципите, изложени в Комуникацията за тълкуване 
относно концесиите на ЕК, и прилаганото законодателство.

2.8. Ефективност на алтернативните структури за ПЧП и специфични 
особености на ПЧП за различни видове инфраструктура
Изборът на подходящ вид ПЧП е комплексна задача и трябва да се извършва на 
база характеристиките и задачите на всеки конкретен проект. Таблица 1 представя 
обобщено силните и слаби страни на основните типове ПЧП отношения, заедно с 
техните основни ефекти при прилагане в различни сектори и с възможностите на 
ПЧП да удовлетворят комплекса от желани показатели от тяхното осъществяване. 
Различните разновидности на ПЧП са подредени по възходящ ред, в зависимост 
от степента на участие на частни партньори.

Пропорционално на участието на частния сектор, в таблицата се забелязва и 
растеж на потенциала за достигане на широк набор от инфраструктурни цели. 
Това, обаче, се придружава също от нарастващи ограничения при проектното 
изпълнение, конкретно в случаите на участие на частни инвестиции.

В съответствие с установената европейска практика, вероятно е тези ограничения 
в перспектива да се усложнят допълнително в случаите на привличане на 
финансиране от бюджета на Общността.

Таблица 1.  Ефективност на различни видове ПЧП

Подобрено 
обслу-
жване

Повишена 
оперативна 
ефекти-
вност

Разпре-
деление 
на 
инвести-
ционни 
рискове

Намалени 
разходи на 
отделните 
проектни 
етапи

Ускорено 
изпъл-
нение

Лостов 
ефект 
на 
публи-
чните 
фондове

Преодоляване 
на 
ограничения 
при 
проектната 
реализация

Частен 
(под)из-
пълнител

Договори за 
услуги

Възможно Да Не Не Не Не Ниско

Договори за 
управление

Да Да Не Не Не Не Ограничено

Лизинг Възможно Да
В някои 
случаи

Възможно Не Не Ограничено

Интегри-
рано 
частно 
изпълне-
ние

ИОП 
договори

Да Да
В някои 
случаи

Да х х Високо

Частни 
инвести-
ции

Конце-
сионни 

договори
Да Да Да Да Да Да Много високо

Същност и характеристики на ПЧП 
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2.8.1. Ефективност и специфични особености на ПЧП в транспортния сектор
Основните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание при избора и 
проектирането на ПЧП в транспортния сектор, са размерът и обхватът на проекта, 
възможността за установяване на потребителски такси, и търсената степен на поет 
риск от изпълнителя. Първостепенни и второстепенни пътни отсечки, както и 
системите за обществен транспорт са благоприятни за прилагане на традиционните 
обществени поръчки за проектиране и изграждане, доколкото при тях разходите по 
експлоатация са относително ниски в сравнение с тези по капиталово изграждане 
на обектите.

При тях се прилага съществуващият конвенционален подход, при който рисковете 
при проектирането и изграждането на обекти се прехвърлят чрез договори с 
фиксирана цена на услугата. В такива случаи отговорността за поддръжка на 
инфраструктурата става на публичния сектор. В някои случаи изграждането 
например на конкретни големи пътни комплекси може да бъде финансирано 
отчасти или изцяло от въвеждането на потребителски такси, какъвто е случаят 
с изграждане на мостове и тунели. В тези случаи публичният сектор следва да 
вземе решение дали да предостави отговорността по финансиране на проекта и 
последващо събиране на потребителски такси на изпълнител от частния сектор.

На европейска територия се прилагат различни видове договори за ПЧП. 
Концесионните договори с клауза за последващо събиране на винетни такси са 
подходящи в случаите, в които частният изпълнител ще финансира изграждането 
на голям пътен обект или транспортна схема, при което ще поеме и риска във 
връзка с възможни бъдещи вариации на транспортния трафик. Договорите за 
ИОП са по-подходящи в случаи, в които частният сектор ще получава такса за 
предоставената услуга от публичния сектор, който ще финансира проекта и ще 
поеме риска във връзка с транспортното потребление. Договори за ПИФО със 
скрито въвеждане на пътна такса са по-подходящи в тези случаи, в които частният 
сектор ще поеме дял от риска от промени на трафика, но не се въвежда винетна 
такса. Проекти на тази основа са изпълнявани във Великобритания, Финландия, 
Шотландия, Испания и Португалия, при което възнаграждението на частните 
изпълнители е осигурявано посредством скрита пътна такса. При този подход 
обаче са отбелязани и определени недостатъци във връзка с по-голямата степен 
на риска от промени на трафика, поеман от публичния сектор, както и с това, че 
когато шофьорите не заплащат пряко за изграждането на пътна инфраструктура, тя 
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може да не бъде разположена рационално (За по пълно описание на особеностите 
при използване на скрита пътна такса вж. Приложение 4).

При малки транспортни проекти е по-подходящо прилагането на други форми на 
ПЧП, освен когато не се изграждат съвместно в рамките на по-голям договор със 
значителна тежест върху тяхното поддържане и експлоатация.

Секторът на транспортната инфраструктура има характеристики, които го правят 
благоприятен за провеждане на проекти за ПЧП, поради тенденцията за широко 
изграждане на съоръжения за обществен и масов транспорт, високоскоростни 
участъци и транспортни връзки с голяма техническа сложност. Въпреки тези 
благоприятни обстоятелства и натрупаният опит от голям брой проекти за 
ПЧП в областта на транспорта, този сектор поставя и определени критични 
изисквания, чието неизпълнение крие опасност от неефективност и дори от 
провал на инвестиционните инициативи. Конкретно задълбочените комплексни 
прогнози на очакваното натоварване, контрола на проектираните и направените 
инвестиционни разходи, и интегрираното транспортно планиране, както и 
устойчивата политическа и обществена подкрепа за този род проекти, се явяват 
ключови фактори за успешното постигане на поставените им цели.

Друг основен въпрос при ПЧП в областта на транспортната инфраструктура е 
формата на предприеманото партньорство. Отговорът се определя на базата на 
специфичните параметри на даден проект, конкретно размерът и обхватът на 
планираната инфраструктура, възможностите за прилагане на преки потребителски 
такси (или скрито облагане на потребителите, т. нар “скрита такса” („shadow toll”), 
и желаната степен на преразпределение на риска.

Големите пътни проекти и системите за обществен транспорт са подходящи за 
прилагане на традиционните обществени поръчки за проектиране и изграждане, 
във връзка с експлоатационните разходи на тази инфраструктура, значително по-
ниски от нейните капиталови разходи, и относително простото събиране на такси 
от потребителите. Конкретно изграждането на големите пътни проекти може да 
бъде финансирано отчасти или изцяло от потребителски такси, какъвто е случаят 
при изграждането на мостове и тунели. В такъв случай публичният сектор трябва 
да вземе решение дали да прехвърли отговорността за финансиране на проекта 
и събиране на таксите на частен изпълнител. Както показва практиката, при това 
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е необходимо да бъде отчитано наличието на алтернативни пътни трасета, което 
значително влияе на финансовата жизненост и устойчивост на подобни схеми.

Доколкото може да бъде направено обобщение на прилаганите форми на ПЧП в 
европейските държави, концесионните договори за изграждане на магистрали са 
най-подходящи за случаите, при които частен изпълнител поема финансирането 
на голяма пътна схема, събирането на потребителски такси, и асоциирания риск от 
колебания на натоварването на пътния участък. ИОП договорите се считат за по-
подходящи в случаите, когато публичния сектор изплаща на частния изпълнител 
«скрита такса» (shadow tolls), и поема финансирането на проекта и асоциирания 
пазарен риск. ПИФО договори със «скрита такса» са по-предпочитани при проекти, 
в които частният изпълнител поема част от пазарния риск, но е преценено, че не е 
подходящо налагане на преки потребителски такси.

Малките проекти за транспортна инфраструктура са по-подходящи за традиционния 
подход на обществени поръчки за проектиране и изграждане. Те обаче също 
могат да бъдат обект на ПЧП, ако представляват елемент от по-голяма схема, 
концентрираща значителен транспортен трафик.

2.8.2. Ефективност и специфични особености на ПЧП в сектора на ВиК
В международен план секторът на водопреносната инфраструктура е един от 
първите, прилагащи подхода на ПЧП. Като пример, концесионни сделки за 
разширяване и обслужване на мрежи за водоснабдяване и пречиствателни станции 
за отпадни води са обичайна практика във Франция от около 40 години, което 
довежда до растежа на големия и диверсифициран сектор на френски частни 
комунални компании.

Директивите на ЕС за питейна вода1 и за третиране на градски отпадни води2 на 
свой ред довеждат до значителна промяна в разпределението на отговорности в 
областта на водоснабдяването. За да изпълнят изискванията на двете директиви, 
много държави ще трябва да инвестират значителни капитали в изграждане на 
нови водоснабдителни и пречиствателни съоръжения. В тази връзка тези държави, 
които все още не са включили представители на частния сектор в областта на 
водоснабдяването, понастоящем анализират възможните изгоди от оползотворяване 
на капиталите и уменията на частния сектор.
1 Council Directive 98/83/ЕС, 1998. Quality of water intended for human consumption, 3.11.1998
2 Commission Directive 98/15/EEC amending Directive 91/271/EEC. Urban Waste Water Treatment, EC, 27.02.1998
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Преценките, които оформят решенията за предпочитана форма на ПЧП за проекти 
в областта на водоснабдяването, са аналогични на тези в сектора на транспортната 
инфраструктура. Те включват размера и обхвата на проекта (включително неговите 
експлоатационни изисквания), възможностите за въвеждане на потребителски 
такси, и степента на прехвърляне на риска.

Изграждането на съоръжения за водоснабдяване и пречистване на отпадни води 
с помощта на ПЧП често е обвързано с равнището на разполагаема информация 
за покритието, структурата и ефективността на съществуващите мрежи. Ако тази 
информация не е достатъчна, по-подходящи могат да се окажат традиционните 
обществени поръчки. В обратния случай, съоръженията за водоснабдяване и 
канализация са област, особено благоприятна за провеждане на ПЧП от вида на 
ИОП и ПИФО. Също така могат да се провеждат и успешни концесионни договори, 
при наличието на възможности за въвеждане на потребителски такси.

Като цяло, съоръженията за водоснабдяване, канализация и пречистване на 
отпадните води се смятат за по-неподходящи за традиционни обществени поръчки 
за проектиране и изграждане, доколкото при това публичният сектор ще запази 
рисковете, осъществяване на комплексни инфраструктурни дейности, без да играе 
роля при проектирането и управлението на тези дейности. Проектите за публично-
частни партньорства в областта на инфраструктурата за околна среда и водната 
инфраструктура се характеризират с определени особености. На първо място 
тук съществуват значителен брой стандарти, изисквания и цели спрямо обхвата 
и качеството на предоставяните услуги, а в много държави - и необходимост от 
въвеждане на принципа на пазарно ценообразуване на потребителските такси. Това 
увеличава риска за нереализирана очаквана печалба, и изисква адекватен подход 
при разработването на инвестиционните договори и поемането на ангажименти от 
ангажираните партньори.

Като следствие от съществуващите екологични изисквания, за този тип проекти за 
ПЧП е особено важно проектирането и изграждането на ефективни механизми за 
мониторинг, контрол, разплащания и при необходимост - за налагане на неустойки 
и глоби. Съществуването на тези механизми при даден проект осигурява условия 
за успешно изпълнение на неговите цели, а също ако е необходимо - за корекция 
в начина му на изпълнение. По отношение на частния партньор такива механизми 
представляват стимули за навременното и качествено изпълнение на неговите 
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задачи и ангажименти по проекта.

Друга възприета практика при този тип публично-частни партньорства е 
разработването и публикуването на унифицирани критерии и междинни 
резултати от изпълнението на даден проект. Такава измеримост и прозрачност на 
инвестиционния процес засилва обществената подкрепа за него, и представлява 
междинна стъпка към изчисляването и публичното представяне на реализираните 
ползи и направените за тях инвестиции.

Не на последно място, и както демонстрира цитираният в Приложенията проект 
на град Дъблин, Ирландия, привличането на частни инвеститори и оператори е 
ефективен начин за повишаване на разполагаемата квалификация, и за внедряване 
на модерни технологии. Във връзка с по-високите изисквания на ЕС към качеството 
на питейната вода и водоснабдителните системи, както и към качеството на 
околната среда като цяло, очаква се това съображение да изиграе значителна роля 
за по-широкото прилагане на ПЧП в България и другите страни от Централна и 
Източна Европа.

2.8.3. Ефективност и специфични особености на ПЧП в сектора на управлението 
на отпадъци
По-късно в сравнение със сектора на водоснабдяването, прилагането на ПЧП се 
разпространява в сектори, в които обемът на традиционните отговорности на 
публичния сектор нараства значително. Това е в сила особено по отношение на 
управлението на общинските битови отпадъци.

По ред екологични и битови причини, публичните администрации намаляват 
участието си в отговорностите, традиционно асоциирани с управлението на 
отпадъци. Новите технологии за преработка на отпадъци, като тяхното ефективно 
изгаряне или рециклиране изискват значителни инвестиции и специфични 
технически познания и квалификации.

Факторите, които оказват влияние при избора на вид ПЧП при управлението 
на отпадъци, са подобни на онези, които бяха вече посочени при секторите на 
транспорта и водоснабдяването. Те включват размера и обхвата на проекта 
(включително необходимите разходи за поддръжка), възможностите за въвеждане 
на потребителски такси, и търсената степен на прехвърляне на риска. Спецификата 
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на проектите в сектора на управление на отпадъци ги прави подходящи за по-
развитите разновидности ПЧП, при които частният сектор може да поеме 
значителен обем от оперативния риск. Конкретно в случаите на концесионен 
договор, към частния партньор може да се отправи искане да финансира проекта, 
като събира потребителските такси (в съответствие с принципа “Замърсителят 
плаща”) и поема асоциирания риск във връзка с бъдещите обеми на отпадъци. 
Понастоящем тази практика широко се прилага в Обединеното кралство.

Както се вижда от Таблица 2, възлагането на услуги на частни външни изпълнители 
влияе благоприятно на подобряването на услугите и на нивото на оперативна 
ефективност. При това обаче техните възможности да осигуряват споделяне на 
риска или да посрещат по значими разходи в хода на жизнения цикъл на проекта 
са ограничени. Тези показатели могат да бъдат донякъде подобрени с помощта 
на някои видове лизингови сделки, но възможностите за това зависят както от 
изискванията за качество на предлаганата услуга, така и от продължителността на 
лизинговото отношение. Ако не предвиждат капиталови инвестиции на партньора 
от частния сектор, партньорствата с външни подизпълнители нямат възможност 
да ускорят осъществяването на проекта, или да доведат до лостов ефект чрез 
привличането на допълнителни публични фондове. Във връзка с горното, 
такива подходи са най-подходящи за проекти, при които се търси подобрение на 
оперативната ефективност на дадена услуга, но не съществува необходимост от 
мащабни капиталови инвестиции.

Както външното превъзлагане, ПЧП от вида на ИОП могат да подобрят 
едновременно оперативните индикатори и показателите за предлаганата услуга. 
Те също имат възможност да поемат и евентуални нарастващи разходи в хода на 
жизнения цикъл на даден проект.

Въпреки поемането на някои рискови аспекти, базисните ИОП отношения не 
осигуряват частни инвестиции, и поради това не могат да осигурят лостов ефект 
във финансирането. ИОП подходът е подходящ в случаи, в които собствениците на 
инфраструктура/услуга се нуждаят от разработване на нови капиталови проекти, 
и целят по-голяма оперативна ефективност. Те също могат да рационализират 
разходите за експлоатация и процеса на изпълнение като цяло. Проектите с 
ИОП подход могат да се използват като първа стъпка за бъдещи партньорства с 
ангажиране на частни инвестиции, във връзка с възможността им да демонстрират 
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конкретните изгоди от привличане на частни партньори в инфраструктурни 
проекти.

ПЧП с участието на частни инвестиции притежават потенциал да удовлетворят всички 
изисквания за покриване на разходи и повишаване на обслужването, характерни 
за ИОП отношенията. В допълнение към това, те носят и изгоди от осигуряването 
на лостов финансов ефект и от ускоряване на проектната реализация. По този 
начин инвестиционните партньорства предлагат най-голям набор преимущества 
и изгоди за публичния сектор. При това обаче не бива да се забравят възможните 
правни и законови усложнения, както и изискваното комплицирано управление 
от страна на ангажираната публична администрация, с оглед осигуряването на 
изпълнение на поетите ангажименти. Във връзка с това, и с оглед обосноваността 
на прилагане на необходимите значителни усилия, инвестиционните партньорства 
са най-подходящи за по-големи проекти, изискващи значими инвестиции.

Характеристиките на сектора на общинските системи зя управление на твърди отпадъци 
го правят благоприятен за осъществяването на инициативи за ПЧП. Общините 
традиционно срещат трудности с нарастващите разходи за модернизиране на своите 
системи за управление на отпадъците, което води до амортизиране и увреждане на 
използваното оборудване, нарастване на разходите за поддръжка, и влошаване на 
предоставяните услуги. Тези общински служби често се явяват област на политически 
протекции, с раздут персонал и неефективно управление и организация. Нуждата 
от удовлетворяване на утежняващите се екологични и санитарни международни 
изисквания, и разнообразието на третираните отпадъци са други условия, които 
правят този сектор благоприятен за навлизане на частния сектор.

Успешното изпълнение на проекти за изграждане и обслужване на системи за 
управление на отпадъците изисква отчитане и интегрирано третиране на основните 
структурни елементи на тези системи: модернизация на специализираните превозни 
средства и оборудване; изграждане на депа, отговарящи на международните 
екологични и санитарни изисквания; разработване и осъществяване на цялостни и 
интегрирани подходи; и регионализиране на събирането и третирането на отпадъци 
на основата на съвместно ползвани регионални съоръжения.

Трите преобладаващи типа договори за ПЧП в областта на управлението на твърди 
отпадъци са договори за услуга, концесии, и джойнт венчър. При джойнт-венчър 
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подхода се наблюдава по-дългосрочно отношение между партниращите страни, 
както и най-голяма стабилност на договорните отношения.

