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1 Увод: Основни цели и задачи на разработката 

 

Настоящият доклад съдържа резултатите от реализирането на проектната дейност 

„Разработване на методология за управление на публично частни партньорства в 

община Гоце Делчев”, 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. 

Според заданието за реализация на посочената проектна дейност, основните цели, 

свързани с разработване на методология за управление на публично частни 

партньорства в община Гоце Делчев бяха следните: 

 

1. Разработване на конкретни и ясни правила и процедури, съобразени с 

действащото законодателство в Република България и директивите на 

Европейския съюз, за локализиране обектите на ПЧП, иницииране и реализация 

на проекти в различни сфери между публичния партньор в лицето на Община 

Гоце Делчев и неопределен кръг и вид частни партньори; 

2. Разработване на процедури за избягване на лоши и порочни практики в 

областта на ПЧП и повишаване ефективността в отношенията, породени между 

публичния и частния партньор при реализирането на проекти от такъв тип; 

3. Разработване на методология за управление на ПЧП. 

 

Така формулираните основни цели детерминираха обхвата и вида на аналитичните 

дейности, чрез осъществяването на които беше гарантирано професионалното и 

качествено изпълнение на цялостната дейност по разработване на методология за 

управление на публично частни партньорства в община Гоце Делчев. Като следствие от 

това, в процеса на изпълнението на услугата бяха реализирани следните аналитични 

дейности: 
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1. Анализ на добрите и лошите практики при реализиране на ПЧП в рамките на 

Европейския съюз, съобразяването им с икономическата, политическата и 

законодателната рамка на местно и национално ниво, приложимостта на добрите 

практики в правоотношенията на Община Гоце Делчев с частните партньори в 

областта на ПЧП. 

2. Анализ на действащите нормативни актове от местно значение, уреждащи 

и/или засягащи дейностите и правоотношенията, свързани с и/или произтичащи 

от бъдещи ПЧП, както и съобразяването им с действащото българско 

законодателство и директивите на Европейския съюз. 

3. Анализ на модела за регулиране на правоотношенията, породени между 

Община Гоце Делчев и представителите на бизнеса, свързани с етапите на 

иницииране, договаряне и реализация на ПЧП в различните сфери на местната 

икономика и на практиките в областта на администрирането на тези отношения. 

4. Разработване на методология за управление на публично частни партньорства 

в община Гоце Делчев. 

5. Изготвяне на Проекто-наредба за ПЧП в община Гоце Делчев. 

При реализирането на анализите, посочени по-горе, екипът изхождаше от разбирането, 

че те са необходима предварителна аналитична работа, на която трябва да се стъпи, за 

да се разработят конкретни и ясни правила и процедури, съобразени с действащото 

законодателство в Република България и директивите на Европейския съюз, за 

локализиране обектите на ПЧП, иницииране и реализация на проекти в различни сфери 

между публичния партньор в лицето на Община Гоце Делчев и неопределен кръг и вид 

частни партньори, както и процедури за избягване на лоши и порочни практики в 

областта на ПЧП и повишаване ефективността в отношенията породени между 

публичния и частния партньор при реализирането на проекти от такъв тип. Тези две 

разработки са съдържателният „гръбнак” на Методологията за управление на ПЧП в 

общината.  

В рамките на съответните аналитични дейности бяха осъществени следните 

аналитични стъпки: 

- изработване на списък на публично достъпни и актуални български и 

европейски анализи, документи и policy papers, чийто основен обект на интерес 

са добрите и лошите практики при реализиране на ПЧП в рамките на 

Европейския съюз; 



„Този документ е създаден в рамките на 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. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган” 

 

5 

- систематизиране и обобщаване на съдържателните изводи от публично 

достъпни и актуални български и европейски анализи, документи и policy papers, 

чийто основен обект на интерес са добрите и лошите практики при реализиране 

на ПЧП в рамките на Европейския съюз; 

- вторичен анализ на резултатите от Дейност 2 (обособена позиция 2) “Преглед 

на добри практики в реализиране на публично частни партньорства”; 

- изработване на пълен списък и оформяне на пул от текстовете на действащите 

нормативни актове от местно значение, свързани пряко или косвено с 

дейностите и правоотношенията свързани с и/или произтичащи от бъдещи ПЧП; 

- юридически анализ на процедурите, регламентите, обектите на ПЧП, 

субектите, правата, задълженията и правоотношенията, съдържащи се в 

нормативната рамка за ПЧП от местно значение;  

- изработване на пълен списък от действащите нормативни актове от 

действащото българско законодателство, свързани пряко или косвено с 

дейностите и правоотношенията свързани с и/или произтичащи от бъдещи ПЧП; 

- изработване на списък от условията в нормативната рамка на директивите на 

Европейския съюз, свързани с дейностите и правоотношенията, произтичащи от 

ПЧП; 

- изработване на изчерпателен списък на утвърдени към настоящия момент 

(стартиращи и в процес на стартиране) ПЧП между Община Гоце Делчев и 

представители на бизнеса в различните сфери на местната икономика; 

- юридически анализ на нормативните рамки и процедури между Общинската 

управа и бизнеса за иницииране, договаряне и реализация на ПЧП, чрез анализ на 

събраните документи и нормативни разпоредби; 

- анализ на установената към момента реална практика за регулиране на 

правоотношенията между Община Гоце Делчев и представители на бизнеса, чрез 

използване на метода „case study” („изследване на конкретен случай”). 