Подходите за управление на твърдите отпадъци в България (както и тези в 
мнозинството други държави от Централна и Източна Европа) следва в къси срокове 
да бъдат съобразени с водещите практики в държавите-членки на ЕС, отчасти 
в отговор на съществуващия пазарен натиск, и отчасти поради преговорните 
ангажименти и общите изисквания на законодателството на ЕС. Тези европейски 
практики се характеризират с използването на високотоварни пресоващи сметовози, 
които извършват 2-3 курса на ден до регионални центрове за депониране или 
преработка на отпадъците. (За сравнение при преобладаващата настояща практика 
се използват сметовози с малък капацитет и без приспособления за пресоване, 
които извършват 7-10 курса на ден до локални депа за отпадъци). Подходът на 
ПЧП може значително да облекчи и ускори този процес.

2.9. Кога е подходящо ПЧП
Международният опит показва, че ПЧП е подходящо, когато:

● значителни рискове могат да се управляват по-добре от и да бъдат прехвърлени 
към частния сектор. Тези рискове обикновено включват рискове по изграждане, 
рискове по експлоатация, пазарни рискове и др., които може да не са основен 
приоритет на дейността на публичния партньор;
● капиталовата стойност на проекта е достатъчно голяма, за да оправдае 
разходите по ПЧП договарянето (време на специалисти, възнаграждение за 
консултанти и експерти и др.);
● естеството на публичните активи и услуги, както и прехвърлените рискове, е 
такова, че те могат да се дефинират и оценят за времето на проекта. Това е особено 
важно предвид дългосрочния хоризонт и сътрудничество при ПЧП схемите;
● динамиката в сектора по отношение на технологичните решения и иновации е 
относително ниска и не се очакват значителни промени, които могат да повлияят 
върху дългосрочната планирана употреба на активите или върху предоставяната 
услуга;
● хоризонтът на планиране е дългосрочен и има увереност, че активите и 
предоставяните услуги ще се ползват за дълъг период от време;
● Не всички ПЧП схеми работят добре във всички страни – спецификата на 
държавата и сектора трябва да се имат предвид;

Същност и характеристики на ПЧП 
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● Успехът на ПЧП е силно зависим от местните условия (т.е. политически риск, 
закони, опит и др.);
● Ефективната комуникация по време на целия жизнен цикъл на проекта 
е изключително важна. Преговарянето и на по-късен етап понякога е 
необходимо;
● ПЧП процесът трябва да е справедлив, прозрачен и ефективен, за да се 
подсигури дългосрочният успех на проекта;
● Сътрудничеството със специализирани ПЧП звена и центрове за най-добри 
практики увеличава ефективността и вероятността за успешно ПЧП;
● Ползите от рефинансиране следва да се обмислят предварително и ако има 
такива, да се споделят между страните.

Европейският пазар е показал, че най-честата употреба на ПЧП схеми е свързана 
с транспортната инфраструктура (пътища, мостове, тунели, железници). Въпреки 
това се наблюдава нарастване на използването на ПЧП и в секторите на управление 
на отпадъците, водите, здравеопазването, отбраната и образованието.

2.10. Национална правна уредба в областта на ПЧП
Успешното провеждане на концесионни договори и други форми на ПЧП изисква 
съществуваща ясна правна рамка и установени административни механизми 
за провеждане на инвестиционните партньорства. Въпреки че се среща в 
някои подзаконови нормативни актове (напр. в устройствените правилници 
на Министерството на финансите и Държавната агенция за информационни 
технологии и съобщения), терминът “публично-частни партньорства” все 
още няма законово определение в нашата страна. Основните правни актове 
в българското законодателство, които засягат въпроси във връзка с ПЧП, са: 
Законът за задълженията и договорите (ЗЗД), Търговският закон (ТЗ), Законът за 
обществените поръчки (ЗОП), и Законът за концесиите (ЗК). Някои по-специални 
правила се съдържат и в Закона за енергетиката, както и в някои подзаконови 
нормативни актове. Идеята за осигуряване на някои необходими условия за 
ефективното провеждане на ПЧП в България се съдържа и в разработваната 
понастоящем концепция на проекта за закон за изменение и допълнение на Закона 
за регионално развитие (ЗРР).
Първите два от посочените по-горе закони - ТЗ и ЗЗД - са общи и не съдържат 
разпоредби, уреждащи конкретно материята на ПЧП, но съдържат общи правила, 
касаещи видовете договори, начина на тяхното сключване, и правата и задълженията 
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на страните. Значението на ТЗ и ЗЗД не трябва да се пренебрегва, тъй като, чл. 
45 от ЗОП гласи: “За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, 
изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат 
разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.” 
Въпреки цитирания текст, характерните специфики на финансово-договорните 
отношения по ПЧП налагат тяхното по -нататъшно детайлно регулиране в 
специални закони, каквито са ЗОП и ЗК. През последните месеци и в двата закона 
бяха направени значителни изменения, продиктувани основно от предстоящото 
членство на България в ЕС и налагащото се по-пълно хармонизиране на българското 
закондателство с това на съюза.

2.10.1. Закон за обществените поръчки
ЗОП определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени 
поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и 
извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на 
определени в закона дейности с обществено значение. Основните приципи, 
заложени в закона, са публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 
като и равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Законът определя 
обектите на общестени поръчки, както и субектите на процедурите за възлагане 
на обществени поръчки. Обектите на обществени поръчки са описани в ал. 1 на 
чл. 3 от закона. Това са:

● доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наемане със или 
без право на закупуване или покупка на изплащане, както и всички необходими 
предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване 
на машини и съоръжения и други;
● предоставянето на услуги;
● строителството- детайлно са описани дейностите, които закона разглежда 
като строителни или свързани със строителство.

Субекти на процедурите за възлагане на обществени поръчки са възложителите, 
кандидатите, участниците и изпълнителите, като законът съдържа ясни определения 
за всяка от посочените групи.
В съответствие с изискванията на директива 2004/17/ЕС на ЕС и с прилагането 
на най-добрите практики в областта на обществените поръчки в ЗОП се въвеждат 
и двустепенни процедури (например: състезателен диалог; вж. Приложение 
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4), както и допълнително детайлно разписване на съществуващи в предишната 
версия на закона в тези процедури и допълнения по тях (изготвяне на технически 
спецификации, публикуване на оферта, разглеждане, оценка и класиране на 
офертите, сключване на договор).

Според ЗОП министърът на икономиката и енергетиката осъществява държавната 
политика в областта на обществените поръчки, като в тази си дейност той бива 
подпомаган от Агенция по обществени поръчки (АОП). Агенцията практически 
функционира от октомври 2004 година в изпълнение на разпоредбите на 
предходното изменение на ЗОП, като второстепенен бюджетен разпоредител 
на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ). Към момента АОП 
контролира и управлява дейността по ОП за всички административни структури в 
страната. С предходното изменение на ЗОП (юни 2004 година, в сила от октомври 
2004 година) бе създаден също и публичен Регистър на Обществените поръчки, 
администриран от АОП, който съдържа решенията за откриване и прекратяване 
на процедури за възлагане на обществени поръчки, обявленията, предвидени за 
вписване в регистъра и информация за възложените обществени поръчки.

Понастоящем Регистърът на обществените поръчки не е единствената база от 
данни, относно дейности, възлагани чрез някакви процедури за избор от публични 
администрации на частни изпълнители и доставчици. Налична е пилотна версия 
на електронен регистър на малки обществени поръчки (под праговете), на 
сайта на Министерство на финансите (МФ), който предоставя информация за 
процедури по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) 
за системата на МФ. Според създателите му, концепцията е в бъдеще този 
регистър да предоставя възможности за електронно търгуване на дейности под 
праговете на ЗОП, но към момента това все още не е реализирано. Все пак опита, 
натрупан от администрирането на този електронен регистър, представлява една 
добра база от примери при предстоящото планирано въвеждане на електронни 
системи за сключване на договори и разплащане при ПЧП с финансиране както 
по предприсъединителни средства от ЕК така и финансирания по ЕС след 
присъединяването на България през 2007 година.

С последните изменения на ЗОП влизат в сила изискванията на Директиви 
2004/17/ЕС, 2004/18/ЕС, 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО в областта на обществените 
поръчки. В съответствие с изискванията на Директива 2004/17/ЕС в глава първа 
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“Основни положения” са прецизирани разпоредбите относно дейностите с 
обществено значение, които извършват възложителите в комуналния сектор, или 
т.нар. “секторни възложители”. Въвеждат се и задължения за уведомяване на 
Европейската комисия по въпроси, свързани с обществените поръчки в страната, 
съгласно същата Директива (конкретно в случаите, когато има преминаване 
на праговете, приети за ЕС). Променена е правната уредба на обжалването на 
процедурите за възлагане на обществени поръчки (глава единадесета от ЗОП). При 
обжалването се прави радикална промяна, като то не е вече в компетенциите на 
съдебен орган, а става по административен път. В съответствие с изискванията на 
Директива 89/665/ЕИО и Директива 92/13/ЕИО новият ред предвижда възможност 
за обжалване на всяко решение, действие или бездействие на възложителя от всяко 
заинтересувано лице пред специализиран административен орган - Комисията 
за защита на конкуренцията. Привеждането на българското законодателство в 
съответствие с правото на Европейския съюз в тази област ще улесни процеса на 
присъединяване към останалите държави - членки на Общността, и ще стимулира 
развитието на българската икономика.

2.10.2. Закон за концесиите
С изключение на дейностите, които са детайлизирани по чл. 7а, 76 и 7в от 
ЗОП, които определят реда от дейности, свързани с природен газ, топлинна, 
електрическа енергия, питейна вода, транспортни услуги (железопътен,   трамваен,   
тролейбусен,   автобусен   и автоматични транспортни системи и/или въжени 
линии), концесионните отношения при които могат да се осъществяват ПЧП, за 
уредени в ЗК.

ЗК урежда условията и реда за предоставяне, изпълнение и прекратяване на 
концесии. Той съдържа определения за концесия, за обекти и субекти на концесията, 
описание на процедурите по предоставяне на концесия, както и особеностите на 
концесионния договор.

Според чл. 2 ал. 1 от закона концесията е: “право на експлоатация върху обект от 
обществен интерес, предоставен от концедент на търговец - концесионер, срещу 
задължението на концесионера да изгради и/или управлява и поддържа обекта 
на концесията на свой риск.” Посоченото определение напълно съответства 
на определението за концесия от Директива 2004/18/ЕО. По-нататък в закона 
изчерпателно са изброени обектите на концесията. Това са:

Същност и характеристики на ПЧП 
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● обекти, обявени за изключителна държавна собственост;
● обекти, имоти или части от имоти - публична държавна или публична общинска 

собственост, с които се извършва стопанска дейност;
● обекти, имоти или части от имоти - частна държавна или частна общинска 

собственост, с които се извършва стопанска дейност;
● имоти или части от имоти - собственост на публичноправна организация, с 

които се извършва стопанска дейност.

Законът дава легално определение и на субектите на концесията - концедент и 
концесионер. Концедентите са изброени изчерпателно - Министерският съвет, 
общинските съвети и публично-правни организации, докато концесионерите са 
представени с обща характеристика: “Концесионер е участникът в процедура за 
предоставяне на концесия, с когото концедентът е сключил концесионен договор.”

ЗК също като ЗОП предвижда създаването на регистър - Национален концесионен 
регистър - който се подържа от Министерски съвет и съдържа данни за всички 
концесии. Националният концесионен регистър е публичен и до него се осигурява 
достъп чрез Интернет.

В Закона за концесиите е обърнато особено внимание на концесионния договор, 
като са предвидени специални правила за неговото сключване, изменение, 
изпълнение, прекратяване и последиците от прекратяването му. Отново обаче, 
както и в ЗОП, е включен текст, според които за неуредените въпроси се прилагат 
съответно разпоредбите на част трета от Търговския закон и на общата част от 
Закона за задълженията и договорите.

С последните изменения на закона, регулаторният режим на концесиите се 
привежда в съответствие с acquis communautaire и по-специално с предписанията 
на Договора за създаване на Европейската общност и с Директива 2004/18/ЕО, като 
са спазени принципите за равнопоставеност и недискриминация. По този начин се 
създават необходимите предпоставки българското законодателство да отговори на 
практически проблеми, които ще се породят от пълноправното членство на страната 
в Европейския съюз, а така също се създават условия за ефективното усвояване на 
средствата от Кохезионния фонд и Структурните фондове на Европейския съюз за 
постигане на обществено значими цели и приоритети.
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III. Преглед на добри европейски практики 
в реализиране на ПЧП

Практиката в страните-членки на ЕС през последните години и десетилетия 
показва, че сътрудничеството с частния сектор може да предложи определени 
предимства, като:

● Ускоряване изграждането на конкретна инфраструктура - ПЧП често позволява 
публичният сектор да трансформира еднократното капиталово финансиране 
в поредица от раздробени заплащания на извършени услуги. Това позволява 
изпълнението на проектите да продължи в периоди, в които наличността на 
публични капитали е ограничена (например при изчерпване на разполагаемите 
фондове, или във връзка с годишните бюджетни цикли), като по този начин 
необходимите инвестиции се осъществяват по-ускорено.
● По-бързо изпълнение - предоставянето на отговорностите за проектиране и 
изпълнение на проекти на частния сектор, в съчетание с плащанията, свързани 
с наличност на определени услуги, осигурява значителни стимули за частния 
сектор при осъществяването на възложените подетапи в съкратени срокове. 
● Намалени разходи за цялостно изграждане и поддържане -проектите за ПЧП, 
които включват услуги по функциониране и поддръжка, силно мотивират 
частния сектор да сведе до минимум разходите през целия жизнен цикъл на 
конкретен проект, което понякога е изключително трудно да се постигне в 
рамките на традиционното бюджетиране на публичния сектор. 
● По-добро разпределяне на риска - водещ принцип на всяко ПЧП е 
разпределението на наличните рискове на партньорите, които могат най-добре 
да го управляват при минимални разходи. Целта при това е оптимизация, вместо 
максимизиране на прехвърлянето на рискове, с оглед осигуряване на най-добра 
стойност срещу направените инвестиции.
● Стимулиране на най-добро изпълнение - обичайно разпределението на 
риска мотивира изпълнителите от частния сектор да подобрят управлението и 
изпълнението на конкретните проекти. Съгласно преобладаващата практика, 
изпълнителите получават цялостното си възнаграждение едва след установяване 
на спазването на поставените изисквания и установените стандарти.

Преглед на добри европейски практики в реализиране на ПЧП
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● По-добро качество на предоставените услуги - международната практика 
показва, че относително често ПЧП подходът води до по-добро качество 
на изпълнение на възлаганите услуги, отколкото е това при традиционните 
вътрешно-публични процедури. Това се дължи на по-доброто дефиниране на 
услугите и възлагането им на специализирани подизпълнители, осъществяването 
на икономии от мащаба, прилагане на иновативни практики, или на системи 
от поощрения и санкции, които традиционно се предвиждат в договорите за 
ПЧП.
● Генериране на допълнителни изгоди - частният сектор има възможност да 
генерира допълнителни 
изгоди от трети страни, 
като така намалява 
проектната себестойност 
в сравнение с тази 
при чисто публичните 
инвестиционни проекти. 
Това може да се постигне 
чрез използването на 
свободни мощности, 
или на допълнителни 
разполагаеми ресурси.
● Подобрено публично 
управление - чрез възлагане на предоставянето на публични услуги държавната 
администрация действа като регулатор, като при това се фокусира върху 
програмирането и оперативния контрол, вместо върху ежедневното управление 
на проектното изпълнение. В допълнение, чрез прилагането на конкурентни 
процедури за възлагане на обществени поръчки, ПЧП позволява фиксиране 
на проектната себестойност, придружено от постигане на най-добра стойност 
срещу вложените инвестиции.

В контекста на гореописаните обстоятелства, широкият международен интерес 
към ПЧП може да се обясни предимно с три водещи фактора:

●  Допълнителни инфраструктурни инвестиции - икономическият растеж в голяма 
степен зависи от изграждането и модернизирането на инфраструктурни обекти, 
конкретно в комунална инфраструктура (електроснабдяване, газифициране 
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и топлофикация, водоснабдяване, и телекомуникационна инфраструктура), 
и транспортните системи. Също така, в много страни съществува спешна 
необходимост от нова социална инфраструктура, като болници и болнично 
оборудване, затвори, учебни заведения и жилищен фонд. Всички тези области 
се явяват потенциално благоприятни за ангажиране на частния сектор.
● По-добра ефективност в оползотворяване на ресурсите - опитът от осъществената 
приватизация показва, че много дейности, дори и традиционни за публичния 
сектор, могат да се осъществяват по-ефективно чрез компетентностите и 
системите от стимули, присъщи на частния сектор.
● Общите икономически изгоди от активи на публичния сектор -значителни 
публични средства са инвестирани в изграждане на активи, от рода на 
отбранителни технологии и иновативни информационни системи, които 
обаче се използват за ограничен брой публични приложения. Привличането 
на компетентностите на частния сектор за използване на тези активи в по-
широк набор от приложения може да доведе до значително увеличаване на 
реализираните ползи за публичния сектор.

3.1. Примери за ПЧП в различни сектори на страни от ЕС

3.1.1. Проект за преработка на отпадни води, град Дъблин, Ирландия
Общите условия, при които се осъществява този проект, са подчертано 
благоприятни за привличането на частно участие в публични инвестиционни 
дейности – по отношение на наличието на подкрепа от страна на правителството 
и обществеността, на правна регламентация и институционален опит в подобни 
инициативи и на ефективни и разработени схеми за ведомствена и партньорска 
координация. В голям брой подобни инфраструктурни инициативи в Ирландия са 
прилагани партньорски схеми за проектиране – изграждане – обслужване (ПИО) 
или за проектиране – изграждане – финансиране – обслужване (ПИФО). В областта 
на инфраструктурата за водоснабдяване и канализация ирландското правителство 
стартира целева инвестиционна програма за развитие на услугите за ВиК за периода 
2000 – 2006 г., включваща значителен компонент за ПЧП. Пилотни прокти по тази 
програма бяха осъществени за магистралния водопровод Балимор – Юстъс, който 
обслужба Дъблин, за Клеървилския водопровод, обслужващ Лимерик и за Лий 
Роуд, обслужващ Корк.