- вторичен анализ на резултатите от Дейност 1 (обособена позиция 1) 

„Изследване и анализ на реализирани Публично Частни Партньорства и 

възможности за бъдещи Публично Частни Партньорства в Община Гоце 

Делчев”; 

- синтезиране и обобщаване на информацията, резултатите и изводите от 

проведените вторични анализи и институционален анализ. 
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2 Анализ на добрите и лошите практики при 

реализиране на ПЧП в рамките на Европейския 

съюз, съобразяването им с икономическата, 

политическата и законодателната рамка на местно и 

национално ниво, приложимостта на добрите 

практики в правоотношенията на Община Гоце 

Делчев с частните партньори в областта на ПЧП. 

 

Анализът на добрите и лошите практики при реализиране на ПЧП в рамките на 

Европейския съюз стъпва на прегледа на съществуващите, установили се вече, 

практически релевантни различни форми на публично-частно партньорство и на опита 

на различни държави в Европейския съюз. Разгледано е законодателството на следните 

държави: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, 

Испания, Италия, Латвия, Литва, Малта, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, 

Финландия, Франция, Холандия, Швеция и Унгария, както и политиката на 

Европейската комисия. Анализът ще следва дадената по-долу структура на 

практическото реализиране на проекти чрез публично-частно партньорство в ЕС: 

 

1. Правна уредба 

2. Обекти на публично-частното партньорство – видове 

3. Иницииране на публично-частното партньорство: 

3.1. Субекти на частното право 

3.2. Субекти на публичното право  

3.3. Орган, който решава да се предприеме публично-частно партньорство  

4. Изисквания към субектите на публично-частното партньорство 

5. Продължителност на публично-частното партньорство  

6. Видове процедури за определяне на публично-частното партньорство 

6.1. Критерии за оценка на офертите и предложенията 

6.2. Решение за откриване на процедурата 

6.3. Обявление за провеждане на процедурата  

6.4. Съдържание на документация  
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6.5. Орган за провеждане на процедурата – състав, правомощия 

6.6. Предложения и гаранции 

6.7. Определяне на субект на ПЧП 

6.8. Прекратяване на процедурата 

7. Договор за ПЧП.  

7.1. Сключване 

7.2. Съдържание 

7.3. Изпълнение 

7.4. Изменение 

7.5. Прекратяване 

7.6. Правни последици от прекратяване 

8. Обжалване на процедурата 

8.1. Жалбоподател 

8.2. Орган, пред който се извършва обжалването 

9. Финансиране на публично-частното партньорство 

10. Прозрачност на публично-частното партньорство:  

10.1. Съдържание на регистъра 

10.2. Ред за актуализиране на регистъра 

10.3. Отчетност на субекта на публично-частното партньорство  

11. Видове държавен контрол върху публично-частното партньорство 

12. Административна отговорност при публично-частното партньорство 

13. Специфични особености 

 

1. Правна уредба 

Европейската комисия е противник на специална регламентация и формализация на 

Публично-частното партньорство (ПЧП), а с актовете си насочва към прилагане на 

правилата за обществените поръчки и концесиите. Такова е положението и в Австрия, 

Германия, Естония, Италия, Унгария и Малта. 

Правната уредба в страните от ЕС относно ПЧП се очертава общо в две насоки. В 

някои от тях има специални закони или наредби за ПЧП, докато в други се прилагат 

законови и подзаконови нормативни актове, регулиращи правоотношенията, 

възникващи по повод правни институти като концесиите, обществените поръчки, 

държавната и общинска собственост. 
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В Гърция, Ирландия и Словения има специални закони за ПЧП, а в Румъния и Франция 

се обсъждат такива законопроекти към момента на проучването. 

Специални нормативни актове за ПЧП има в Германия, но те не уреждат самото 

партньорство, а въвеждат данъчни и административни облекчения. В Малта е приет 

указ, в Унгария - правителствена резолюция. 

В държави като Великобритания, Словакия, Румъния, Литва, Латвия, Финландия, 

Испания, Белгия, Швеция и Холандия няма специален закон за ПЧП. В редица държави 

се прилагат Директивите на ЕС, имплементирани в законодателството им 

(Великобритания, Швеция, Холандия), като закони и наредби за обществените поръчки 

и концесиите (Словакия, Румъния, Литва, Латвия, Финландия, Испания), кралски укази 

(Испания, Белгия) или наредби относно договори за партньорство (Франция). Във 

Фламандската общност в Белгия действа Постановление за ПЧП. 

 

2. Обекти на публично-частното партньорство - видове 

Европейската комисия разграничава обикновено (договорно) ПЧП и 

институционализирано, при което се създава дружество. ПЧП се разграничава и според 

фазите: проектиране, строителство, поддръжка, експлоатация, прехвърляне на 

собственост, като всяко партньорство може да включва различни комбинации (вж. 

Германия). 

ПЧП се развива основно за строителство и други скъпи и изискващи дългосрочно 

планиране дейности като: 

• пътна и железопътна инфраструктура, обществен транспорт (Холандия, Литва, 

Латвия, Испания, Белгия, Великобритания, Финландия, Франция, Германия, Австрия, 

Италия, Малта, Унгария); 

• пристанища, морски съоръжения и летища (Малта, Холандия); 

• инфраструктура, свързана със здравеопазването (Германия, Австрия, Италия, 

Малта, Франция, Литва); 

• строителство на училища, детски градини, студентски общежития (Белгия, 

Великобритания, Финландия, Холандия, Франция, Литва, Румъния);  

• саниране на училища (Естония, Германия); общински жилища и домове за стари 

хора (Естония, Латвия); 

• изграждане и поддръжка на полицейски сгради и затвори (Латвия, 

Великобритания); 
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• проекти за градско и туристическо устрояване (Малта, Франция, Великобритания, 

Холандия); 

• развитие на селските райони (Испания, Холандия); 

• екология и пречиствателни системи (Белгия, Латвия, Холандия, Франция); 

• култура и спортни съоръжения (Латвия, Франция); 

• високотехнологични проекти (ЕС, Естония, Германия, Австрия); 

• телекомуникационни мрежи (Холандия, Литва, Великобритания); 

• енергиен сектор (Литва, Белгия); 

• стоки и услуги в публичен интерес (Гърция); 

• охранителни услуги и отбрана (Великобритания); 

• производство на ваксини (Швеция). 

 

3. Иницииране на публично-частното партньорство 

ПЧП се предприема от страна на публичноправен субект (централна или териториална 

администрация) според законодателството на Холандия, Великобритания, Финландия, 

Латвия (според вида на собствеността или националността на насрещната страна), 

Словения и Румъния. 

В някои държави инициатор на ПЧП може да бъде както публичноправен, така и 

частноправен субект (Белгия, Литва, Испания), а например в Швеция няма правило 

относно инициирането. 

Кой държавен орган е компетентен за вземане на решение за ПЧП зависи от ресора 

(Великобритания, Латвия) и/ или вида на собствеността (Ирландия, Испания, Латвия, 

Словения, Румъния). В някои държави решението за предприемане на ПЧП се взима от 

правителството (Литва, Белгия) или общинския съвет (Литва), а в други е създаден 

специален орган (Гърция и Латвия). 

В редица държави се изготвя оценка, дали осъществяването на дейността под формата 

на ПЧП е по-изгодно, по-качествено и целесъобразно спрямо конвенционалните 

варианти (Зелена книга на ЕС, принцип за бюджетна икономичност и Public Sector 

Comparator в Германия, публичният интерес в Естония). В Ирландия преди същинското 

откриване на процедурата се създава екип за планиране на предстоящ проект. 

 

4. Изисквания към субектите на публично-частното партньорство 
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По-голямо внимание се обръща на частните партньори, но също така има изисквания и 

за публичния участник. В зависимост от вида и етапа на процедурата частният 

партньор може да има качеството на кандидат (преди да са посочени изискванията по 

съдържанието на договора) или предложител (оферент). За да отговорят на 

изискванията, често от частна страна участват консорциуми (Австрия, Германия), като 

не е изключено в ПЧП да участват и няколко публични органи. Правото на 

обществените поръчки изисква в ЕС кандидати от всички страни да бъдат третирани 

еднакво. 

Основните изисквания са финансови: стабилен финансов поток и доказан финансов 

капацитет (Холандия, Финландия и др.). Лица, обявени в ликвидация или 

несъстоятелност, имащи данъчни задължения или обект на наказателни производства 

не могат да бъдат партньори (Франция и др.). По принцип е допустимо, а в някои 

случаи може да бъде въведено изискване за превъзлагане на част от дейностите на 

подизпълнители (ЕС). Конкретните изисквания за частноправните кандидати се 

определят от съответното министерство или община. 

 

5. Продължителност на публично-частното партньорство 

ПЧП са продължителни отношения, тъй като частноправният субект трябва да може да 

възвърне инвестициите си. От друга страна, ако срокът е прекомерно дълъг, биха се 

нарушили правилата за конкуренция на ЕС. Като цяло няма общо законово изискване 

за продължителността. На практика: 

• ПЧП проектите продължават в границите между 3 и 30 години (напр. Естония); 

• инфраструктурните проекти се отличават с по-голяма продължителност (Испания, 

Литва); държавните концесии за пътища имат срок около 25 - 32 г., а общинските 

проекти от 15 г. нагоре (в Германия и Австрия); 

• обществените поръчки са със значително по-кратки срокове (до 5 г.). 

 

Концесиите могат да продължават: 

• до 49 г. (Румъния); 

• до 25 г. с възможност за удължаване с 10 г. (Холандия и Франция); 

• до 6 г. с възможност за удължаване с 19 г. (Италия) 

• 15 г. (Малта).  
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6. Процедури за определяне на публично-частното партньорство 

Процедурите за избор на частен партньор в надпраговите нива не се различават особено 

в целия ЕС:  

• Отворени - всяка отговаряща на изискванията организация може да участва 

(Гърция, Литва, Румъния, Словакия, Словения, Швеция и др.). 

• Ограничени - необходима е покана от договарящата институция (Гърция, Испания, 

Словакия, Румъния и др.). 

• Преговорни - условията се приемат в хода на процедурата (Гърция, Словения, 

Холандия и др.). При ПЧП се използват най-много, но ЕК ги разглежда като 

изключение и поради  това" процедурата "състезателен диалог" е създадена от ЕК 

специално за ПЧП. В нейната първа част се определя самият предмет на поръчката 

(какво ще бъде построено, санирано, изготвено като услуга и т.н.). Използва се в Литва, 

Словакия, Румъния, Финландия, Франция, Холандия и др.. 

Паралелен на възлагането избор на партньор за учредяваното дружество изпълнител е 

възможен при институционализираните ПЧП. 

Независимо от вида и стойността на ПЧП процедурите трябва да отговарят на 

принципите на Договора за Европейска общност за еднакво третиране, прозрачност, 

взаимно признаване, пропорционалност, свобода на движението на стоки. В Австрия 

могат да се разграничат 11 вида процедури. 

Критериите за оценка на офертите се обявяват предварително и не могат да се 

променят. Те са: 

• единствено най-ниска цена или 

• най-целесъобразна икономически оферта - като комплекс от цена, качество, 

обслужване, екологични показатели, платежоспособност и др.; цена за жизнения цикъл, 

времеви зони, достъпност (Австрия); технически аспекти и капацитет на участника 

(Белгия). 

• Обявлението за провеждане на процедурата се извършва в Официален вестник на 

ЕС над определените в директивата за обществените поръчки прагове (напр. в 

Румъния, Словакия, Холандия). 

• в съответния държавен вестник над определени прагове (Франция, Латвия, 

Румъния). 