Вече функциониращата Дъблинска брегова пречиствателна станция за отпадни 

Преглед на добри европейски практики в реализиране на ПЧП
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води също е изградена с използване на подхода на ПЧП (ПИО). Финансирането 
на проекта отчасти е осигурено чрез подпомагане от Кохезионния фонд на ЕС 
съвместно с Ирландското министерство на природните ресурси, община Дъблин и 
общинския съвет, както и с други извънобщински потребители. Пречиствателната 
станция преработва отпадните води от битовите и бизнес потребители в Голяма 
община Дъблин, която включва град Дъблин, Фингейл, Южен Дъблин и Дан Лаогейр 
Ратдаун. Станцията използва съвременни технологии за прнеработка на отпадните 
води и техните утайки. При нея се използват барабани за последващо сортиране 
с двукомпонентна конфигурация и ултравиолетова инсталация за дезинфекция, 
която осигурява високо качество на водата за къпане по Дъблинското крайбрежие. 
Филтрираните при процеса отпадъчни утайки се преработват допълнително чрез 
комбинация от топлинна хидролиза, анаеробно изваряване и топлинно изсушаване. 
Полученият продукт се гранулира и се използва за наторяване. Станцията в 
Рингсенд е единствената в света, която използва такава комбинация за преработка 
на отпадните води. Метанът, получен в хода на процеса, се използва за генериране на 
близо 60% от електроенергийните нужди на станцията. В допълнение към горното, 
използваните модерни технологии позволяват разширяване на капацитета при 
подмяната на съществуващата стара пречиствателна станция, без необходимост от 
допълнителна територия и отводнителни работи в района на крайбрежния шелф.

При изграждането на пречиствателната станция успешно са реализирани две 
от основните предимства, ксоито предлага ПЧП – повишаване на качеството на 
предлаганите публични услуги и използване на най-добрите практики и технологии 
за подобен род публични услуги. Допълнителна цел на ПЧП в случая е било 
създаването на структура, която по-добре опазва капиталовата инвистиция.

Поръчката е проведена посредством открита тръжна процедура, спечелена от 
международен консорциум с участие на компаниите Аскон (Ейре), Блек енд 
Вейч (Великобритания) и Англиа Уотър (Великобритания). Експлоатацията на 
станцията е предоставена за период от 20 години. От операторите се изисква 
да осигурят качество на преработванете води, което отговаря на стандартите, 
заложени в Директивата за третиране на градски отпадни води, за преработения 
отток и утайки.

Разпределението на отговорностите между партниращите страни е следното 
– работата на операторите по обслужване работата на станцията се заплаща 
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от публичните партньори. Общината се занимава с определяне равнищата на 
потребителски такси и тяхното инкасиране по отношение на некомуналните 
потребители (поради безвъзмездния режим на ползване на водоснабдителни услуги 
за битовите абонати в Ирландия). При определянето на размера на потребителските 
такси се отчитат неупотребените водни количества (според законодателството на 
ЕС, небитовите водопотребители заявяват предварително необходимите им водни 
количества, преди включването им в системата на общинската канализация). 
Собствеността върху съоръже-
нията остава публична. Съби-
раните потребителски такси 
позволяват покриването на 
капиталовите и оперативни 
разходи по направените 
инвестиции. Разходите, непо-
срещнати своевременно от 
сумите на потребителските 
такси, се покриват от местния 
фонд, създаден от ирландското 
правителство.

Частните оператори на станцията имат договорен ангажимент относно нейната 
поддръжка, както и за покриването на нейните оперативни разходи. Това 
стимулира партниращия международен консорциум да увеличи ефективността на 
съоръженията, чрез намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация, и по 
този начин . чрез увеличаване на реализираната печалба.

Общият размер на направената инвестиция възлиза на 265 милиона ЕВРО, от 
които 133 милиона ЕВРО са предоставени от Кохезионния фонд на ЕС. Проектът е 
осъществен без правителствена гаранция за международния консорциум, за сметка 
на това другата приблизително половината от проекта, непокрита от Кохезионния 
фонд, е финансирана от публичните партньори.

При прегледа на проекта могат да бъдат откроени следните основни моменти:

● Община Дъблин формулира нуждата от нова общинска пречиствателна мощност 
под влияние на Директивата за третиране на градски отпадни води на ЕС, която 
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създава необходимост от повишаване на качеството на канализацията в района 
на Дъблинското крайбрежие. Същевременно изграждането на пречиствателна 
станция на ограничената територия, разполагаема в района на Рингсенд, изисква 
използването на най-модерни подходи и технологии, поради това по-скъпи от 
други такива. Кохезионният фонд на ЕС предоставя допълнителни средства, за 
да подпомогне инициативата на общината, което прави възможно привличането 
на наличните частна експертиза и технологични умения.
● Капиталовите и експлоатационни разходи са покрити от размера на 
потребителските такси, заплащани от не-комуналните водопотребители.
● Партниращият частен консорциум получава заплащане срещу направените от 
него разходи за поддръжка и експлоатация на съоръженията. 
● Чрез използването на тази схема и формирането на целеви местен фонд, 
ирландското правителство индиректно субсидира община Дъблин, доколкото 
общинския бюджет не заплаща за преработената вода, в контекста на 
неотдавнашен опит за въвеждане на домакински потребителски такси за 
водоснабдяване, посрещнат със сериозни несъгласия и протести и завършил с 
неуспех. 
● Договорът по ПЧП постига опазване на направената капиталова инвестиция 
и устойчивост на проекта. Частният оператор има пряк стимул да провежда 
ефективна експлоатация на съоръженията.

3.1.2. Проект за управление на твърдите отпадъци, град Мюлхейм, Германия
Натрупването на икономиче-
ски, технически и екологични 
проблеми в началото на 
90-те години в съчетание 
с популяризирането на 
възможните ползи от 
прилагането на смесени 
публично-частни решения 
принуждават управата на град 
Мюлхейм в Рурска област да 
се откаже от традиционната 
си роля на местен монополист 

на пазара на услугите за управление на твърди отпадъци. С оглед привличането 
на частно финансиране и ноу-хау през 1994 градската управа кани двама частни 
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партньори за създаването на публично-частно предприятие за управление на 
твърди отпадъци, “Мюлхеймър Ентсорсунгсгезелшафт ООД”. 25.1% от дяловото 
участие в предприятието принадлежат на общината, а оставащите 74.9% частно 
участие са разпределени поравно между международната компания “Тринекенс” 
АД и една национална компания за отпадъци (като през 1997 г. цялото частно 
дялово участие се придобива от “Тринекенс” АД).

Предметът на дейност на създаденото публично-частно дружество е разширяване 
на обхвата на инсинерацията (изгарянето) на отпадъци до обхвата на цялата 
Рурска област. До 1997 година всички други дейности за твърди отпадъци са 
преимуществено в целева публична фирма, която се занимава с управление на 
твърдите отпадъци, почистване на пътищата и на отпадните води. През 1998 
година по инициатива на общинския съвет са проведени консултации с управите 
на частния партньор, публично-частното предприятие и с общинските служби за 
концепция за интегрирано публично-частно решение относно всички общински 
услуги за твърди отпадъци. Предложената концепция включва концентрирането 
на всички услуги в едно публично-частно предприятие, в което общината да 
притежава мнозинството от капитала - 51% - с оглед противоречивите обществени 
становища за евентуално значително оттегляне на публичната администрация 
от този чувствителен сектор. “Тринекенс” АД възприема идеята независимо от 
загубата на контролния дял от капитала, във връзка с предлаганите възможности 
за значително разширяване на нейните ангажименти в областта на местните 
общински услуги за твърди отпадъци, както и за създаване на нови подобни услуги 
в някои специфични бизнес сегменти. След период от преговори и организационни 
дейности, новото публично-частно предприятие започва дейност през м. октомври 
2000 г.

Проектът си поставя за изпълнение комплекс от разностранни цели:

● Въвеждане на висококачествена технология за инсинериране на генерираните 
твърди отпадъци;
● Равномерно разпределяне между публичния и частния партньор на 
необходимите разходи за техническа и екологична модернизация на целия 
инфраструктурен комплекс за управление и третиране на твърди отпадъци и за 
почистване на пътищата;
● Привличане на частно финансиране и квалификация с оглед реализацията на 
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икономии при обновяването на асоциираната инфраструктура в условията на 
ограничено държавно финансиране;
● Интензивно сътрудничество между общините на територията на Рурска 
област, с оглед съвместното използване на хранилищата за опасни отпадъци и 
на съоръженията за биологично третиране на отпадъците, като следваща фаза 
на развитие на проекта;
● Стабилизиране на нарастващите битови такси за отпадъци;
● Сигурност на работните места за работниците в публичния сектор, в контекста 
на относително високата регионална безработица.

Цялостният подход, окончателно възприет за изпълнение на проекта, е джойнт 
венчър с елементи на ИОП подход. С оглед избягването на цялостна нова тръжна 
процедура и асоциираното с нея забавяне, партньорите по проекта встъпват в серия 
от договорености, които са оформени в комплект от девет отделни и самостоятелни 
договора.

Процесът на пряко договаряне, приложен при този проект, установява двата типични 
основни проблема, които възникват пред всички общини, иницииращи публично-
частни партньорства. Първият от тези проблеми е възможността за завеждане на 
съдебни дела от страна на конкурентни компании, ако партньорството се формира 
чрез преговори със само един потенциален доставчик на услуги. Дори при 
постигане на договореност между партниращите страни, насоките и процедурите 
на ЕС силно застъпват и отстояват нуждата от равнопоставена, публична и 
прозрачна тръжна процедура. В конкретния случай отговорната тръжна камара 
на провинция Северен Рейн - Вестфалия одобрява през 2000 г. проекта по чисто 
формални съображения, и поради изтичане на времето за подаване на евентуални 
възражения.

Като втори типичен проблем може да се посочи сравнимостта на сроковете за 
провеждане на комплексни двустранни преговори с множество от цели и в условия 
на липса на натрупан предишен опит, със сроковете за провеждане на редовна 
тръжна процедура, т.е. очакваното и желано скъсяване на периода за стартиране 
на даден необходим инвестиционен проект се реализира незначително или съвсем 
не се реализира.

Необходимо е в допълнение да се отбележи определения риск, който може да 
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крият преговорите с избран кандидат, във връзка с обичайно съпътстващата 
това конфиденциалност по отношение на ролята на ангажираните финансиращи 
банки, годишните плащания по договора и критерии за избор на кандидат. Освен 
подразбиращият се правен риск, липсата на публична информация и липсваща 
конкуренция води до производни рискове във връзка с възможността за пропуснати 
по-големи ползи и икономии при една алтернативна тръжна процедура, и 
вероятните подозрения за корупция в структурата на публичния партньор. Докато 
при проекта на Мюлхейм няма информация за този негов аспект, други инициативи 
за ПЧП с участието на “Тринекенс” АД в Кьолн и други общини на територията 
на провинция Северен Рейн - Вестфалия през втората половина на 90-те години 
бяха доказани подобни съдебни обвинения за наличие на корупция на длъжностни 
лица.

Информацията за този проект позволява да се отбележат следните характерни 
моменти:

● Ограничаването на конкуренцията и концентрацията върху определен частен 
партньор на етапа на разработване на проекта крие рискове за ефективното 
постигане на целите на проекта;
● Упоменатите рискове включват липса на публична информация, потенциал 
за необосновано намаление на съотношението цена/ползи,     обвинения     за     
корупция и недостатъчна мотивация на частния партньор за постигане на по-
добра ефективност и технологично обновяване.

От друга страна, подходът, избран от община Мюлхейм, дава възможност за 
определени преимущества:

● Възможност за ясни и детайлни решения на съществуващите належащи 
проблеми от икономически, технически, и екологичен характер при условията 
на относително по-къси срокове за подготовка на проекта;
● Съвместно ползване на новоизграденото депо за опасни отпадъци и 
съоръжението за биологични отпадъци от страна на общините в Рурска област, 
което от своя страна подпомага кооперирането между общините;
● Създават се гаранции за стабилизиране на потребителските такси, и за 
заетостта във връзка с проекта.

Преглед на добри европейски практики в реализиране на ПЧП
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3.1.3. Център за регионално развитие Форса, Финландия
Центърът за регионално развитие Форса е собственост на пет финландски общини – 
Форса, Хумпила, Йокиойнен, Тамела и Юпея. Той е създаден за оперативна помощ 
на активния бизнес в района на Форса – силно индустриализирана област с развита 
хранително-вкусова, електронна и енергийна промишленост. Основната роля на 
Центъра е да консултира общините и бизнеса по проблеми на производството, 
регионалното и икономическото планиране, маркетинг и проектиране.

Форса е идеално разположена в центъра на триъгълника, образуван от 
проспериращите градове Хелзинки, Турку и Тампере, на кръстопътя на 
националните пътища №2, 9 и 10 и на около час път от тези важни административни 
и промишлени средища. Всеки начеващ бизнесмен, който желае да оперира в тази 
перспективна зона, може да се възползва от услугите на Центъра. Тук може да 
бъде получена консултация и информация по следните въпроси:

● Оценка на бизнес идеята и нейната доходност;
● Информация за различни бизнес модели;
● Информация за финансирането на стартиращ бизнес;
● Информация за бизнес регистрация и разрешение;
● Информация за свободни бизнес площи;
● Контакти и обучение.

В Центъра може да бъде получена важна информация за източниците на публично 
финансиране на начеващия бизнес, както и гаранции, улесняващи ползването 
на банкови кредити или държавни помощи. Оценка на риска и експортните 
възможности са други възможности за експертна консултация. Всеки жител на 
региона и потенциален инвеститор може да получи следните услуги напълно 
безплатно:

● Експертни услуги и консултации;
● Подобряване на възможностите за публично финансиране;
● Препоръки за начално субсидиране и продължаващо напътстване;
● Бизнес инкубатор;
● Създаване на мрежи и клъстери;
● Обучение и полезни контакти;
● Туристическа информация.
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IV. Изследване и анализ на реализирани ПЧП и възможности 
за бъдещи ПЧП в община Гоце Делчев

4.1.  Съществуващи процедури за определяне на обекти на ПЧП в община 
Гоце Делчев
Анализът на съществуващите процедури за определяне на обекти на ПЧП в община 
Гоце Делчев предвиждаше да обхване следното:

Първо, анализ на документацията, свързана с регламентиране на процедурите по 
ПЧП от гледна точка на участващите институционални звена, техните правомощия, 
структурата на тяхното взаимодействие по отношение на определянето на обекти 
на ПЧП в общината. 

Второ, анализ на йерархичните връзки и взаимо-зависимости на институционалните 
звена и оторизираните техни  представители, участващи в процеса на определяне 
на обектите на ПЧП от гледна точка на процеса на иницииране на ПЧП, етапите 
за вземане на решения, степента на отговорностите им за определяне на обектите 
на ПЧП.

Трето, анализ на инициирани от местния бизнес и НПО проекти, включващи 
реализирането на ПЧП и предложенията им за определяне на обектите на 
въпросните ПЧП.

Четвърто, анализ на практиките на опубличностяване на идеите за ПЧП от 
реалните заинтересовани страни и начините, по които последните комуникират и 
информират за конкретните обекти на предлаганите ПЧП.

Пето, обобщение на предхождащите четири относително самостойни аналитични 
стъпки, като целта на този синтез е да се оформи общ аналитичен извод за 
структурата и съдържанието на съществуващите процедури за определяне на 
обекти на ПЧП в община Гоце Делчев.

Вследствие на осъществяването на предвидените аналитични стъпки, процедурата 

Изследване и анализ на реализирани ПЧП и възможности за бъдещи ПЧП в община Гоце Делчев
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може да бъде описана по следния начин:

1. Заявяване на интерес за ПЧП от страна на частен партньор чрез депозиране 
на писмено намерение до Кмета или в по-редки случаи до Общинския съвет.
2. Заявяване на интерес за ПЧП от страна на общинската администрация, чрез 
депозиране на доклад на Кмета до Общинския съвет. 
3. Проверка от страна на Кмета на обстоятелствата и наличните възможности на 
общината за исканото или предлаганото партньорство. 
4. Дирекция „Общинска собственост” подготвя предложението, на базата на 
съответната инициатива.
5. Когато предложението е свързано със строителен режим, се съгласува с 
Дирекция ТСУ, задно с финансов анализ и юридическа анализ.
6. При наличие на позитивни обстоятелства, даващи гаранция за възможностите, 
след преценка на Кмета се отправя доклад с предложение до комисиите на ОС.
7. Обсъждане в комисиите на Общинския съвет.
8. Оценяване на ефекта от предлаганото партньорство в комисиите при 
присъствието на представител на Кметската управа и на ресорен директор на 
Дирекция (в повечето случаи – Дирекция „Общинска собственост”), прави се и 
преценка за целесъобразност и законосъобразност.
9. Приемане на решение на ресорните комисии на ОС за приемане или отхвърляне 
на предложението.
10. Включване в дневния ред на предстоящо заседание на Общинския съвет.
11. Обсъждане на предложението на комисиите от общинските съветници в 
присъствието на вносителя.
12. Приемане на решение на Общинския съвет за приемане или отхвърляне на 
предложението.
13. При позитивно решение, се възлага на Кмета да придвижи процедурата по-
нататък. 
14. Придвижване оперативно на процедурата от Кметската администрация. 
(например, обявяване на конкурс, търг, ако е предвидено; подписване на 
договори и т.н.). 

Координацията на целия процес, описан дотук е отговорност на Кмета. Липсват  
фиксирани срокове за всяко от отделните действия, и в този смисъл не е нормативно 
регламентирано в наредба или друг документ колко дълго трае процедурата. 
Това, по признание на ръководството на общината понякога води до забавяне на 
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приключването на процедурата и съответно до стартирането на съответния проект. 

Когато е свързано с общинска собственост, процедурата задължително минава през 
одобрение на ОС, когато е за дейност, например „социален патронаж” решението 
взима еднолично кмета, като обявява открита процедура, на която могат да се явят 
и други кандидати.

Липсата на вътрешни разпоредби за сроковете, в които трябва да приключи 
процедурата, не се възприема от общинската управа като сериозен проблем, защото 
почти всеки месец има заседание на Общинския съвет. Ако е налице определено 
предложение, което е спорно, се провежда обсъждане с ОС, после се провежда 
разговор с потенциалния инвеститор и така предварително се изчистват спорните 
моменти. 

ОС взима решение и упълномощава или задължава кмета да задвижи процедурата, 
като това в повечето случаи не съдържа срокове, но има и случаи, в които те се 
предвиждат, например в случая с предложението за фотоволтаичната централа., 
когато е било фиксиран срок от един месец.

4.2. Анализ на процеса на вземане на решение за стартиране на проект чрез 
ПЧП в община Гоце Делчев 
Анализът на процеса на вземане на решение за стартиране на проект чрез ПЧП в 
община Гоце Делчев обхваща следното:

Първо, анализ на документацията и нормативните предпоставки, свързани 
с регламентиране на процедурите по ПЧП от гледна точка на участващите 
институционални звена, техните правомощия, структурата на тяхното 
взаимодействие по отношение на участието и ролята им в процеса на вземане на 
решение за стартиране на проект чрез ПЧП в общината. 

Второ, анализ на йерархичните връзки и взаимо-зависимости на институционалните 
звена и оторизираните техни представители, участващи в процеса на вземане 
на решение за стартиране на проект чрез ПЧП от гледна точка на процеса на 
иницииране на ПЧП, етапите за вземане на решения, степента на отговорностите 
им във всеки един от етапите на процеса на вземане на решение за стартиране на 
ПЧП в община Гоце Делчев.

Изследване и анализ на реализирани ПЧП и възможности за бъдещи ПЧП в община Гоце Делчев
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Трето, анализ на степента на включеност на местния бизнес и НПО във всеки от 
етапите на процеса на вземане на решение за стартиране на проект чрез ПЧП.

Четвърто, анализ на съществуващите практики на въвличане на реалните 
заинтересовани страни в процеса на вземане на решение за стартиране на проект 
чрез ПЧП и начините, по които заинтересованите страни допринасят за, и влияят 
позитивно върху решението за стартиране на ПЧП.

Пето, обобщение на предхождащите четири относително самостойни аналитични 
стъпки, като целта на този синтез е да се оформи общ аналитичен извод за 
структурата и съдържанието на процеса на вземане на решение за стартиране на 
проект чрез ПЧП в община Гоце Делчев.

Вследствие на осъществяването на предвидените аналитични стъпки се оказа, 
че няма съдържателно разделение между процедурата за определяне на обекти 
на ПЧП в община Гоце Делчев, и процеса на вземане на решение за стартиране 
на проект чрез ПЧП.  Тоест, тези два елемента са синтетично обвързани при 
иницииране на процеса по реализиране на ПЧП. Процесът на вземане на решение 
може да бъде описан по следния начин:

1. Заявяване на интерес за ПЧП от страна на частен партньор чрез депозиране 
на писмено намерение до Кмета или в по-редки случаи до Общинския съвет.
2. Заявяване на интерес за ПЧП от страна на общинската администрация, чрез 
депозиране на доклад на Кмета до Общинския съвет. 
3. Проверка от страна на Кмета на обстоятелствата и наличните възможности на 
общината за исканото или предлаганото партньорство. 
4. Дирекция „Общинска собственост” подготвя предложението, на базата на 
съответната инициатива.
5. Когато предложението е свързано със строителен режим, се съгласува с 
Дирекция ТСУ, задно с финансов анализ и юридическа анализ.
6. При наличие на позитивни обстоятелства, даващи гаранция за възможностите, 
след преценка на Кмета се отправя доклад с предложение до комисиите на ОС.
7. Обсъждане в комисиите на Общинския съвет.
8. Оценяване на ефекта от предлаганото партньорство в комисиите при 
присъствието на представител на Кметската управа и на ресорен директор на 
Дирекция (в повечето случаи – Дирекция „Общинска собственост”), прави се и 
преценка за целесъобразност и законосъобразност.
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9. Приемане на решение на ресорните комисии на ОС за приемане или отхвърляне 
на предложението.
10. Включване в дневния ред на предстоящо заседание на Общинския съвет.
11. Обсъждане на предложението на комисиите от общинските съветници в 
присъствието на вносителя.
12. Приемане на решение на Общинския съвет за приемане или отхвърляне на 
предложението.
13. При позитивно решение, се възлага на Кмета да придвижи процедурата по-
нататък. 
14. Придвижване оперативно на процедурата от Кметската администрация. 
(например, обявяване на конкурс, търг, ако е предвидено; подписване на 
договори и т.н.). 

Координацията и на този целия процес, описан дотук, е отговорност на Кмета. 
Липсват  отново фиксирани срокове за всяко от отделните действия, и в този 
смисъл не е нормативно регламентирано в наредба или друг документ колко дълго 
трае процедурата. Това, по признание на ръководството на общината понякога 
води до забавяне на приключването на процедурата и съответно до стартирането 
на съответния проект. 

Когато е свързано с общинска собственост, процесът задължително минава през 
одобрение на ОС, когато е за дейност, например „социален патронаж” решението 
взима еднолично кмета, като обявява открита процедура, на която могат да се явят 
и други кандидати.

Липсата на вътрешни разпоредби за сроковете, в които трябва да приключи 
процедурата, не се възприема от общинската управа като сериозен проблем, защото 
почти всеки месец има заседание на Общинския съвет. Ако е налице определено 
предложение, което е спорно, се провежда обсъждане с ОС, после се провежда 
разговор с потенциалния инвеститор и така предварително се изчистват спорните 
моменти. 

ОС взима решение и упълномощава или задължава кмета да задвижи процедурата, 
като това в повечето случаи не съдържа срокове, но има и случаи, в които те се 
предвиждат, например в случая с предложението за фотоволтаичната централа., 
когато е било фиксиран срок от един месец.

Изследване и анализ на реализирани ПЧП и възможности за бъдещи ПЧП в община Гоце Делчев
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4.3. Реализирани и в процес на реализация проекти, осъществени или 
осъществявани чрез ПЧП в община Гоце Делчев
Списъкът на реализираните и в процес на реализация проекти,осъществявани 
чрез ПЧП в община Гоце Делчев е резултат на прегледа и дълбочинния анализ 
на документацията на всеки един от изброените по-долу проект. Набирането и 
систематизирането на подробна информация за вече реализираните и/или такива 
в процес на реализация проекти в областта на ПЧП, както и такива в областта 
на концесиите и обществените поръчки премина през прегледа на около 1200 
страници документни източници:

1. Реализирани проекти в сферата на промишлеността, осъществени чрез ПЧП 
в община Гоце Делчев
Име на проекта: „Концесия – особено право на ползване върху минерална вода 
от сондаж №273, находище с.Баничан, община Гоце Делчев. 
Концедент (възложител): Община Гоце Делчев
Концесионер (изпълнител): „Пирин Спринг ООД”
Предмет на проекта: „Бутилиране на натурална и газирана минерална вода и 
сокове”
Дата на стартиране: 13.12.2005 г.
Резултати: Положителни
Оценка за устойчивост на резултатите: Проектът е устойчив.

Име на проекта: „Акционерно дружество „Болкан Грийн Енерджи” Гоце Делчев” 
АД. 
Акционер: Община Гоце Делчев
Акционер: „Болкан Грийн Енерджи” АД
Предмет на проекта: „Разработване и управление на проект за преработка на 
биологични и битови отпадъци в община Гоце Делчев”
Дата на стартиране: 09.09.2008 г.
Резултати: Без резултати
Оценка за устойчивост на резултатите: Проектът е замразен..

Име на проекта: „Акционерно дружество „Неврокоп Газ” АД. 
Акционер: Община Гоце Делчев
Акционер: „Енемона” АД
Предмет на проекта: „Разработване и управление на проект за преработка на 
биологични и битови отпадъци в община Гоце Делчев”
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Дата на стартиране: 16.06.2008 г.
Резултати: Положителни.
Оценка за устойчивост на резултатите: Проектът има предпоставки за 
устойчивост.

2. Реализирани проекти в сферата на селското стопанство, осъществени чрез 
ПЧП в община Гоце Делчев 
Няма реализирани проекти.

3. Реализирани проекти в сферата на туризма, осъществени чрез ПЧП в община 
Гоце Делчев:
Няма реализирани проекти.

4. Реализирани проекти в сферата на транспорта, осъществени чрез ПЧП в 
община Гоце Делчев.
Няма реализирани проекти.

5. Реализирани проекти в сферата на комуналните услуги, осъществени чрез 
ПЧП в община Гоце Делчев 
Няма реализирани проекти.

6. Реализирани проекти в сферата на образователните и социалните услуги, 
спорта и развлеченията, осъществени чрез ПЧП в община Гоце Делчев:

Име на проекта: „Възлагане предоставяне на социални услуги в общността”. 
Възложител: Община Гоце Делчев
Доставчик (изпълнител): „Символ на любовта – Дневен център за работа с деца 
с увреждания”
Предмет на проекта: Организиране и управление на социални услуги в общността 
–„Дневен център за деца с увреждания” и „Център за обществена подкрепа”
Дата на стартиране: 16.10.2007 г.
Резултати: Положителни
Оценка за устойчивост на резултатите: Устойчивост на проекта.

Име на проекта: „Концесия за осъществяване на спортна и други обслужващи и 
спомагателни стопански дейности”. 

Изследване и анализ на реализирани ПЧП и възможности за бъдещи ПЧП в община Гоце Делчев
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Концедент (възложител): Община Гоце Делчев
Концесионер (изпълнител): „Хандбален клуб „Пирин – Гоце Делчев””
Предмет на проекта: Осъществяване на спортна и други обслужващи и 
спомагателни стопански дейности
Дата на стартиране: 17.02.2005 г.
Резултати: Незадоволителни
Оценка за устойчивост на резултатите: Неустойчивост на проекта.

Име на проекта: „Концесия за спортен тенис-комплекс”. 
Концедент (възложител): Община Гоце Делчев
Концесионер (изпълнител): „ВИП ООД”
Предмет на проекта: Изграждане и ползване на спортен тенис-комплекс
Дата на стартиране: 15.03.2007 г.
Резултати: Негативни
Оценка за устойчивост на резултатите: Проектът е безперспективен.

Име на проекта: „Концесия за осъществяване на търговска дейност в обект 
„Нощен бар”, находящ се в Дом на културата”. 
Концедент (възложител): Община Гоце Делчев
Концесионер (изпълнител): „М-Форма ООД”
Предмет на проекта: Осъществяване на търговска дейност в обект „Нощен 
бар”
Дата на стартиране: 23.08.2002 г.
Резултати: Положителни
Оценка за устойчивост на резултатите: Проектът е устойчив.

7. Реализирани проекти в сферата на здравеопазването, осъществени чрез ПЧП 
в община Гоце Делчев. 
Няма реализирани проекти.

 
4.4. Предложение за оптимизиране на съществуващите процедури за 
реализиране на проекти чрез ПЧП и за създаване на нови такива в община 
Гоце Делчев
Предложението за оптимизиране на съществуващите процедури за реализиране на 
проекти чрез ПЧП и за създаване на нови такива в община Гоце Делчев обхваща 
най-общо следното:
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1. Разширяване на информационната обезпеченост на процедурите за 
иницииране на проекти по ПЧП, както и на информираността на потенциалните 
заинтересовани страни от местната бизнес- и НПО- общественост.
2. Провеждане на специализирани мини-проучвания за конкретизация и 
определяне на обектите на нужните и потенциално ефективни ПЧП за община 
Гоце Делчев.
3. Създаване на актуална и регулярно обновяваща се база данни за 
заявените инвеститорски интереси, потенциално осъществими чрез ПЧП, 
и на икономическите и социални сектори, към които те са насочени, с цел 
оптимизиране на процеса на вземане на решения за ПЧП.
4. Създаване на актуална и регулярно обновяваща се база данни за стартирали, 
осъществяващи се в момента, и приключили ПЧП на територията на общината, 
с цел оптимизиране на процеса на вземане на решения за ПЧП.
5. Оптимизация на съгласувателните процедури по отношение на различните 
етапи по реализирането на ПЧП, между представителите на различните звена 
в общинската администрация, и с представителите на оторизирани институции 
извън местната власт. 
6. Намаляване и оптимизиране на сроковете по осъществяване на всеки един от 
етапите при реализацията на ПЧП. 
7. Делегиране на права на отговорен служител от ОА – Гоце Делчев за всеки 
конкретен проект по ПЧП, за оказване на нужната административна подкрепа 
за придвижване на всеки един от етапите по реализацията на ПЧП. 

4.5. Списък с потенциални обекти за реализиране на проекти чрез ПЧП в 
община Гоце Делчев в различни сектори
Посоченият анализ включва два типа анализи – ситуационен анализ и SWOT 
анализ. За целта е направен аналитичен преглед на състоянието и тенденциите в 
икономическото развитие на Община Гоце Делчев, обхващащ промишлеността, 
селското стопанство, туризма, транспорта, комуналните услуги, образователните 
и социални услуги, и здравеопазване. 

- Изработване на ситуационен анализ за актуалното състояние на промишлеността, 
селското стопанство, туризма, транспорта, комуналните услуги, образователните 
и социални услуги, и здравеопазването. Крайният резултат е очертаването на ясна 
картина на социално-икономическия контекст в община Гоце Делчев като рамка 
на процесите на ПЧП.

Изследване и анализ на реализирани ПЧП и възможности за бъдещи ПЧП в община Гоце Делчев
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- Изработване на SWOT анализ от гледна точка на тенденциите на развитие 
в посочените социално-икономически сфери. Този анализ ще подпомогне 
идентифицирането на потенциални обекти за реализиране на проекти чрез ПЧП в 
община Гоце Делчев в различните сектори

Промишленост и търговия: 
1. Логистична икономическа зона със складова база за трансгранична търговия 
България – Гърция (в близост до района на летището);
2. Икономическа зона на терените на бившата казарма;
3. Фотоволтаична централа върху общински неземеделски терени
4. Ветрогенераторен парк върху общински неземеделски терени
5. Търговски и стопански дейности (пазар за плодове и зеленчуци);
6. Кариери за добив на инертни материали в поречието на р. Места;
7. Различни видове работилници в комплекс общински сгради – шапкарска, 
обущарска работилница, дърворезбарска, иконописна, кожухарска, работилница 
за рисувана керамика;
8. Цветарница;
9. Антиквариат.

Селско стопанство 
10. Водностопанска система и съоръжение за напояване;
11. Язовир/ микроязовир за производство на риба, отглеждане на водоплаващи 
птици;
12. Блок с трайни насаждения (малини);
13. Цветарник и разсадник;

Туризъм 
14. Зона за отдих и почивка на територията на бившия пионерски лагер в курорта 
Попови ливади;
15. Туристическа хижа;
16. Туристическа спалня (в град Гоце Делчев);
17. Посетителски туристически информационен център (в град Гоце Делчев; 
в населените места от общината, развиващи селски и пешеходен туризъм; в 
курорта Попови ливади);
18. Туристическа дейност по “Събиране и експониране на етнографското, 
фолклорното богатство и народните занаяти на територията на общината 
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и тяхното популяризиране чрез разширяване на туристическата дейност”, 
свързани с общински обект “Етнографска сбирка” (като част от Исторически 
музей – Гоце Делчев)

Транспорт 
19. Използване на мрежи и съоръжения на транспортната инфраструктура 
и транспортното обслужване на населението (Автогара; Паркинг; Спирка–
павилион и подслон за осъществяване на търговска дейност)
20. Изграждане на подземни и надземни платени паркинги за обществено 
ползване.
21. Изграждане и поддържане на „Синя зона” в централната градска част

Комунални услуги 
22. Водоснабдителна система и канализационна система на курорт Попови 
ливади
23. Дейност по сметосъбиране, сметоизвозване, сметопочистване, 
снегопочистване и поддържане на сметището
24. Погребална дейност 
25. Обществена тоалетна

Образователни и културни услуги 
26. Детска градина;
27. Музеен/ Изложбен комплекс;
28. Летен кино-театър;
29. Извършване на търговска дейност за задоволяване на развлекателните 
потребности на населението: организиране на музикално-артистични програми, 
забавни концертни и театрални програми, хумористични, детски и младежки 
програми, кино прожекции и други прояви.

Здравеопазване и социални услуги
30. Извършване на домашен социален патронаж, 
31. Личен, социален и домашен асистент 
32. Кухня-столова;
33. Защитено жилище;
34. Обществена трапезария;
35. Изграждане на Хоспис;

Изследване и анализ на реализирани ПЧП и възможности за бъдещи ПЧП в община Гоце Делчев
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36. Балнеосанаториум;

Спорт и възстановителни услуги 
37. Гребна база за водни спортове 
38. Благоустрояване на терен за спорт и отдих
39. Градски стадион заедно с прилежащите сгради и инфраструктура
40. Баскетболна и волейболна площадка 
41. Конно-спортна база
42. Плувен басейн/ комплекс (общински плаж)
43. Спортен тенис комплекс
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V. Методология за управление на ПЧП в община Гоце Делчев

5.1. Методика за планиране и реализиране на ПЧП - цикъл на ПЧП

Основните пунктове, свързани с управлението на един ПЧП-проект през различните 
му фази са следните: 

● Избор на най-подходящата организационна структура на ПЧП, която да отговаря 
на характеристиките на проекта и да се основава на изследване на капацитета на 
общината и на потенциалните частни партньори за осигуряване на съответната 
публична услуга. В предварителен етап общинската администрация трябва да 
определи субектите, носещи отговорностите за проекта, взимащи решенията 
и регулиращи процеса, за да бъде  защитен в най-голяма степен общественият 
интерес; 
● Осигуряване на добър мениджмънт на ПЧП-проекта през неговия цялостен 
цикъл, както и определяне на такава структура на управление, която да 
съответства на основните параметри на проекта; 
● Включване на експертизата на частния сектор в бъдещия проект чрез 
предварително изчисляване на стойността на проекта и на неговата 
възвръщаемост от гледна точка на ползата на всеки от участниците в проекта.
Тези пунктове очертават рамката на така наречения цикъл на ПЧП, отделните 
фази от който са разгледани подробно в следващите параграфи от Методологията. 
В тях е изложена обобщена информация за всеки етап от ПЧП-проекта, както и 
ролите и отговорностите на участниците.  