• само до предварително подбрани ЮЛ при ограничените процедури (Гърция).  
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Документацията и/или обявлението съдържат изискванията към кандидатите, 

критериите за избор, техническата информация за обекта на ПЧП (конструктивна или 

функционална), период и обхват на проекта. 

Органите, които провеждат процедурата могат да се разграничат на: 

• Специализирани постоянно действащи - Италия (филиал на Агенцията по 

управлението на държавното имущество), Малта (Директорат по договорите, който 

сформира анкетна комисия); 

• Неспециализирани - местните или ресорните администрации, тъй като ПЧП е на 

различни отраслови и териториални нива - Естония, Унгария, Германия, Австрия и 

Холандия; 

• За всеки отделен случай възлагащият ПЧП публичен орган създава експертна 

комисия (Белгия, Литва, Словения, Испания и Латвия). 

• Предвиждат се гаранции за неутралност на участващите в състава на органа лица 

(Австрия). 

Процедурата се прекратява когато: 

• не е подадена нито една оферта (Естония, Малта, Словакия, Холандия и др.); 

нито един кандидат не отговаря на условията за възлагане на договора (Естония, Малта, 

Словакия, Холандия и др.); 

• договарящият орган вземе решение за прекратяване по своя преценка (Словакия, 

Холандия); 

• бъде обявена за невалидна (Естония, Малта); 

• бъде избран партньор (Естония и Малта). 

Причините за отказ и/или прекратяване трябва да бъдат обявени на участниците в 

процедурата (Германия). 

 

7. Договор за публично-частно партньорство 

Не могат да се изведат единни специални правила относно съдържанието, формата, 

изменението на договорите за ПЧП. Различните модели на ПЧП включват различни 

елементи (вж. напр. Германия). В някои държави има изрична уредба (Румъния, 

Словения, Литва, Гърция и препоръките на ЕК за институционализираното ПЧП) или 

формуляри (Холандия). Различни са условията за изменение на договорите (срвн. 

Словения, Швеция, Англия).  

Партньорството се прекратява когато: 
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• не бъде създадено дружеството изпълнител (Унгария); 

• концесионерът е получил приходите по офертата си (Испания); 

• изтече обявеният срок (Литва); 

• изпълнителят бъде обявен в несъстоятелност (Словения); 

• са налице незадоволителни резултати при последващия контрол или некоректно 

отношение на частноправния субект (Литва); 

• са налице други условия при заплащане на компенсации за ощетената страна 

(Испания, връщане на инвестицията в Словения). 

 

8. Обжалване на процедурата 

Споровете за обществени поръчки се разглеждат от специализирани независими 

органи, чиито решения подлежат на съдебен контрол, в Естония, Австрия, Германия, 

Латвия. В Словения обжалването  се извършва съответно пред компетентен държавен 

орган - кмет, министър. В останалите случаи обжалването се осъществява пред 

компетентните съдилища или по арбитражен път. 

Когато в резултат на обжалването няма възможност да бъде развален сключен вече 

договор се предвижда период на изчакване преди сключването на договора, чието 

неспазване влече недействителност (ЕС). В останалите случаи незаконно неизбраният 

предложител може да търси обезщетение. 

 

9. Финансиране на публично-частното партньорство 

В основата на публично-частното партньорство лежи финансиране от двата участващи 

сектора. Винаги такова е финансирането при смесени дружества (вж. Латвия). 

Публичният сектор не трябва да оказва забранена държавна помощ (вж. Белгия). 

Частното финансиране се предпочита в Белгия и Испания. На практика то достига 1/3 

до 1/2 от стойността на проекта в Австрия. Частноправният субект набавя средства 

например чрез форфетиране на доходите от ПЧП (Германия) или чрез кредити 

(Швеция, Холандия), които могат да са общински гарантирани (Германия), както и чрез 

лизинг (Финландия). 

Ползвателите (или публичноправния субект на база ползването) заплаща такси при 

концесионните варианти (Германия и др.).  

Съфинансиране от ЕС (Малта). 

Международни капитали (Испания, Германия). 
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10. Прозрачност на публично-частното партньорство 

Европейското право предявява изисквания към публичността на възлагането на 

публични договори. 

В Австрия, Германия, Унгария, Италия, Словакия и Естония няма официални регистри 

за ПЧП, отделни от тези за обществените поръчки и концесиите, макар че някъде 

данните се обобщават с цел развиване на ПЧП. 

Специални форми на отчетност на ПЧП съществуват в Гърция, Словения, Унгария, 

Италия и Белгия. 

 

11. Видове държавен контрол върху публично-частното партньорство 

Надзор над ПЧП упражняват единствено или едновременно: 

• органи на изпълнителната власт в Германия (Федералното министерство на 

икономиката - общ надзор по възлагането), Малта (правителството), Латвия (бюро за 

обществените поръчки), Италия, Белгия, Франция; 

• съвети от представители на различни ведомства и/ или на частния сектор във 

Финландия, Ирландия, Испания, Словения и Ирландия; 

• сметните палати относно обществените средства в Унгария и Германия. 

• ЕК може да отправя запитвания за предполагаеми нарушения до държавите членки. 

 

12. Административна отговорност при публично-частното партньорство 

В Австрия, Италия и Естония са предвидени глоби по законите за обществените 

поръчки. В останалите страни се прилага общата административна уредба. 

 

13. Особености 

Групи за мониторинг и подпомагане на ПЧП са създадени в редица европейски 

държави, като напр. Германия, Италия, Малта, Унгария и Обединеното кралство, а 

такава се предвижда и в Австрия. В Гърция има постоянно функциониращ Секретариат 

за ПЧП, който изпълнява координационни функции, сътрудничи с публичните органи и 

събира и обработва информация. 