Накратко тези етапи могат да бъдат представени така: Първо, трябва да се 
идентифицира проектната идея на конкретното публично-частно партньорство, 
като се определят нуждите от ПЧП и съответствието им със стратегическите 
приоритети на общината. Основните елементи от идентификацията на проектната 
идея са въвеждане на подход, ориентиран към услугите и резултатите, определяне 
на нуждите от осъществяване на проект по ПЧП, оценяване на възможни 
алтернативни варианти за осъществимост на проектната идея, взимане на решение 
за иницииране на ПЧП. Следващата фаза е свързана с планиране и подготовка за 
реализация на ПЧП проект в Община Гоце Делчев, в която основната цел е да 

Методология за управление на ПЧП в община Гоце Делчев
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се отчете изпълнимостта на ПЧП-проекта (предвид организационните критерии 
за избор на ПЧП) в средносрочен и дългосрочен план. Тя включва количествен 
анализ, изготвяне на анализ на разходите и ползите от проект за ПЧП, оценка 
за въздействието на проекта върху околната среда (ОВОС) – екологичен 
анализ, изработване на общо досие на ПЧП-проекта, стартиране на преговори с 
финансиращи институции,  регистрация в държавни органи и информиране на 
обществеността.

На следващия етап се осъществява избор на частен партньор, който включва 
провеждането на тръжна процедура и оценка на получените оферти.

След избора на частен партньор се преминава към фазата на структуриране и 
сключване на договор за публично-частно партньорство.

Финалният етап е свързан със самото изпълнение, контролът по време на 
реализацията на ПЧП, както и приключването на проект по ПЧП.

По-подробно тези етапи са разгърнати в следващите параграфи на настоящия 
раздел.

5.2. Идентифициране на проектната идея в Община Гоце Делчев
Идентификацията на проектната идея е първата фаза от цикъла на ПЧП, като се 
определят нуждите от ПЧП и съответствието им със стратегическите приоритети 
на общината. Необходимостта на тази фаза произтича както от изискването 
общинската администрация да вземе компетентно решение и да е сигурна в 
приложимостта на ПЧП, така и от конкретизирането на допусканията какъв е 
интересът към проекта на частния сектор и местните общности. 

При идентификацията на проектната идея могат да бъдат следвани очертаните по-
долу стъпки:

5.2.1. Въвеждане на подход, ориентиран към услугите и резултатите. 
Фокусът трябва да е насочен към крайния резултат, към онова, което ще бъде 
постигнато, а не към начините, по които това ще стане. (Ако ПЧП-проектът е 
за реконструкция и поддръжка на градско улично осветление, това означава 
ударението да се постави върху постоянно предоставяното енергоспестяващо 
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осветление за гражданите и бизнеса, а не върху вида материали, които ще се 
използват в обновяването на мрежата.  

5.2.2. Определяне на нуждите от осъществяване на проект по ПЧП. 
За всички ПЧП-проекти е стандартно изискване да се направи пазарно проучване 
за търсенето на конкретната публична услуга от страна на потребителите, което 
да е свързано с дефинирането на съотношението между цена и качество. Чрез това 
предварително пазарно проучване трябва да се получи информация за следните 
основни питания:  

● Доколко са налице потребности (на обществени групи, на инвестиционни 
интереси, на  икономически субекти) от подобряване на качеството на 
конкретната услуга;
● Доколко съществува и каква е поддръжката от страна на местните общности 
за проекта; 
● Разработени ли са алтернативи за възможни резултати и предварителна оценка 
на въздействието на проекта; 
● Степен на съответствие на проектната идея с националните и общински 
приоритети и доколко нейната реализация би било в противоречие със 
съществуващото законодателство.

Препоръчително е общинската администрация да изследва потенциала за 
приобщаване на проектната идея към подобни проекти (т.нар. референтни 
проекти), успоредно с пазарното изследване. Според Министерството на финансите 
ключовите критерии за типологично групиране на ПЧП-проекти са следните:    

● Проекти от един и същ тип (напр. ново строителство или възстановяване). 
● Проекти със сходни функции (напр. училища). 
● Сходни изисквания за строителство и експлоатация. 
● Сходни изисквания за ноу-хау за проектиране, планиране и т.н. 
● Сходна времева рамка. 
● Финансова възможност за такова групиране на проекти. 
● Сложността по договора остава управляема.

5.2.3.Оценяване на възможни алтернативни варианти за осъществимост на 
проектната идея

Методология за управление на ПЧП в община Гоце Делчев
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Първо, трябва да се направи предварителен тест за приложимост на ПЧП. 
Този тест е неизменна част от процеса на вземане на решения при оценката на 
избора на жизнеспособни възможности за предоставяне на услуги. Той трябва 
да даде отговор  има ли (или могат ли да бъдат осигурени) конкретни рамкови 
условия, нужни за прилагането на публично-частно партньорство. Тестът не е 
предназначен да осигури оценка за това коя от възможностите за предоставяне 
на услугата е икономически най-ефективна. Той единствено дава съпоставителна 
база за определяне следва ли да се търси възможност за прилагане на ПЧП. За 
да се приложи тестът, ще трябва да се изработят подходящи критерии за него, 
тъй като не съществува фиксиран и общовалиден набор от подобни критерии. Все 
пак, следните няколко групи критерии за предварителен тест се възприемат като 
стандартни, тъй като приложимостта им е доказана в практиката: 

А) Политическа и законодателна рамка 
Б) Пазарна среда и потенциал за постигане на стойност за парите 
В) Въпроси от обществен интерес 
Г) Съотнасяне към възможни референтни проекти 

Предвид посочените по-горе критерии, тестът за приложимост на ПЧП е 
препоръчително да дава отговори на следните въпроси:

● Дали и доколко общата рамка от условия позволява да се продължи към 
реализирането на ПЧП-проект или съществуват обстоятелства, потенциално 
правещи невъзможно прилагането на ПЧП-проект?
● Какви са възможностите за предизвикване на достатъчно голям интерес от 
частни инвеститори към проекта и за организиране на прозрачна и конкурентна 
тръжна процедура? До каква степен възнамеряваните резултати могат да бъдат 
измерени и оценени? 
● Дали и доколко в тази рамка може да се осъществи значително прехвърляне 
на услуги към частния партньор, най-вече в етапа на експлоатация на проекта?
● Какви са възможностите за съществено прехвърляне на риска от публичния 
към частния субект и за приемане от страна на частния партньор на такова 
разпределение на риска? 
● Дали и доколко е възможно предлаганите услуги да бъдат измерени, и в 
резултат на това те да бъдат комбинирани с ефективен пакет от стимули, който 
да функционира като механизъм през целия период на проекта, постоянно 
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пораждайки по-добра ефективност на предлаганите услуги? 
● Дали и доколко проектът е добър кандидат за грантови схеми, безлихвени заеми 
и др.под., ако се изпълнява като ПЧП? Какъв може да бъде е оптималния размер 
на потенциалните грантове, спрямо цялостния финансов пакет на проекта?
При наличие на позитивни отговори на тези въпроси и на предпоставки, 
благоприятни за осъществяването на ПЧП, се продължава към следващия ход, а 
именно, избор на конкретна форма на ПЧП. Тъй като няма един твърдо фиксиран 
метод за избор на вид ПЧП, който най-пълно да съответства на нуждите на 
публичната страна и на интересите на частния субект, такъв е може да бъде 
вменен като препоръчителен на този етап от ПЧП-цикъла. Все пак е нужно да 
се съблюдават някои типични изисквания, например:
● Основни публични функции и задачи, изцяло от прерогативите на обществения 
субект, трябва да могат остават автономни и да се разграничават от допълнителни 
функции и задачи (от гледна точка на осигуряването на публични услуги), които 
могат да бъдат трансферирани към частния субект в рамките на ПЧП.
● Проектът в не-същинската си публична част, трябва да има достатъчно обемно 
операционално съдържание, което да е от търговски интерес за частния субект. 
Това съдържание трябва да бъде дефинирано на базата на точно описание на 
търсената производителност, за която впоследствие има възможност да се 
сключи договор.
● Ефективно и реално трансфериране на проектния риск към частната страна в 
партньорството, при положение, че тя има по-добра екипираност и подготовка 
от публичния субект да поеме част, макар и не всички, от възможните рискове.

Изборът на адекватна форма на публично-частно партньорство за осъществяване на 
идеята за ПЧП-проект не е ключов за финалното решение от страна на общинската 
администрация за прилагане на подхода на ПЧП. Тази форма на публично-частно 
партньорство, която общинската администрация смята за подходяща, трябва да 
се подложи на така наречения тест „Сравнение с публичните разходи” (СПР).  
Сравнението с публичните разходи има следната основна цел: Да се дефинира 
по-ефективната от икономическа гледна точка опция за осъществяване на 
проектната идея – дали да се продължи с обичайния подход или да се премине 
към осъществяване на ПЧП. Процедурата на този тест е да се съпоставят общите 
разходи на проекта при обичайното му изпълнение с разходите на потенциалното 
ПЧП. За да са съпоставими двете възможности, е нужно те да имат сходни изходни 
спецификации. Сравнението се прави между нетната настояща стойност на 
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конвенционалния проект и тази на ПЧП- проекта, като икономически по-изгоден 
е онзи вариант, който има по-малка нетна настояща стойност. Важно е, че тестът 
за сравнение с публичните разходи се прилага във всички фази от ПЧП-цикъла 
до финалния избор на частен партньор след проведена тръжна процедура. Това 
е така,  за да се осигури сравнимост на потенциални икономически ефективни 
алтернативи.    

5.2.4. Взимане на решение за иницииране на ПЧП 
Преди вземането на решение е наложително да се направят оценка на нуждите, 
изследвания за социално-икономическо въздействие, както и предварителен 
анализ на очакваните разходи и ползи. Когато изводите от тези оценки на различни 
алтернативи за опредметяване на проектната идея ясно сочат възможност за 
използването на ПЧП от общинската администрация, тя трябва да направи 
финален избор между обичайното изпълнение на проектната идея и варианта за 
публично-частно партньорство.  Препоръчително е това решение да бъде взето 
от Общинския съвет. След като решението е взето, общинската администрацията 
преминава към следващата фаза на планиране и подготовка за осъществяване на 
ПЧП, като създава подходящ мениджмънт и план за действие.     

5.3. Процедури.
Процесът на иницииране, осъществяване и приключване на ПЧП, може да бъде 
схематично описан от гледна точка на основните процедури, изпълнението на 
които го прав възможен. Това е представено по-долу първо в една изчистена от 
детайли „блок-схема” на процеса на ПЧП, която впоследствие е разгърната в 
допълнителна конкретика. 

Стъпка 1.: Създаване и развитие на бизнес-идея
1.1. Анализ на нуждите, пазарно проучване и проучване за осъществимост на 
ПЧП
1.2. Създаване на Комитет по наблюдение и определяне на Мениджър на 
договора
(При необходимост от парцел за строеж, 
1.3. Установява се дали има наличен парцел)
1.4. Установява се какви съоръжения са необходими
1.5. Изготвяне на проект за техническа спецификация
1.6.  Решение дали да се приемат предложения за изграждане на други допълнителни 
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съоръжения или предоставяне на съпътстващи услуги на обекта
1.7. Оценка на риска 
1.8. Анализ на приходите и разходите и се търси одобрение на политиката

Стъпка 2. Избор на изпълнител и сключване на договор.
2.1. Провеждане на тръжна процедура по силата на конкретен нормативен акт.
2.2. Възлагане на договор

Стъпка 3: Стартиране на проекта.
(Ако е необходимо строителство,
3.1. Стартиране на строителството
3.2. Въвеждане на съоръжението в експлоатация.)
3.3. Стартиране предоставянето на услугата
3.4. Създаване и поддържане на тесни контакти с частния изпълнител

Стъпка 4: Управление на плащанията и договора
4.1. Редовно наблюдение на изпълнението
(При удовлетворително изпълнение,
4.2. Извършване на плащане за предоставеното съоръжение или услуга)
(При неудовлетворително изпълнение, 
4.3. Отлагане или намаляване на плащането,
При продължаващо лошо изпълнение,
4.4. Разследване и издаване на предупреждение,
 - При позитивна промяна в изпълнението се извършва плащане,
 = При продължаващо лошо изпълнение, се стартират процедури за 
 разрешаване на спорове,
  - При решаване на проблема, се продължава с редовното 
  наблюдение на изпълнението,
  = При липса на решаване на проблема,
4.5. Прекратяване на договора)
4.6. Провеждане на съвместни инспекции за приключване на договора,
4.7. Предаване на съоръженията в края на договора.

В по-разгърнат вид горните процедури могат да бъдат представени по следния 
начин: 
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Стъпка 1.: Мобилизиране и разработване на бизнес-идея
Стъпка 1.1. Анализ на нуждите, пазарно проучване и проучване за осъществимост 
на ПЧП

Установяване на необходимостта от съоръжения/ услуги и определяне на целите 
на услугата

Определяне на подходящо място/ терен за съоръженията/ услугите

Преценка дали частният сектор желае и дали е в състояние да изпълнява съответните 
задачи

Оценка за възможността за прилагане на подхода на ПЧП

Уверяване, че няма юридически или други несъответствия/ пречки

Стъпка 1.2. Създаване на Комитет по наблюдение (който включва представители на 
публичния възложител, както и външни експерти, ако е необходимо) и Мениджър 
на договора.

Създава се с цел проследяване на напредъка на проекта през целия период на 
договора;

Комитетът за наблюдение обикновено се председателства от Заместник-директор 
на възлагащото звено или от подходящ служител на ръководна позиция. Неговият 
състав може да се променя на различните етапи от проекта;

Назначаване на Мениджър на проекта, който да изпълнява ролята на лице за 
контакт с потенциалните кандидати.

Стъпка 1.3. Установяване дали има наличен терен/парцел (ако се изисква физически 
обект)

Обектите, предназначени за използване от публичната власт са отбелязани в 
съответния Общ устройствен план;
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Общият устройствен план трябва да се прегледа, за да се установи дали предложените 
допълнителни съоръжения/ услуги са разрешени. Ако се окаже, че не са разрешени, 
е необходимо да се предприемат съответните стъпки за преразглеждане/ промяна на 
Общия устройствен план и осигуряване на съответните разрешителни за строеж.

Стъпка 1.4. Установяване какви съоръжения / услуги са необходими

Оценка се прави в съответствие с:
● стандартите и разпоредбите за строителство на съоръжения в страната;
● постъпилите искания/предложения за строителство на съоръжения от 
съответните звена/ организации;
● нива на разпространение/ използване на други съоръжения, предоставящи 
подобни услуги;
● проучвания на потенциалните потребители / доставчици на услуги.

Стъпка 1.5. Изготвяне на проект на техническа спецификация

Изготвяне на техническа спецификация за съответните съоръжения/услуги, опреде-
лени за обекта от Възложителя, например план на техническите изисквания;

Техническата спецификация трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да постигне 
получаването на иновативни и ефективни, от гледна точка на разходите предложения, 
като същевременно се гарантира спазването на законовите изисквания, например 
стандартите за противопожарна безопасност и пр.

Стъпка 1.6. Вземане на решение дали да се приемат предложения за изграждане 
на други допълнителни съоръжения или предоставяне на съпътстващи услуги на 
обекта.

Ограниченията за допустимост на предложенията трябва да са изяснени на всички 
заинтересовани страни, включително на потенциалните кандидати и по време на 
публични консултации (ако такива са допустими съгласно законовата рамка на 
процедурата).

Стъпка 1.7. Оценка на рисковете
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Оценка на всички предвидими рискове и въздействия: изготвяне на матрицата на 
риска, предвиждаща подходящите лица,  отговорни за управлението и ограничава-
нето на рисковете.

Стъпка 1.8. Изготвяне на анализ на разходите и ползите с помощта на други 
публични органи, например в областта на строителството и установяване на 
съответната политика.

Извършване на оценка/сравнение за цялостните разходи по дейностите на 
проекта;

Анализът на разходите и ползите се представя, чрез нетната настояща стойност, 
което позволява сравнение на възможностите с различни комбинации на парични 
потоци.

Стъпка 2. Избор на изпълнител и сключване на договор

Стъпка 2.1. Провеждане на тръжна процедура по силата на конкретен нормативен 
акт

Следват се изискванията и процедурите, разписани в съответния нормативен акт  
(ЗОП, Закон за концесиите и др.)

Стъпка 2.2. Възлагане на договор

Проверка за потвърждаване на заявените от спечелилия кандидат факти в рамките 
на тръжната процедура преди подписването на договора;

Финализиране на договорната документация;

Подписване на договора от името на публичния Възложител.

Стъпка 3. Стартиране на услугата

Стъпка 3.1.  Стартиране на строителство (ако се изисква строителство)
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Комитетът по наблюдение влиза във функциите си по осъществяване на мониторинг 
и отчитане на напредъка на строителните работи по проекта;

Комитетът по наблюдение следва да се увери, че стандартите, спецификациите, 
качеството на строителните работи и експлоатацията на съоръженията отговарят 
на минимални стандарти, определени в договора.

Стъпка 3.2. Въвеждане на  съоръжението в експлоатация

Комитетът по наблюдение следва да улеснява пускането в действие на 
съоръжението;

Комитетът по наблюдение следва да се увери, когато е необходимо, че съоръжението 
е в състояние да отговори на договорените резултати на поръчката.

Стъпка 3.3. Стартиране предоставянето на услугата.

Мениджърът на проекта поема ежедневния мониторинг на проекта веднъж щом 
той стане оперативен;

Стъпка 3.4. Създаване и поддържане на тесни контакти с частния изпълнител

Създаване и поддържане на тесни и редовни връзки (например редовни заседания) 
с частния партньор за решаване на проблемите, преди те да станат сериозни;

Гарантиране на пълно и точно отразяване на всички взаимодействия.  Провеждат 
се редовни срещи частния партньор и мениджъра по договора;

Предоставяне на физически достъп до съоръжението по всяко разумно приемливо 
време;

Осигуряване на достъп до отчетите и другата документация на проекта от страна 
на частния партньор;

Изготвяне на редовни доклади за изпълнението на договора.
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Стъпка 4. Управление на плащанията по договора

Стъпка 4.1. Редовно наблюдение на изпълнението

Систематично и непрекъснато оценяване на хода на дейностите по проекта:
● преглед и анализ на направени измервания на определени параметри, 
извършени отстрана на частния сектор, които са свързани с натовареност на 
работата на конкретно съоръжение;
● преглед на данните от контрола на качеството и процедурите за осигуряване 
на качеството, за да се гарантира, че внедрените системи за качество, са налице 
и се използват ефективно; 
● независим контрол, от страна на публичния сектор, за да се провери, дали 
изпълнявания мониторинг, от страна на частния сектор е точен и валиден; и 
пр.

Стъпка 4.2.  Извършване на плащане за предоставянето на съоръженията/ 
услугите

Плащанията ще бъдат направени за услуги, предоставяни според договора, 
съгласно спецификациите за изпълнение.

Стъпка 4.3. Отлагане или намаляване на плащането (ако изпълнението е 
незадоволително)

Ако частния партньор не изпълни, или не отстрани недостатъците за своя сметка, 
плащането ще бъде намалено, отложено или спряно в съответствие с договора.

Стъпка 4.4. Разследване и издаване на предупреждение (при продължително 
сериозно неизпълнение)

Търсене на пояснителна информация, проучване на ситуацията и предписване на 
коригиращи мерки, които да бъдат предприети от частния партньор;

Издаване на предупреждение и неговото оповестяване, когато е необходимо:

Вземане на решение за иницииране на процедура по разрешаване на спорове;
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Може да се препоръча прекратяване на договора.

Стъпка 4.5. Прекратяване на договора (при неизпълнение)

Търсене на правна помощ в случай на неизпълнение от страна на частния партньор 
до определени стандарти на изпълнение;

Предприемане на евентуални действия и процедури за заместване на неуспешния 
частен партньор.

Стъпка 4.6. Провеждане на  съвместни инспекции за приключването на договора
Договаряне заедно с частния партньор за съвместна проверка на активите, 
например две години преди изтичането на срока по договора; и изискване към 
частния партньор да компенсира всички неизправности в проекта;

Вземане на решение за създаване на погасителен фонд за защита срещу 
неизпълнение на коригираните работи.

Стъпка 4.7. Предаване на съоръженията в края на договора.

Активите се връщат на публичния възложител – договорът трябва да посочи 
изискуемите условия за активите, в края на договора; да гарантира, че всички 
неизправности са отстранени от частния партньор;

Разработване на подходящи мерки за гарантиране на плавен преход при предаване 
на обекта.

5.4. Участници в процеса - отговорности и взаимоотношения.
На практика освен участниците в договора, които са двама, за ПЧП са налице и 
други страни и интереси, които могат да бъдат разглеждани като “участници”, 
ако едно ПЧП се стреми към успех – потребителите на услугата, заемодатели, 
застрахователи, НПО и гражданските организации, медиите. 

Въпреки че не е фактическа страна по ПЧП-договора, финансиращата банка се 
разглежда като пълноправен партньор в самото публично-частно партньорство. 

Методология за управление на ПЧП в община Гоце Делчев
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Застрахователите играят важна роля в повечето ПЧП, тъй като кредиторите и 
заемодателите искат да застраховат вложенията си срещу евентуална загуба. 

Друга много съществена, макар и индиректна, страна по договора за ПЧП, както 
и финансиращите институции, е местната общност. В тази връзка въвличането на 
местната общност в управлението и контрола на целия цикъл на ПЧП-проекта е от 
твърде важно както за частния партньор, така и за финансиращата институция. 

Всичко това означава, че е необходимо още в началото да се предвиди участието на 
различните страни, за да може да се реализира успешно партньорско споразумение, 
основано на консенсус и осъзнаване на взаимните му ползи.

Все пак основните участници в публично-частното партньорство са публичният 
субект (община Гоце Делчев) и съответния частен партньор от сферата на бизнеса 
(или неправителствена организация). Тъй като формите на ПЧП са разнообразни, 
то и възникващите от тях различни ангажименти и отговорности не могат да бъдат 
обобщени като общовалидни принципи. Вместо това, можа да се систематизира 
по тип ПЧП какви са основните отговорности и взаимоотношения, произтичащи 
от тези различия. В следващата таблица са представени схематично някои основни 
ангажименти на тези два фундаментални участника в ПЧП-проект:
 

Тип ПЧП Собственост 
върху проекта

Финан-
сиране на 
проекта

Отговор-
ности по 
строите-
лството 

Отговорности по 
експлоатацията 
и поддръжката

Собственост върху 
инфраструктурата

Продължи-
телност на 
споразу-
мението

Отделни 
договори за 
проектиране  
и 
строителство

обществена обществено обществени обществена

Всеки договор 
покрива 
съответната 
фаза от 
проекта (на 
разработка / на 
строителство)

Договор за 
проектиране и 
строителство

обществена обществено обществени обществени обществена

Покрива само 
периода на 
проектиране и 
строителството

Договор  за 
експлоатация 
и поддръжка

обществена обществено обществени обществени частна дългосрочно

Построяване-
експлоатация 
-прехвърляне

обществена

частно (с 
възможно 
публично 
участие)

частни частни

частна  с 
прехвърляне към 
обществения 
сектор след края на 
договора

дългосрочно
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Проектиране-
построяване-
финансиране-
експлоатация

обществена частно частни частни

Частна с 
прехвърляне   към 
обществения сектор  
след   края на 
договора

дългосрочно

Строителство-
притежание-
експлоатация-
прехвърляне

частна частно частни частни

Частна с 
прехвърляне към 
обществения 
сектор след края на 
договора

дългосрочно

Лизинг-
експлоатация-
прехвърляне

Частна  (след 
лизинг на 
обществена 
инфра-
структура)

частно частни частни

Частна с 
прехвърляне към 
обществения 
сектор след края на 
договора

дългосрочно

Покупка-
изграждане-
експлоатация

Частна (след 
закупуване             
на обществена 
инфра-
структура)

частно частни частни Частна Неопределена

Строителство-
собственост-
експлоатация

частна частно частни частни частна Неопределена

5.5. Планиране и подготовка за реализация на ПЧП проект в Община Гоце 
Делчев

Изпълнимостта на ПЧП-проекта (предвид организационните критерии за избор на 
ПЧП) в средносрочен и дългосрочен план трябва да се отчете в рамките на етапа, 
в който се планира и подготвя за осъществяване проектната идея чрез публично-
частно партньорство. Това включва: 

● Изготвяне на работна програма със задачи, дейности и отговорности за 
реализация на ПЧП-проекта (например постоянство в търсенето и набирането 
на информация за проекта; изготвяне на подробна изходна спецификация; 
планиране на тръжната процедура и т.н.).
● Разпознаване на всички потенциално заинтересовани субекти (включително 
местни неправителствени организации и структури на гражданското общество), 
с които да се осъществят консултации в хода на подготовката и развитието на 
проекта, за да бъде той релевантен на конкретните публични интереси и да 
се гарантира прозрачност на всички фази от планирането и изпълнението на 
проекта. През този етап е необходимо да стартират и обстойни изследвания по 
отношение на това кой е най-адекватният източник за финансиране на проекта. 
При положение че общинската власт участва в него с конкретни финансови 
вложения, и при положение, че проектът не се финансира с публични средства, 

Методология за управление на ПЧП в община Гоце Делчев
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е необходимо тя да установи връзка с банкови институции, гаранционни 
фондове, застрахователи и да проучи дали конкретната проектна идея ще е от 
техен интерес. 
● Дефиниране на нуждата от сътрудничество с външни консултанти при 
подготовката за осъществяване на ПЧП-проекта. В Правилника за прилагане на 
закона за концесиите (глава „Подготвителни действия”) се регламентира нуждата 
и процедурите за привличане на външни експерти от конкретната област;
● Създаване на проектен екип и управляващ орган, който да носи отговорността 
за процеса на подготовка на проекта чрез план за управление на човешките 
ресурси, който е задължителен за проекти със стойност над 1 000 000 лв., 
финансирани чрез бюджетни средства;
● Изработване на времеви график и комуникационен план за подготвителната 
фаза и фазата на реализация на проекта. 

Както и в първия етап на ПЧП-цикъла, и през този е нужно да се проведат редица 
проучвания и анализи, като част от тях са задължителни. Има възможност частното 
участие в ПЧП-проект да поеме редица функции и да бъде активната страна в 
различни етапи от цикъла на проекта. Това може да стартира още с дейностите 
по проектиране и планиране на проектната идея и да продължи със строителство 
и/ или възстановяване на активите (ако това е част от проекта), до поемане на 
функционирането и поддръжката на обекта. Тук може да се включва и осигуряване 
на финансирането, както и задачата за оползотворяване на активите в края на 
експлоатационния период. Затова и ПЧП сътрудничество между публичния и 
частния сектор е това, при което частният партньор поема дейности и задачи в 
най-малко три фази от жизнения цикъл на проекта. Следователно, на този етап 
е добре да се проучат възможностите за привличане на частен партньор или 
консултант по изработване на пълни анализи и оценки за въздействието на ПЧП-
проекта върху социално-икономическото развитие на общината. Разбира се, в 
цикъла на ПЧП общината може да има няколко партньора, извършващи различна 
дейност, като за всяка от тях се сключва отделно споразумение. Например, ако 
общината желае да даде на концесия местното депо за твърди отпадъци, тя би 
могла да възложи голяма част от предварителните анализи и проучвания на частен 
субект (например консултантска компания), която да не е бъдещият концесионер 
на дружеството, избран чрез тръжна процедура. Възможно е и предварителните 
анализи и проучвания да бъдат осъществени в сътрудничество с т.нар. проектна 
компания. 
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Проектната компания е правна форма на частен партньор. Тя представлява 
консорциум от заинтересовани субекти (инвеститори, строителни изпълнители, 
оператори), като взаимоотношенията между тях по подготовката или изпълнението 
на ПЧП-проекта се регламентират с договори по Закона за задълженията и 
договорите. Проектната компания може да се създаде и като самостоятелно 
юридическо лице по Търговския закон, но това не е задължително. Ако проектната 
компания е избрана за частен партньор по изпълнението на проекта за ПЧП, 
чрез задължителна тръжна процедура, взаимоотношенията между общината 
(концендента) и проектната компания (концесионера) се регламентират от 
основния договор за ПЧП, който формира договорната основа, върху която се 
сключват допълнителни споразумения, оформящи проектната структура.   
      
Ако проектът за ПЧП е за строителство на ново съоръжение, общината сключва 
договор от категорията „строителство” с проектната компания, възложен за глобална 
сума или до ключ, където договорната сума е фиксирана и всяко надвишаване на 
цената и просрочване на времевия график е за сметка на проектната компания или 
подизпълнителите, ако има такива.  

В България предпочитаната форма на проектната компания е съвместно дружество 
между инвеститорите и публичния партньор (общината). По принцип публичният 
партньор участва с капитал под формата на земя или друга собственост. Това се 
различава значително от типичната ситуация в развитите икономики, прилагащи 
този тип партньорства. 

В процеса на подготовка за реализация на ПЧП-проекта, освен описаните 
организационни стъпки, трябва да се проведат редица анализи и изследвания, чиято 
цел е създаване на досие на проекта и неговата регистрация в съответните органи 
на централната власт. Стъпките за осъществяване на тези анализи и проучвания 
са описани по-долу:

Количествен анализ
Количественият анализ трябва да осигури информация за прогнозираните 
капиталови разходи (предпроектни проучвания, изготвяне на чертежи, разходи за 
строителство, стопански управленски разходи), оперативни разходи (разходи за 
експлоатация и поддръжка за извършване на дейността/предоставяне на услугата, 
административни разходи), приходи по проекта.  

Методология за управление на ПЧП в община Гоце Делчев
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Количественият анализ служи като основа за провеждане на обстоен анализ на 
разходите и ползите от ПЧП-проекта и представлява негов финансов план.

Изготвяне на анализ на разходите и ползите от проект за ПЧП 
Анализът на разходите и ползите на инвестиционен проект с прогнозна стойност 
над 100 000 лв. е задължителен. Целта му е да покаже ясно, че вариантът за 
ПЧП предлага по-добра стойност на вложените средства в сравнение с другите 
възможности (други форми на ПЧП и обичайния вариант). Анализът на разходите 
и ползите се състои от финансов анализ, икономически анализ, и анализ на 
рисковете (за по-подробното им обяснение, вж. следващата точка на настоящата 
част).

Оценка за въздействието на проекта върху околната среда (ОВОС) – 
екологичен анализ 
При наличието на въздействие върху състоянието на околната среда при 
реализацията на проекта задължително се изготвя оценка на това въздействие. В 
случаите, когато не се провежда процедура по глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда, екологичният анализ е необходимо да съдържа следната 
информация, съгласно Приложение 1 от Правилника за прилагане на закона за 
концесиите:

а) резюме на инвестиционното предложение за обекта на концесията;
б) връзка и взаимодействие на обекта на ПЧП с други съществуващи и предвидени 
с устройствен или друг план обекти и дейности;
в) информация за разгледани алтернативи, включително на нулева 
алтернатива;
г) информация за природните ресурси, предвидени за използване по време на 
строителството и експлоатацията на обекта на ПЧП;
д) отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството и/или 
експлоатацията на обекта на ПЧП - видове, количества и начин на третиране;
е) информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
върху околната среда;
ж) характеристика на другите дейности, свързани с инвестиционното 
предложение (например необходимост от изграждане на нови елементи на 
техническата инфраструктура, добив на природни ресурси, третиране на 
отпадъчните води и др.);
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з) очаквано замърсяване и дискомфорт на околната среда и риск от инциденти;
и) определяне на чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими 
зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др. В териториалния обхват 
на концесията;
к) качеството и регенеративната способност на природните ресурси;
л) характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на 
възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното 
предложение):
м) въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните 
активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата,земните недра, 
ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното 
разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и 
групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени 
и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните 
местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, 
радиации, както и някои генетично модифицирани организми;
н) въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително 
на разположените в близост до обекта на ПЧП;
о) вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 
средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

При нужда трябва да се изготви и програма за отстраняване на екологичните 
щети, (включително ликвидационни и рекултивационни мероприятия), настъпили 
вследствие от дейностите по ПЧП, като целта е ПЧП-обектът да се предаде на 
общината годен за употреба с отстранени екологични щети.

След като всички параметри на проекта и неговата структурата се определят в 
резултат от анализ и оценка на възможностите за предоставяне на услуга и пазарния 
интерес, се разработва общо досие на проекта.

Общо досие на проекта
В досието на проекта се представят подробно основните характеристики на 
проекта: необходимост от услугата/проекта; цел и обхват на проекта; икономическа 
и социална обоснованост на проекта, параметри за капацитет на участниците, 
времетраене на проекта, разпределение на риска, очаквани разходи и приходи и 
ползи. То служи като основа за стартиране на преговори с финансиращи институции, 
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в това число и за регистрация в съответните държавни органи.  

Стартиране на преговори с финансиращи институции 
Когато ПЧП-проектът не е предмет на безвъзмездно финансиране, преговорите 
с финансиращи институции трябва да започнат във възможно най-ранна фаза от 
подготовката на проекта, тъй като често банките и фондовете имат специфични 
изисквания, условия и правила, които могат да влязат в противоречие с резултатите 
от предпроектните проучвания и предложената структура за управление на ПЧП-
проекта. 

Роля на банковите институции в ПЧП
Въпреки че не е фактическа страна по ПЧП-договора, финансиращата банка се 
разглежда като пълноправен партньор в самото публично-частно партньорство. 
Практиката показва, че в случаите на прекратяване на ПЧП-договора банковата 
институция иска да има правото да потърси неизплатената част от заема от 
водещата страна по споразумението, която често е публичният субект. От друга 
страна, проектната компания, като форма на частен партньор в проект за ПЧП 
може да бъде финансирана чрез механизма на проектно финансиране, описан по-
горе. Кредиторите на проекта поделят част от рисковете с проектната компания, 
като осигуряването на финансиране за проекта се извършва на основата на 
генерирания от него паричен поток, а не на корпоративни или държавни гаранции 
за гарантиране на проектния дълг. Много важна характеристика на проектите, 
осъществявани по този начин, е възможността за поделяне на риска между 
участниците в транзакциите (съдружниците на проектната компания и банката). 
 
Роля на застрахователните институции в ПЧП
Трябва да се отдаде нужното внимание на потенциалното влияние на 
застрахователните организации върху подготовката и изпълнението на ПЧП-
проекта. Застрахователите играят важна роля в повечето ПЧП, тъй като кредиторите 
и заемодателите искат да застраховат вложенията си срещу евентуална загуба. Това 
означава, че трябва да се започнат преговори и със застрахователни дружества, 
успоредно с банкови институции и други кредитори. 

Регистрация в държавни органи
Препоръчително е готовото досие на проекта да се регистрира в Министерство 
на финансите и съответното ресорно министерство (напр. Министерство на 
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регионалното развитие и благоустройството при проекти в област водоснабдяване), 
с които е изключително важно да се провеждат ранни консултации, когато се 
изисква подкрепа от държавния бюджет или международни финансови институции 
(финансова или техническа помощ за проекта). Ако формата на ПЧП е концесия, 
съгласно чл. 40, ал.1, от Закона за концесиите „в 7-дневен срок от приемането на 
решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия, органът по 
чл. 19, ал. 1 - 3 със заповед одобрява обявление за провеждане на процедурата, 
документация за участие процедурата, и проект на концесионен договор и изпраща 
обявлението за обнародване в електронната страница на “Държавен вестник” и за 
вписване в Националния концесионен регистър”. 