Обширни проучвания в сътрудничество между публични и частни субекти се изготвят 

и публикуват в Германия. Европейската комисия е издала сборник с успешни примери 

за ПЧП. 
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Особености съществуват при предоставянето под концесия на специални обекти, като 

например църковните имоти в Италия. 
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3 Анализ на действащите нормативни актове от 

местно значение, уреждащи и/или засягащи 

дейностите и правоотношенията, свързани с и/или 

произтичащи от бъдещи ПЧП, както и 

съобразяването им с действащото българско 

законодателство и директивите на Европейския 

съюз. 

 

В община Гоце Делчев липсват нормативни актове от местно значение, уреждащи 

дейностите и правоотношенията, свързани с и/ или произтичащи от настоящи и/ или 

бъдещи публично-частни партньорства, което е и общата ситуация на общинско 

равнище в Република България. Броят на общините, които имат приети и работещи 

наредби за ПЧП е твърде малък, а опитът с прилагането на тази нормативна база от 

местно значение е едва от 1-2 години.  

От друга страна, нормативни актове от местно значение засягащи по периферен начин 

дейностите и правоотношенията, свързани с и/ или произтичащи от настоящи и/ или 

бъдещи публично-частни партньорства, все пак има, и това е най-вече Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, доколкото тя 

третира въпросите с разпореждането с общинска собственост – тематика, която е 

свързана опосредствано с функционирането на режима на публично-частно 

партньорство. В тази наредба не се съдържат юридически рамки, правещи възможно 

реализирането на ПЧП-проект.  

Общата нормативна рамка, която задава контекста, логиката и процедурите на един 

ПЧП-проект – това са нормите на европейското и националното законодателство в 

областта на ПЧП.  

Основният регулаторен механизъм на територията на Общността са Директивите, 

приети от съответните органи на ЕС. Като част от вторичното право на Общността, те 

не са достатъчни за пълно унифициране на формите за ПЧП в страните-членки, поради 

суверенното право на отделните национални законодателства да регламентират по 

собствен начин проблематиката, в съответствие с отделните различия в степента на 

икономическо развитие. 
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В Европейския съюз за нормативна рамка на ПЧП служат директивите: 

а) Директива 2004/17/ЕО; 

б) Директива 2004/18/ЕО; 

в) Зелена книга за публично-частните партньорства и правото на ЕС  

относно публичните договори и концесиите, и другите документи. 

Съществен правен проблем е да се осигури равнопоставеност между основните форми на 

собственост, регламентирани в Конституцията на Република България на публична и 

частна, и особения правен режим в съответното секторно законодателство
1
. Поради 

публичния характер на собствеността върху активите
2
, предназначени за задоволяване на 

обществени потребности, единствено възможният правен инструмент, за да бъдат 

предоставени за ползване от частно дружество при запазване на собствеността е 

концесията, съгласно Закона за концесиите
3
. При режима на концесия могат да се 

осъществят ПЧП проекти от типа „проектирай - построй - експлоатирай – предай”, 

където частният партньор изгражда активите, осъществява дейност (предоставя услуги), 

поддържа активите и в края на договора е длъжен да ги предаде обратно на държавата, 

съответно общината. По този ред публично-правният характер на собствеността не се 

променя, поради обстоятелството, че на частния партньор се предоставя само 

дългосрочното право на ползване, което се погасява с изтичане на определения в 

договора срок
4
. Институционализираните правни форми за ПЧП са по-съвременно 

решение, което се възприема през последните години. Характерното за него е, че 

сътрудничеството между публичния и частния сектор е в рамките на обособена 

организационна структура. В практиката са възприети два способа за създаване на 

ИПЧП: 

А) Основаване на ново дружество, чийто капитал се държи съвместно от възлагащия 

субект и частния партньор и възлагане на обществена поръчка (респективно концесия) на 

създаденото по този начин новообразувано публично -частно дружество; 

Б) Участие на частен партньор във вече съществуващо публично предприятие, което 

е получило в миналото договор за изпълнение на обществена поръчка и/или концесия. 

                                                 
1
 За упражняването на правото на собственост действат специални закони: Закон за държавната 

собственост и Закон за общинската собственост, които уреждат особен правен режими на публичната 

собственост. 
2
 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост. 

3
 За обектите, публична общинска собственост, се прилага Законът за общинската собственост.  

4
 Обичайният срок е до 30 години. 
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Независимо от способа за създаването на ИПЧП, разпоредбите на правото на Общността 

относно обществените поръчки и концесиите изискват да се следва безпристрастна и 

прозрачна процедура, както при избирането на частния партньор, който в рамките на 

своето участие в институционализирано публично-частно дружество извършва 

доставките, работата или услугите, така и при възлагането на обществената поръчка 

(концесия) на това публично-частно дружество
5
. Всяка промяна, която не е предвидена в 

първоначалната тръжна документация, налага обявяването на нова тръжна процедура. 

Едно условие се счита за съществено, когато се отнася до клауза, която би позволила на 

участниците в търга да представят значително по-различна оферта. Към съществените 

условия могат да се посочат предметът на дейност или вида на услугите, които 

кандидатът трябва да представи, или размерът на таксите, които кандидатът може да 

наложи на потребителите на услугата. Съгласно европейските правила е необходимо да 

се вземат специални предпазни мерки за гарантиране на строго разделение в рамките на 

публичния субект, възлагащ проекта на лицата, които подготвят тръжната процедура и 

възлагат проекта, от една страна, и лицата, които управляват ИПЧП, от друга за да се 

предотврати изтичането на поверителна информация от възлагащия субект към публично 

- частното дружество. 