Информиране на обществеността
Тъй като обикновено към ПЧП се пристъпва при важни обекти/услуги, това 
предполага, че ще има и засилен обществен интерес към тази тема. Той е 
фактор, който може както да застраши плавното изпълнение на проекта, така и 
да го благоприятства. Затова навременното информиране на обществеността за 
евентуалното стартиране на проекта за ПЧП би осигурило допълнителни активи за 
публичния субект, като се намали въздействието на риска, свързан с общественото 
неодобрение или несъгласие. Ролята на местната общност, в качеството й на 
потребител на услугата/ обекта, които са предмет на ПЧП, е същностно важна, 
тъй като поведението на потребителя (като част от нея), е водещ фактор в 
прогнозирането, и в действителната събираемост на приходите по ПЧП-проекта.

Роля на местната общност при ПЧП
Друга много съществена, макар и индиректна, страна по договора за ПЧП, както 
и финансиращите институции, е местната общност. Пред общинските власти в 
България съществува опция за провеждане на местен референдум за идеята за 
проект за ПЧП. Ако такъв се проведе, по този начин общинската администрация 
дава необходимата публичност за проекта и подлага на проверка до каква степен 
идеята се подкрепя от местната общност. Това е законово допустимо, доколкото 
в Чл. 26. (1) от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и 
местното самоуправление, „Местен референдум се произвежда в община, район 
или кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът 
е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление (…). 
Тоест, ролята на местната общност е толкова важна, колкото и необходимостта 
за генериране на печалба от проекта, което е необходимо условие за привличане 
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на опитни частни партньори в реализацията на ПЧП. В този контекста трябва да 
се акцентира върху посредническата функция на общинската администрация в 
намирането на законосъобразни методи за разрешаване на потенциалния за ПЧП-
конфликт между финансова печалба и публична полза от проекта. В тази връзка 
въвличането на местната общност в управлението и контрола на целия цикъл на 
ПЧП-проекта е от твърде важно както за частния партньор, така и за финансиращата 
институция. От поведението на потребителя пък зависи и реалната  събираемост 
на приходите по проекта, което означава, че ако се игнорира знанието, съгласието 
и готовността на населението да заплати съответните потребителски такси (ако 
такива са предвидени по проекта) за предоставянето на по-качествена общинска 
услуга, това с голяма степен на вероятност гарантира един последващ провал на 
проекта.    

Медии
Логиката на ранното запознаване на медиите със същността на ПЧП-проекта 
е същата както и при прозрачността и публичността на проекта сред местната 
общност – това увеличава шансовете за по-широка подкрепа на публично-частната 
инициатива.        

След цялостната подготовка по формулиране на основните параметри на проекта 
и получено предварително одобрение за инициативата за ПЧП от финансиращите 
институции и органите на централната власт (особено в случаите на бюджетно 
финансиране) се пристъпва към следващия етап от цикъла на ПЧП – провеждане 
на тръжна процедура.  

5.6. Анализ на публичните разходи
Анализът на разходите и ползите беше посочен като един от елементите на 
планирането и подготовката за реализация на ПЧП-проект. При осъществяване 
на такъв проект от изключително значение е осигуряването на по-добра стойност 
на вложените публични средства, чрез извършване на пълен анализ на разходите 
и ползите от проекта. Доказването на по-добра стойност на вложените средства 
може да се извърши чрез анализиране на количествените и качествените аспекти 
на инфраструктурния проект при прилагане на различни комбинации от методи 
и процедури за оценка. Най-добрите практики показват, че е препоръчителна 
комбинацията на количествения метод на нетната настояща стойност (ННС) и 
качествения анализ на икономическата ефективност на проекта.
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След като публичният субект осъществи количествените и качествени анализи по 
проекта, трябва да се изготви модел/ еталон, наречен „Сравнение с публичните 
разходи” (СПР), който показва какви ще бъдат разходите на публичния сектор при 
изпълнение на определената изходна спецификация за предоставяне на услуга. 
СПР обхваща всички разходи (за целия цикъл на инфраструктурния проект) на 
публичния сектор, съобразени с рисковете по проекта. Най-често СПР се изразява 
чрез нетната настояща стойност на паричните потоци по проекта, отчитайки 
разходите за постигане на желания краен резултат и рисковете за публичния сектор, 
при традиционното предоставяне на услуги. По-добра стойност на вложените 
средства на ПЧП решението е видна, ако нетната настояща стойност на проекта 
изпълняван чрез ПЧП е по-голяма от нетната настояща стойност на проекта, 
изпълняван от публичния сектор.

Обичайното предоставяне на услуги служи като референтен модел при сравнението 
с публичните разходи. СПР е инструмент за анализ на разходите за общинския 
бюджет през проектния цикъл, включително оценка на всички разходи, приходи и 
рискове на традиционната опция и сравнение с предложението за ПЧП. Този модел 
трябва да даде възможност за заключение дали ПЧП-схемата предлага по-добра 
стойност на вложените средства от обичайния модел за предоставяне на услуги. 
Изготвянето на модел за сравнение с публичните разходи е съществена част от 
процеса на предоставяне на услуга чрез ПЧП, тоест, трябва да се превърне в 
задължителна процедура при инициирането на ПЧП-проекти. Моделът позволява 
да се направи преценка дали предпочетеното предложение отговаря на критерия 
за по-добра стойност на вложените средства. В този контекст СПР следва да се 
ползва както за управленски инструмент за развитие и структуриране на целия 
процес по предоставяне на услуга, така и за информация и договаряне при тръжната 
процедура и по време на преговорите за подписване на договор.

Резултатът от сравняването на възможностите (т.е. прогнозата за ефективност) 
може да бъде решителен за по-нататъшното планиране и изпълнение на проекта за 
процедура за предоставяне на услуга. Само ако вариантът за ПЧП покаже по-голяма 
полза при своето реализиране той може да бъде избран като предпочитана опция 
и да се пристъпи към неговата реализация. Тъй като изчисленията и сравнението 
на възможностите (конвенционална и ПЧП) водят след себе си анализ и описание 
на всички свързани парични потоци през жизнения цикъл на проекта, съответните 
бюджетни ангажименти трябва да бъдат разгледани преди търга. 
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За да има сигурност, че избраното предложение наистина предлага по-добра 
стойност на инвестираните средства, трябва да бъде проведен анализ на разходите 
и ползите по проекта преди подписването на договора. Това може да се извърши 
чрез анализ на стойността, като се използват количествени фактори за финансово 
сравнение, а когато факторите са качествени, е възможно да се приложи не-
финансов анализ. Пример за качествени и количествени фактори могат да бъдат 
вложените средства, времевата рамка за изпълнение на проекта, качеството на 
услугите и др. 

За да се спази изискването за анализиране на количествените и качествените 
аспекти, трябва да се прилага комбинация от методи и процедури за оценка. Най-
добрите практики показват, че най-често е препоръчителна комбинацията на 
количествения метод на ННС и качествения анализ на икономическата стойност. 
Чрез метода на ННС, показващ сумата от всички дисконтирани парични потоци 
по проекта, можем да установим нетна настояща стойност на проекта. Колкото 
по-ниска е ННС на разходите, толкова по-благоприятен е проектът спрямо СПР 
на конвенционалния референтен проект, който служи като еталон за сравнение. 
С метода ННС е възможно да се направи по-точна оценка на финансовата част 
на проекта. Сравнението със СПР позволява добра оценка на предложенията на 
кандидатите за разпределение на рисковете от финансова гледна точка. Този метод 
не се препоръчва да се прилага за качествени критерии като време за строителство, 
качество на извършените работи, новаторство или архитектурен проект и др., които 
не могат да бъдат пренебрегнати при оценка на проект. Тези критерии се оценяват 
като се използва метода за анализ на икономическата стойност Комбинация 
от резултатите от двата метода позволява да се установи общата нетна полза 
(себестойност) на офертата по проекта. 

● Основните категории от критерии, използвани за оценка на общата нетна полза 
от даден проект (оферта) спрямо други оферти и конвенционалния референтен 
проект, най-общо са: 
● Техническа оценка (ползи от предлаганото техническо решение, техническа 
изпълнимост, изисквания за околна среда, качество и др.). 
● Икономическа/ финансова оценка (приемливост на паричните потоци, 
финансова възможност, търговски рискове, прогноза за търсенето на услуги, 
остатъчна стойност на активите и др.). 
● Оперативна оценка (количество и качество на предоставянето на услуги, ноу-
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хау и опит, доверие в частния партньор и др.). 
● Други (напр. социални критерии, местни критерии, като привличане на местни 
компании за участие в проекта и др.). 

Трудността на задачата е в това да се постигне обща съизмеримост на посочените 
по-горе групи от критерии за оценка чрез поставяне на съответната им тежест. 
Практиката показва, че обикновено най-голяма тежест се дава на финансовите 
критерии (средно по 50-60%) при сбор от всички критерии равен на 100%. 

Анализът на разходите и ползите на инвестиционен проект с прогнозна стойност 
над 100 000 лв. е задължителен. Неговата цел е да покаже ясно, че вариантът за 
ПЧП предлага по-добра стойност на вложените средства в сравнение с другите 
възможности (други форми на ПЧП и традиционен вариант). В процеса на 
изработване на анализа е препоръчително да се използват разработените указания 
за анализ разходи-ползи на МФ.

Анализът на разходите и ползите се състои от:
- Финансов анализ – описва подробно разходите (предварителни, строителни, 
експлоатационни, административни, като се използват данните от количествения 
анализ) и приходите от обекта (с обосновано предложение за механизъм за 
заплащане на услугата), както и оценява поносимостта на крайния потребител 
(местната общност) и поносимостта на  общинския бюджет;

- Икономически анализ - ползва данните от финансовия анализ за оценка на 
ползите от проекта за обществото като цяло. Чрез анализа следва да бъдат 
определени икономическата норма на вътрешна възвръщаемост на инвестицията 
и икономическата нетна настояща стойност на проекта. Като методологически 
указания за начина на разработване на икономическия анализ може да се ползва 
„Ръководство за извършване на анализ на разходите и ползите от инвестиционен 
проект” на МФ.

- Анализ на рисковете – идентифицира всички свързани с проекта рискове с цел 
съставяне на списък на рисковете, който ще послужи като изходна база в процеса 
на тяхното разпределяне и управление. Анализът на рисковете се състои от: 

1) определяне на факторите на влияние върху изпълнимостта на проекта, 
2) идентификация на рисковете, 
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3) анализ на чувствителността (избор на критичните променливи измежду 
всички идентифицирани променливи, чиято промяна има най-силно влияние 
върху параметрите на проекта). 

Резултатът от анализа на рисковете е списък с идентифицираните и остойностени 
рискове и предварителен вариант за разпределение на рисковете в три групи: 
прехвърляеми рискове, които да бъдат управлявани от частния сектор; запазени 
рискове (за публичния сектор); и споделени рискове, които ще бъдат управлявани 
и от двете страни.

Основните видове риск при реализиране на ПЧП проекти на общинско равнище 
могат да бъдат обобщени по следния начин:

Регулаторен риск.
Този риск е свързан с вероятността от забавяне на проекта или оскъпяването му 
като резултат на неизпълнение на определени регулаторни изисквания. Това засяга 
основно онези проекти, които са свързани с получаване на приходи под формата на 
потребителски такси. В този риск може сериозно да застраши както изпълнението 
на проекта, така и взаимоотношенията между общината и бизнеса. Рискът се 
носи както от публичния субект, така и от частния: за общината – когато се отнася 
до регулации от нейната компетентност, за частния субект – когато се отнася до 
оперативните споразумения с общината.  Намаляването на действието на риска 
може да се постигне при осъществяването на следните действия: Да се прави 
обстоен преглед и анализ на нормативната рамка в още при етапа на планиране 
на проекта, с цел идентифициране на всички стъпки и документи, които ще бъдат 
реализирани. Публичният субект в лицето на общината да поддържа регулярни 
контакти с централната власт преди да започне тръжната процедура за избор на 
частен партньор, с цел предотвратяване на всички възможни затруднения и проблеми 
от нормативно естество. Частният партньор да идентифицира всички процеси и 
документи, които се отнасят до оперативните изискванията на споразумението за 
ПЧП и да събира навреме (преди датата на подписване на договора) изискуемите 
от нормативните документи подписи.

Риск, свързан с изграждането.
Този риск е свързан с проблеми, касаещи проектирането, непредвидените 
допълнителни разходи за строителство и доставка, направена по-късно от 
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договореното. Основната страна, която е подложена на този риск в повечето 
случаи е частният партньор. Но в случаите, в които публичният субект (общината) 
се задължава да прави редовни плащания, без да се отчита ефективното състояние 
на актива, то тя и понася този риск. Намаляването на действието на риска може 
да се постигне при осъществяването на следните действия: При финансирането 
под формата на заем на строителството, банката да отпуска средства само ако 
приходите, получавани в резултат на проектните дейности са достатъчни да 
покрият плащанията (главница и лихви) по заема. Да се предвидят и реализират 
юридически гаранции (в договора), както и определени стимули при приключване 
на проекта в срок и в предварително фиксираните финансови рамки на проекта, така 
и санкции под формата на глоби при излизане извън предварително договорените 
параметри. Да се направи застраховка на актива при неговото прехвърляне. Да 
се приложи фиксирана цена (гарантирано максимално остойностяване) след 
приключване строителните дейности при доставянето на публичната услуга 
с възможност за увеличаване на цената на определени периоди, обвързано с 
конкретни обстоятелства, разписани в договора.

Риск, свързан с приходите.
Този риск е свързан с разминаване на предварително определените средства под 
формата на приходи от проекта, и реално получаваните. Обикновено приходите като 
реални постъпления се определят от два фактора, а именно, равнище на използване, 
свързано с потребителското поведение и стойност на тарифите. Тези фактори 
трябва да бъдат внимателно взети предвид при подготовката на ПЧП-проекта. 
Практиката прогнозните приходи да се завишават преднамерено (например, при 
необходимост от банков кредит) обезсмисля икономическата ефективност на  ПЧП-
проекта. Този риск е споделен между двете партньорски страни. Намаляването 
на действието на риска може да се постигне при осъществяването на следните 
действия:  Бъдещите приходи да се планират реалистично, като средствата за 
това могат да бъдат надеждна статистическа документация (от вече осъществени 
подобни проекти и предишен опит) за търсенето и еластичността на цените. Да се 
поръча на специализирани професионални екипи или агенции изработването на 
инвестиционна оценка на прогнозните приходи от ПЧП-проекта. Да се  предвиди 
определен размер финансов резерв в проекта.

Финансов риск.
Този риск е свързан с флуктуациите в лихвените проценти, стойността на 
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обменните курсове и други финансови фактори, които могат да влияят върху 
разходите за финансиране. Този риск е споделен между двете партньорски страни. 
Намаляването на действието на риска може да се постигне при осъществяването 
на следните действия:  Проектът да бъде финансиран на основата на оптимална 
комбинация от фиксиран и плаващ курс, за да ограничи евентуална промяна 
на лихвените проценти. Да се предвиди възможност за регулиране на цените 
на публичната услуга през периода на договора. Това трябва да става според 
предварително изработена формула, съгласувана и одобрена от двата партньора, 
която формула изрично да бъде включена в договора.

Екологичен риск.
Този риск е свързан основно с реализацията на инфраструктурни ПЧП-проекти, 
доколкото самото изграждане и експлоатация на инфраструктурата може да 
се възприема от местната общност като заплаха за екологичното равновесие 
в конкретния район. Този риск се носи от частния партньор. Намаляването 
на действието на риска може да се постигне при осъществяването на следните 
действия: Да се осъществи подробна оценка на въздействието на проекта върху 
околната среда. Да се предвидят и реализират информационни кампании сред 
местната общественост преди започването на проекта, като целта е да бъде 
намалено или ограничено потенциалната съпротива или недоверие към проекта 
от страна на местните общности. 

Риск, свързан със скрити дефекти.
Този риск е свързан основно с изграждане на инфраструктурни обекти. Честа 
практика в ПЧП договор е публичният субект в лицето на общината да предоставя 
правото на частния партньор да използва вече съществуващ обект, като средство 
за финансова подкрепа при изграждането на новия обект. Въпреки че е твърде 
привлекателен, в крайна сметка това може да се окаже сравнително скъпо 
за частния субект, тъй като е възможно съществуващият вече обект да бъде 
непригоден за реализиране на предварително определената цел. Този риск се носи 
от частния партньор. Намаляването на действието на риска може да се постигне, 
ако бъде направен подробен и детайлен оглед на съществуващия обект преди да 
бъде прехвърлен към частния субект, което означава още преди подписването на 
договора за ПЧП.
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5.7. Избор на частен партньор
Преди стартирането на тръжна процедура за избор на частен партньор общинската 
администрация следва да изработи т.нар. изходна спецификация на проекта, 
на базата на която ще се изготви тръжната документация. Чрез нея публичният 
партньор определя и посочва своите потребности и очаквани резултати по 
отношение на необходимостта от предоставяне на определена публична услуга 
чрез модела на ПЧП. По своя формат и съдържание изходната спецификация се 
доближава до общото досие на проекта, но изисква представянето на по-детайлна 
информация за следните параметри:

● Описание на проекта (напр. предоставяне на вида услуга, период на 
експлоатация и т.н.);
● Посочване на целите и желания краен резултат в определената област 
(инфраструктура, здравеопазване, образование и т.н.);
● Спецификация на основните изисквания;
● Спецификация на стандартите или качеството на очаквания краен резултат 
(на базата на обществени насоки в специфичната област, като здравеопазване, 
стандарти за сигурност и околна среда, еталони от сходни инфраструктурни 
проекти и др.);
● Спецификация на възможните ограничения за предоставянето на услугата 
(напр. законодателни ограничения и разпоредби);
● Ясна и точна информация, позволяваща на участниците в тръжните процедури 
да направят точна оценка на риска;
● Очертаване на основните рискове, които се очаква да бъдат управлявани от 
частния сектор;
● Определяне на механизъм за заплащане на частния партньор, отговарящ на 
целите и стандартите, свързани с постигането на крайния резултат.

Провеждане на тръжна процедура 
Подготовката на тръжните документи представлява първата важна стъпка в избора 
на частен партньор. След присъединяването на страната ни към ЕС провеждането 
на тръжна процедура за избор на частен партньор става задължително. 

Минималните задължителни документи за стартиране на тръжна процедура са 
следните: 
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● Изходна спецификация;
● Разпределение на риска (което е все още предварително, а не окончателно);
● Механизъм за плащане;
● Форма на финансов ангажимент от кандидата;
● Друга важна информация за разработване на тръжното предложение (напр. 
информация за планиране, технически стандарти и насоки, собственост и др.);
● Критерии за техническа, оперативна и финансова оценка, осигуряващи 
прозрачност и равнопоставеност на всички потенциални участници, т.е. 
кандидатите трябва да са запознати с целите на публичния сектор и да имат 
възможност да предложат съответни решения;
● Проектодоговор 

Следва решение на Общински съвет за стартиране на тръжна процедура и се публикува 
обявление за търг, съобразена с националните разпоредби и с отговорностите на 
публичната институция. След това, кметът на общината изпраща по електронен път 
съответния формуляр до електронната страница на „Държавен вестник”.

Периодът, предоставен на потенциалните участници в търга за подготовка на 
досиетата с предложенията, зависи от избраната тръжна процедура и от сложността 
на проекта. Непосредствено след публикуването на търга местната администрация 
следва да има готовност да приеме и отговори на поставени искания за разяснения 
от страна на потенциалните участници.

Оценка на получените оферти
Оценяването на подадените предложения се прави от оценителна комисия, а за 
много сложни проекти – от отделни екипи, концентриращи се върху различните 
елементи от тръжното предложение – технически, финансови и т.н. За извършване 
на оценка на всички възможни аспекти на тръжното предложение е необходимо да 
бъде разработена и използвана съответна методология.

Първоначалният преглед на получените предложения трябва да покаже кои от 
тях отговарят на формалните изисквания и кои не. Финансовата оценка трябва да 
посочи ясно и прозрачно връзката между предложенията, тяхната нетна настояща 
стойност и сравнението с публични разходи, за да се определят още на този етап 
тези предложения, които предлагат по-добра стойност на вложените средства. 
Тъй като през тази фаза от цикъла на ПЧП често се прави окончателен избор на 
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частен партньор е необходимо да се обърне по-подробно внимание на следните 
параметри. 

На етап оценка на получените предложения следва да се изготви финално 
остойностяване и разпределение на рисковете по проекта, където разпределянето 
започва от съдържанието на пакета от рискове, съдържащ се в тръжната оферта 
за проекта и се развива в зависимост от това доколко страните са подходящи и 
способни да поемат/приемат повече/различни рискове. Прехвърлянето на рискове 
към частния сектор е оптимално, когато ползата за публичния сектор е по-голяма 
от разходите по прехвърлянето. Най-доброто разпределяне на рисковете следва 
винаги да се ръководи от основните цели за смекчаване или предотвратяване на 
бъдещо настъпване на риск, чрез прехвърляне на всеки риск върху партньора, 
който може да го управлява най-добре. 

На базата на получените тръжни оферти и след разпределението на рисковете 
следва да се изчисли т.нар. дисконтиран паричен поток (ДПП). Това е метод за 
оценка на проекти, който се основава на икономическата теория, че ползата от 
даден проект може да се оцени като се изчисли настоящата стойност на бъдещите 
парични потоци,  генерирани от проекта. ДПП е процес, при който се прави 
прогноза на паричния поток по проект за определен времеви период и след това се 
коригира спрямо референтна дата, като се взема предвид стойността на парите във 
времето. За това се изисква: 1) изготвяне на прогноза за бъдещите парични потоци 
за целия живот на проекта (отчитайки рисковете по проекта), 2) съобразяване 
на данните за очаквана инфлация за същия период, 3) определяне на дисконтова 
норма (минималната граница на нормата на възвръщаемост на капитала, при 
която проектът се оценява като финансово изгоден. Подробни инструкции за 
изчисляване на ДПП са представени в Методическите указания за публично-
частно партньорство на МФ (стр.63).

Паралелно с това, за нуждите на финансовата оценка при прегледа на получените 
предложения се провежда анализ на публичните разходи, който може да бъде 
модифициран под формата на тест „сравнение с публичните разходи”. На етап 
идентификация на проектната идея целта на теста е да изгради първоначална 
финансова база за взимане на решение кой от двата формата (традиционния или 
ПЧП) е икономически по-ефективен за реализация на проектната идея. Докато целта 
на АПР през тази фаза от цикъла на ПЧП е да определи кои от получените оферти 
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предлагат по-добра стойност на вложените стойности. За целта се изчислява нетната 
настояща стойност на финансовия план на конкретната оферта (методология за 
нейното изчисление може да се намери на стр.64 от Методическите указания за 
публично-частно партньорство на МФ). Нетната настояща стойност показва сумата 
от всички дисконтирани парични потоци, като използва и предложения план за 
разпределение на рисковете. Ако в резултат на сравнението между получените 
оферти дадено ПЧП предложение не покаже по-добра стойност на вложените 
средства (ННС на ПЧП > ННС на АПР), разглежданата оферта следва да отпадне 
от по-нататъшната процедура за избор на частен партньор. 

След вземане на решение за финализиране на процедурата с предпочетения 
кандидат, публичният орган провежда финален кръг от преговори с него и сключва 
договор за изпълнението на проекта. 

5.8. Структура и сключване на ПЧП договор
Общинската администрация, в консенсус с избрания от нея частен партньор, 
подготвя окончателната форма на договора и правилата в него за изпълнение 
от страните. Договарянето е съществен етап от осъществяването на проект за 
ПЧП. Клаузи по договора следва да регламентират въпросите за мониторинга, 
управлението и разпределението на рисковете, финансовото изпълнение, 
възможности за гъвкаво управление и промени, неизпълнение и санкции, условия 
за плащане, разрешаване на спорове, сигурност и застраховка, непредвидени 
обстоятелства, неустойки и др. 

Много често, заради голямата продължителност на договорите е вероятно 
обстоятелствата и изискванията за предоставяне на услуги (технически, 
законодателни, икономически и др.) да се променят и да се наложи да се внесат 
промени в договора. Затова е важно съответните прегледи и процедури за адаптиране 
и промени по договора да са част от споразумението между двете страни.

Друг съществен елемент от договора представлява уточняването на последващата 
собственост и използване на активите (когато проектът е за изграждане и 
експлоатация на инфраструктурен обект) след края на договорния период. В това 
отношение може да се избира между няколко възможности, както следва: 

● Прехвърляне на активите от частната страна към публичния орган въз основа 
на предварително определена цена. 
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● Активите остават в частния сектор, без да е постигнато споразумение за 
предварително договореното право на публичния орган да ги придобива.
● Активите остават на разположение за публично придобиване (на пазарната 
цена на активите или на предварително определена цена). 

Ако общинската власт търси продължително използване на активите след края 
на договорния срок, тя трябва да осигури приемливото им състояние и годност за 
предоставяне на услуги. 

При приемане на активите от частния партньор, публичният субект трябва 
внимателно да анализира възможните пасиви, свързани с тези активи. Сред тези 
пасиви може да има такива, свързани с околната среда. Може да се наложи да бъдат 
извадени от експлоатация (със съответния разход за това) технически остарели 
средства и др.под. 

Тъй като ПЧП-проектът е с икономическа насоченост, договорът в повечето 
случаи се третира като обект на търговска тайна, но въпреки това за нуждите 
на медиите и местната общност, на редовната отчетност и прозрачност, е много 
полезно да се подготви извадка от онези клаузи, които оказват пряко влияние 
върху обществената „поносимост” на проекта (напр. механизми за събиране и 
размер на таксите). Международният опит сочи, че тази форма на предварително 
„застраховане” от неочаквано публично напрежение във връзка с изпълнението 
на ПЧП-проекта, е успешен инструмент за контрол на запазените рискове на 
общинската администрация в инициативата за публично-частно партньорство. 

Структура на ПЧП-договора
Различните типове договори за ПЧП се разграничават на база на разпределение на 
риска между партньорите. Разпределението на риска засяга отделните аспекти на 
партньорското споразумение, включително и параметри като:

● Собственост върху проекта
● Финансиране на проекта
● Отговорности по строителството
● Отговорности по експлоатацията и поддръжката
● Собственост върху инфраструктурата 
● Период на продължителност

Методология за управление на ПЧП в община Гоце Делчев
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В повечето случаи, договорът за ПЧП е индивидуален акт на споделяне на права 
и задължения между публичната и частната страна в предоставянето на местни 
услуги, отчитайки влиянието на специфични фактори (потребности, ресурси, 
капацитет, традиции, законови норми, политическа готовност), които в друго 
време и обстоятелства не биха имали същото влияние. Ето защо е невъзможно и 
безсмислено да се разработват типови договори за публично-частни партньорства, 
а по-скоро при тяхното изготвяне да се имат предвид определени минимални 
препоръчителни изисквания (които могат да бъдат намерени например на стр.78-
79 от Методическите указания за публично-частно партньорство на МФ). По-долу 
е описано примерно съдържание на договор за ПЧП:

Договор за ПЧП
Общи условия

Цели на проекта и предоставяни услуги

Управление на проекта

Ниво на услугите и качество

Цени на услугите

Права и задължения на изпълнителя

Права и задължения на собственика на проекта

Параметри на договора
● Промени на договора
● Нарушаване на договора
● Преустановяване на договора
● Прекратяване на договора. Гаранции и неустойки 

Приложения към Договора:
● Условия за участие, както са посочени в тръжната документация
● Техническо и финансово предложение от частния партньор
● Управление на проекта
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● Подробен проектен план
● Технически спецификации
● Спецификации на услугите, нива и качество

Специално за инфраструктурни проекти, прилагани под формата на публично-
частно партньорство, общинската власт може да избере да представи на 
потенциалните си партньори важни технически подробности от проекта не в текста 
на Обявлението за оферти, а в отделни документи. По-долу са посочени основните 
спецификации на един потенциален договор за ПЧП за инфраструктурен проект:

Общи условия на Договора

Общи условия

Архитектурна концепция

Териториално устройство - ограничения по околната среда

Публични мрежи за урбанизация

Структурна концепция

Регулаторни изисквания и стандарти, които се прилагат

Качество и стандарти на материалите

Електро-механични инсталации
● системи за откриване и потушаване на пожари
● силни и слаби електрически токове
● асансьори 

Водозахранване и канализация

Специални условия на Договора

● Общи условия

Методология за управление на ПЧП в община Гоце Делчев
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● Цели и параметри на проекта
● Паралелни проекти,археологически обекти
● Общи условия на експлоатацията на инфраструктурата
● Фаза на строителство:

● Времеви график и срокове
● Въпроси, свързани с управлението на проекта
● Задължения на изпълнителя на строителството
● Гаранции и неустойки по време на строителството
● Прекратяване на строителството и процедури за одобрение

● Експлоатационна фаза
● Продължителност на експлоатационната фаза
● Качество на предоставените услуги
● Застраховка
● Въпроси, свързани със здравето и сигурността
● Организиране и управление на услугата
● Персонал
● Отговорности на концесионера

● Предаване на инфраструктурата

Съществено важно е, че формата и съдържанието на договора за ПЧП до голяма 
степен определят успешното изпълнение на проекта, чиято крайна цел е да повиши 
качеството на предлаганите местни услуги и степента на удовлетвореност сред 
местното население. 

Преговори по договора и подписване на договора
Преговорите по Договора и подписването на договора е първата стъпка при 
процедурата по прилагане на ПЧП, при която двата партньора, публичният и 
частният, влизат в пряк контакт.
Моментите, които излизат на преден план, са: 

● Преговори относно технически въпроси

Тези въпроси се отнасят до технически параметри и не са описани в подробности в 
тръжните документи или в предложенията на частния партньор, които надхвърлят 
мащабите на техния обхват. В зависимост от изтеклия период време, от започването 
на процедурата (която в определени случаи може да се проточи с години) частният 
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партньор би могъл да иска да предложи иновативни технически решения, които не 
са били включени в предложението. Особено при проекти за ПЧП за доставка на 
услуги     използването на информацията и телекомуникационните технологии би 
първоначалното техническо предложение.

● Преговори относно нивото на услугите и аспекти на качеството

Преговори по нивото на услугите и аспектите на качеството възникват най-
често когато има съществени разлики между пред-проектното проучване за 
целесъобразност и различните реалистични сценарии, разработени независимо 
от публичната институция и частния партньор. Предмет на преговорите могат да 
бъдат очакваното търсене или пакетът на доставяните услуги.

● Преговори по договорни въпроси

Тези въпроси са свързани с продължителността на договора и възможното 
разширение на обхвата на договора в бъдеще.

5.9. Изпълнение, контрол и приключване на проект по ПЧП.
Управлението на договора за публично-частно партньорство, како и контролът в 
хода на неговата реализация са основните задачи за публичния субект през етапа 
на  изпълнение на проект за публично-частно партньорство. Това предполага да се 
акцентира вниманието върху изготвянето и дефинирането на рамкиращи условия 
за управлението на процесите спрямо договора. Тя може да включва следните 
елементи:

● Формиране на проектен екип от специалисти с доказани компетентности, 
като обичайно това са експертите, които са включени в изработването на 
проекта, с цел приемственост между етапите на планиране и на реализация на 
дейностите.  
● Дефиниране на задачи и конкретни отговорности, разпределени между 
членовете на екипа за управление на договора;
● Въвеждане на организация за управление, мониторинг и контрол по договора 
и определяне на процедурите за функционирането й; 
● Редовно информиране на местната общност, за да се поддържа нужната 
публична подкрепа за ПЧП-проекта и неговата политика. 

Методология за управление на ПЧП в община Гоце Делчев
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При инфраструктурен проект за ПЧП, в рамките на етапа на експлоатация, 
съществен дял от управлението на договора е качественото наблюдение и оценка 
на изпълнението по предоставянето на услуги. Те се осъществяват от гледна точка 
на стандартите и параметрите, заложени в изходната спецификация на проекта 
и залегнали като клаузи в договора. При наблюдението и оценката публичният 
субект зависи от частния партньор за задължителното осигуряване на нужната 
информация за контрол и управление на качеството на изпълнение. Ето защо 
общинската администрация трябва да се направи така, че системите за набиране 
на информация и за измерване на изпълнението в публично-частното партньорство 
да са на разположение и да работят точно и надеждно. Освен това трябва да се 
осигури независимо потвърждаване на информацията, предоставена от частния 
партньор, което е от много важно за общината, за да осигури тя предоставянето на 
услуги в количество и качество според предварително договорените стандарти и 
разпределение на рисковете.

Изработването в края на експлоатационния период и след приключване на 
договора на  финален анализ и оценка на резултатите на проекта, от гледна 
точка на неговата полезност и ефективност е важно условие за успешното му 
приключване. Резултатите от редовно провежданото наблюдение и оценка по 
проекта, както и изводите на финалния анализ от приключване на ПЧП-проекта 
са важен информационен ресурс за планиране и прилагане на бъдещи публично-
частни партньорства в общината.
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VI. Представяне на Географската информационна система

В връзка с изпълнение на проект „Подобряване на капацитета за ПЧП на 
община  Гоце Делчев”, изпълняван от община Гоце Делчев и финансиран в 
рамките на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, 
договор № А08-14-26-С/23.03.2009г. е разработена Географската Информационна 
Система (ГИС) за подпомагане реализацията на ПЧП в общината. Системата дава 
възможност за оптимизиране управлението на информацията и нейното адекватно 
разпространение по електронен път като съвременен метод за идентифициране на 
инициативи с публично-частен характер. Информационната система е достъпна 
от Интернет страницата на община Гоце Делчев и ще бъде популяризирана сред 
партньори на общината. По този начин ще се гарантира достъп до информация за 
свободни терени и обекти за осъществяване на инвестиции в региона на общината, 
което представлява ключова възможност за идентификация и реализиране на ПЧП. 

Геобазираната информационна система надгражда и обогатява с допълнителна 
функционалност и данни вече разработения от община Гоце Делчев Интернет сайт 
на общината www.gotsedelchev.bg. ГИС използва световно признати съвременни 
технологии, базирани на отворена и гъвкава архитектура, която дава възможност 
за разширение и надстрояване за обслужване на допълнителни нужди на община 
Гоце Делчев. 
 
Конкретната цел на ГИС е да се предоставя текущо информация на частния сектор 
за възможностите за ПЧП и промотиране на дейностите на общината в тази сфера.  
Разработената ГИС включва следната функционалност:

Управление на общинската собственост и публикуване в интернет 
Разработената ГИС следва да осигури:

● Поддръжка на операциите по разпореждането с имоти общинска 
собственост;
● Възможност за привързване на различните типове документи - актове, договори, 
скици, съхранявани в различен формат към имоти общинска собственост;
● Да разполага с програмни средства за филтриране, търсене на данни и 
генериране на справки

Представяне на Географската информационна система
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Функционални възможности:

● Поддържане на данни за общински имоти 
● Поддържане на досиета на общински имоти;
● Разпореждане с общински имоти;
● Формиране и издаване на документи за общински имоти;
● Актуване на общински имот
● Деактуване на общински имот; 
● Публикуване на информация за общинската собственост върху електронна 
карта на общината в Интернет
● Задаване и формиране на справки от данните, вкл. и през сайта на общината;

Управление и публикуване на информация за устройството на територията 
на общината
 Разработената ГИС следва да осигури:

● Интерактивна електронна карта за устройството на територията на общината 
и инструментариум за навигация и търсене по нея;
● Публикуване на данни съгласно световните стандарти – WMS, SOAP 1.2;
● Достъп за бизнеса, гражданите и администрацията до процедурите и действията 
по устройство на територията на общината за териториите, свързани с ПЧП.

ГИС има следните функционални възможности:

● Поддържане и публикуване на информация за терените, идентифицирани 
като територии с потенциал за реализация на проекти чрез ПЧП, устройствени 
и пред-инвестиционни планове и проучвания;
● Въвеждане на данни за Общия устройствен план на общината
● Осигуряване на възможности за търсене по номер на имот, дата и име на 
собственик на един или група обекти и намирането им върху картата и обратно 
– по посочен обект се извежда информация за него.
● Осигуряване взаимовръзка между данните от устройствения план и тези от 
регистъра на общинска собственост и обратно
● Публикуване на данни за устройственото планиране на общината в интернет 
и осигуряване на възможности за навигация по картата, включване, изключване 
на слоеве, идентификация на обекти и справки 
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