Интерес представлява въведения в развитите икономики нов метод за финансиране, 

означаван като проектно финансиране. По своята същност то е финансиране с 

ограничено право на обезщетение по проект, чрез създаване на дружество със специална 

цел. Предимството на създадената по този начин автономна правна среда чрез 

дружеството със специална цел (ДСЦ) има съществено значение за разпределянето на 

риска и се проявява в две посоки. От една страна, при несъстоятелност на проекта 

имуществената отговорност се концентрира само върху паричните средства и активи на 

ДСЦ, а, от друга страна, при несъстоятелност на участниците, този неблагоприятен факт 

не се отразява върху ДСЦ, поради обособеността му като отделен субект. Независимо от 

липсата на уточнение относно конкретния му вид, може да се приеме извода, че 

адаптирани към създаването на ДСЦ са акционерните дружества, поради чисто 

капиталовия им характер и по-високите изисквания на закона при учредяването им. 

                                                 
5
 Вж. Тълкувателно съобщение на Комисията относно правото на общността в областта на обществените 

поръчки и концесии по отношение на институционализираното ПЧП. 

 
 



„Този документ е създаден в рамките на 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. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган” 

 

19 

Проектното финансиране предоставя възможност на определена икономическа единица 

да получи по-сигурна среда за инвестираните средства. Получените от проекта парични 

средства се отделят от всяка друга собственост или дейност на акционерите, като се 

създава проектно дружество -дружество със специална цел. 

Липсата на специално законодателство в Република България, по наше мнение, 

представлява съществена пречка за практическото приложение на формите за ПЧП. Сега 

съществуващата правна уредба се адаптира към конкретните форми на сътрудничество 

между публично-правните и частни субекти. Нормативната среда, в която се 

осъществява ПЧП у нас е сходна с нормативната рамка в Австрия
6
. Правното 

взаимодействие между публичния и частния сектор се извършва преди всичко на 

основата на обществените поръчки и концесии. Липсва общ нормативен модел за 

осъществяване на ПЧП, независимо от тенденцията за кодифициране на процедурите за 

обществени поръчки на европейско ниво. От това следва, че българското 

законодателство не регламентира ПЧП извън класическите форми, създадени чрез 

механизмите на обществени поръчки и концесии. 

Независимо от сложността на проблематиката, поради липса на унифицирана 

нормативна уредба в отделните национални законодателства, като общи белези на ПЧП 

от правна страна се отнасят: 

• наличие на две страни, които са създадени и функционират на основата на 

утвърдените две форми на собственост: публична и частна; 

• дълготрайно сътрудничество на основата на договорно споразумение или 

съвместно учредена правна форма (смесено дружество, което, съгласно 

вътрешното ни законодателство, се учредява по реда на Търговския закон); 

• разпределяне на риска между публично-правния и частния субект; 

• предмет на ПЧП е предоставянето на услуга, която традиционно се предлага 

от публичния сектор; 

• при осъществяване на ПЧП проекти изключително важно е гарантирането на по-

добра стойност на вложените публични средства, чрез извършване на пълен 

анализ на разходите и ползите от проекта; 

• специфични сфери на приложение на формите на ПЧП са: проектиране, 

изграждане, експлоатация, управление, поддържане, финансиране, притежание, 

                                                 
6
 Действа Федерален закон за разпределението на поръчките, публикуван на 31 януари 2006. 
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прехвърляне, купуване, изграждане, оперативна лицензия или само финансово 

предприемачество; 

• определянето на частния партньор се извършва чрез формално подготвени 

процедури като: открита процедура, ограничена процедура, пряко договаряне с 

предварително проучване и неограничен брой кандидати, пряко договаряне без 

предварително проучване, договаряне с или без публикуване, рамково 

споразумение/договор, динамична система за избор, конкурентен диалог, дирек-

тно разпределение, динамична система за закупуване, проектантски конкурси, 

електронен търг, разделяне на договора на части; 

• ПЧП е насочено към задоволяване на обществени потребности при пре-

доставянето на публични услуги. 

Унифицирани са, както с оглед правото на Общността, така и с оглед вътрешното ни 

законодателство, основните принципи, на които се подчиняват формите на ПЧП. Това са: 

1) публичност и прозрачност; б) свободна и лоялна конкуренция; в) равнопоставеност на 

всички кандидати и участници в процедурата; г) недопускане на дискриминация. 

Членството на Република България в Европейския съюз означава юридическа 

задължителност на т.нар. първично европейско право. То се състои от съвкупност от 

учредителни (конститутивни) международни договори, съставящи международно-

правната основа на Европейската общност и Европейския съюз
7
. Освен първичното 

право, съществува и вторично (производно) европейско право, съставено от регламенти, 

директиви, решения, мнения и препоръки, приети от органите на Общността. То е 

съвкупност от правни норми, които се приемат от органите на ЕС и представляват 

различни по правната си природа актове. Това налага създаването на баланс между 

правото на Общността и вътрешното ни законодателство. За унифициране на 

принципите, установени от ЕС, за въвеждането на единни критерии при избора на 

частния партньор, независимо от формите на ПЧП, за предотвратяване на т.нар. 

корупционни практики, са възможни два законодателни подхода: 

1. изменение на секторното вътрешно законодателство
8
 или 

2. приемането на отделен Закон за формите на публично-частно партньорство. 

                                                 
7
 Договор за създаване на Европейската общност, подписан в РИМ на 25.03.1957; Договор за създаване 

на Европейски съюз , подписан в Маастрихт на 7 февруари 1997. 
8
 Съответна законова промяна на Търговския закон, Закона за обществените поръчки и Закона за 

концесиите. 
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Към настоящия момент може да се каже, че съществуващата правна рамка на 

публично-частното партньорство в България се характеризира с две основни черти: 

• Хаотичност,   разпокъсаност   и   противоречивост   поради   наличие   на   

правни актове, влагащи различен смисъл и различно съдържание в термина 

„ПЧП", и поради отсъствие на специален закон за ПЧП, който да уеднакви, 

хармонизира и систематизира правната уредба; 

• Законът за концесиите и Законът за обществените поръчки по-скоро 

ограничават и препятстват, отколкото позволяват и насърчават 

реализирането на проекти чрез модела на ПЧП. 

Към днешна дата Народното събрание, за разлика от парламентите на други 

държави-членки на Европейския съюз
9
, все още не е приело специален закон, който 

да дава ясна и подробна уредба на ПЧП в България. На 18 февруари 2009г. в 40-то 

Народно събрание бе внесен от група народни представители Проект на Закон за 

публично-частното партньорство (ПЗПЧП), който, не бе разгледан и приет. В новия, 41 

български парламент този въпрос все още не стои на дневен ред. 

Съществува остра необходимост от приемането на специален закон, който да уеднакви, 

хармонизира и систематизира правната уредба на ПЧП в България. Понастоящем 

правната рамка на ПЧП е хаотична, разпокъсана и противоречива. Терминът „ПЧП" се 

използва в редица нормативни и административни актове, без обаче да има единна, 

общоприета и общовалидна дефиниция на това понятие, което създава объркване, 

противоречива практика и правна несигурност. Следва списък на правни актове, които 

използват понятието „ПЧП" в различен контекст и влагат в него различен смисъл: 

• Закон за физическото възпитание и спорта
10

; 

• Закон за насърчаване на инвестициите
11

; 

• Закон за ратифициране на Меморандума във връзка с участието в Европейски 

експертен  център за публично-частно партньорство (European РРР Expertise 

Centre - ЕРЕС)
12

; 

• Указ № 73  от 26.03.2009 г. за обнародване на Закона за ратифициране на  

Меморандума  във   връзка  с  участието   в  Европейски   експертен   център  за 

                                                 
9
 Напр. Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, 

Франция. 
10

 Обн. ДВ. бр.58 от 9 юли 1996г. 
11

 Обн. ДВ. бр.97 от 24 октомври 1997г. 
12

 Обн. ДВ. бр.25 от 3 април 2009г. 



„Този документ е създаден в рамките на 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. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган” 

 

22 

публично-частно партньорство (European РРР Expertise Centre - ЕРЕС)
13

; 

• Правилник за прилагане на Закона за концесиите
14

; 

• Постановление № 167 от 3 юли 2006 г. за приемане на Устройствен правилник 

на Агенцията за държавна финансова инспекция
15

; 

• Постановление № 245 от 9 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за 

допустимост на разходите  по  Оперативна програма  "Регионално развитие", 

съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата 

рамка 2007-2013 г.
16

; 

• Постановление  №   106   от  5   май  2006   г.   за  изменение   и  допълнение   на 

нормативни актове на Министерския съвет
17

; 

• Постановление  №   178  от 22  юли 2008  г.  за изменение  и допълнение  на 

нормативни актове на Министерския съвет
18

; 

• Постановление № 318 от 24 ноември 2004 г. за изменение и допълнение на 

нормативни актове на Министерския съвет
19

;  

•  Наредба № 7 от 30 март 2009 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" 

по  приоритетна  ос  №  4   "Устойчиво  развитие  на  рибарските  области"   от 

Оперативната   програма  за   развитие   на   сектор   "Рибарство"   на  Република 

България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за програмен период 

2007-2013г.
20

; 

• Наредба № 8 от 14 декември 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните 

институции
21

; 

• Наредба № 14 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна   финансова   помощ   по   подмярка   "Придобиване   на  умения   и 

постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални 

местни инициативни групи в селските райони" от Програмата за развитие на 

                                                 
13

 Обн. ДВ. бр.25 от 3 април 2009г. 
14

 Обн. ДВ. бр.54 от 4 юли 2006г. 
15

 Обн. ДВ. бр.56 от 11 юли 2006г. 
16

 Обн. ДВ. бр.83 от 16 октомври 2007г. 
17

 Обн. ДВ. бр.40 от 16 май 2006г. 
18

 Обн. ДВ. бр.67 от 29 юли 2008г. 
19

 Обн. ДВ. бр.106 от 3 декември 2004г. 
20

 Обн. ДВ. бр.28 от 14 април 2009г. 
21

 Обн. ДВ. бр.106 от 27 декември 2006г. 
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селските райони 2007 - 2013 г.
22

; 

• Устройствен правилник на Държавната агенция за информационни технологии и 

съобщения
23

; 

• Устройствен   правилник   на   Изпълнителна   агенция   „Българска   служба   за 

акредитация"
24

; 

• Устройствен правилник на Министерството на държавната администрация и 

административната реформа
25

; 

• Устройствен   правилник   на   Министерството   на   регионалното   развитие   и 

благоустройството
26

; 

• Устройствен правилник на Министерството на финансите
27

;  

• Програма за сътрудничество за периода 2009 - 2011 г. между правителството на 

Република   България    и   правителството    на   Фландрия    в    изпълнение    на 

Споразумението   за   сътрудничество   между   правителството   на   Република 

България и правителството на Фландрия
28

; 

• Меморандум за разбирателство за развитие и финансиране на инфраструктура в 

рамките на План за инвестиции в транспортна и базисна инфраструктура на 

българското правителство (2007 - 2013 г.) между правителството на Република 

България, представлявано от Министерството на финансите, и Европейската 

инвестиционна банка
29

; 

• Споразумение   за   дарение   между   Република   България,   представлявана   от 

Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, и Република Австрия, 

представлявана от Федералното министерство на финансите, по отношение на 

Български фонд за енергийна ефективност
30

; 

• Споразумение    за    предоставяне    на    безвъзмездна    помощ    по    програма 

„Подобряване на контрола на туберкулозата в България" между Глобалния фонд 

за   борба   срещу   СПИН,   туберкулоза   и   малария   и   Министерството   на 

                                                 
22

 Обн. ДВ. бр.39 от 15 април 2008г. 
23

 Обн. ДВ. бр.96 от 30 ноември 2005г. 
24

 Обн. ДВ. бр.4 от 16 януари 2007г. 
25

 Обн. ДВ. бр.83 от 18 октомври 2005г. 
26

 Обн. ДВ. бр.28 от 4 април 2006г. 
27

 Обн. ДВ. бр.42 от 9 май 2003г. 
28

 Обн. ДВ. бр.34 от 8 май 2009г. 
29

 Обн. ДВ. бр.95 от 24 ноември 2006г. 
30

 Обн. ДВ. бр.97 от 2 декември 2005г. 
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здравеопазването на Република България
31

; 

• Разяснение № 2431367 от 31.01.2008г. относно въпроси възникнали в хода на 

извършена проверка по приложението на разпоредбите на ЗДДС и Указание № 

91-00-502/27.08.2007 г. на МФ относно третиране на ДДС като допустим разход 

при   изпълнение   на  проекти   по   Оперативни   програми,   съфинансирани   от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Национална 

агенция за приходите; 

• Указания № 4 от 28.06.2005 г. относно съставяне на проектобюджета за 2006г., 

Министерство на финансите; 

• Програмен   и   ориентиран   към   резултатите   бюджет   на   Министерство   на 

икономиката и енергетиката за 2006 г. към Доклада по Закона за държавния  

бюджет за 2006 година (№ 502-01-46 от 31.10.2005г.); 

• Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза Министерство на правосъдието 

за периода 2009 - 2011  г.  към проекта на Закон за държавния бюджет на 

Република България за 2009 г. (№ 802-01-82 от 31.10.2008 г., 40-ото НС); 

• Доклад към проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за  

2009 г. (№ 802-01-82 от 31.10.2008 г., 40-ото НС); 

• Вътрешни    правила    за    приложение    на    публично-частно    партньорство, 

Министерство на икономиката; 

• Национална здравна стратегия 2008 - 2013г.; 

• Национална програма за обновяване на жилищни сгради в Република България; 

• Национален план за действие по заетостта през 2006г.; 

• Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г.", Министерство на околната 

среда и водите; 

• Проект на Закон за достъп до обществена информация (954-01-37/20.02.2009); 

• Проект  на  Закон  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  железопътния  

транспорт (654-01-100/19.07.2006); 

• Проект  на  Закон  за   изменение   и  допълнение   на  Закона  за  камарите   на  

архитектите     и     инженерите     в     инвестиционното     проектиране     (602-01- 

60/19.07.2006); 

• Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма (902-01- 

                                                 
31

 Обн. ДВ. бр.67 от 29 юли 2008г. 
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10/30.01.2009); 

• Проект на Закон за културното наследство (854-01-84/11.07.2008); 

• Проект на Закон за публично-частното партньорство (954-01-36/19.02.2009). 

Единственият нормативен акт с ранг на закон, който съдържа дефиниция на 

понятието „ПЧП", е Законът за физическото възпитание и спорта (ЗФВС). Съгласно 

§ 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗФВС, "ПЧП" в спорта е дългосрочно 

договорно отношение между лица от частния сектор с държавата и общините за 

финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на спортна 

инфраструктура за постигане на по-добро ниво на услугите в областта на физическото 

възпитание, спорта и социалния туризъм, където частният партньор поема строителния 

риск, или поне един от двата риска - за наличност на предоставяната услуга или за 

нейното търсене. 

Определение на понятието „ПЧП" се съдържа и в два подзаконови нормативни акта: 

• Наредба № 14 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на  

безвъзмездна   финансова   помощ   по   подмярка  "Придобиване   на  умения   и 

постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални  

местни инициативни групи в селските райони" от Програмата за развитие на  

селските райони 2007 - 2013г. (Наредба № 14 от 3 април 2008г.); 

• Наредба № 7 от 30 март 2009 г. за условията и реда за предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области" 

по  приоритетна  ос  №  4  „Устойчиво  развитие  на  рибарските  области"   от  

Оперативната   програма  за  развитие   на   сектор   „Рибарство"   на  Република 

България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за програмен период 

2007 - 2013г. (Наредба № 7 от 30 март 2009г.). 

Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 14 от 3 април 2008г., 

„Местна инициативна група" е ПЧП, учредено и регистрирано по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена 

полза, имащо за цел да разработи, осигури капацитет и осъществи стратегия за местно 

развитие на определена територия. § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на същата 

Наредба дефинира "ПЧП" като партньорството между представители на общината/ите, 

стопанския и нестопанския сектор за определена територия за реализиране на проект. 
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Подобен подход е възприет и в Наредба № 7 от 30 март 2009г., чл. 4, ал. 1-4 на която 

дефинира „Рибарска група" като местно ПЧП, организирано под формата на сдружение 

с нестопанска цел, признато по реда на тази наредба. 

Цитираните законови и подзаконови дефиниции влагат различен смисъл и различно 

съдържание в термина „ПЧП", с което създават предпоставки за юридически хаос и 

противоречива административна и съдебна практика. За да се гарантират правна 

сигурност и предвидимост е необходимо възможно най-скоро да се приеме специален 

закон за ПЧП, който ясно и точно да дефинира понятието „ПЧП", отразявайки 

достиженията на правото на ЕС в тази област
32

 и използвайки следните основни 

критерии: 

• Дългосрочно сътрудничество; 

• Между публичен и частен партньор; 

• С цел по-качествено или по-ефикасно предоставяне на публична услуга; 

• Чрез проектиране, построяване, финансиране, управление и поддържане на 

публична инфраструктура; 

• Чрез оптимално разпределение на ресурси, рискове и възнаграждения; 

• Частният партньор поема строителния риск и риска за наличност или риска за 

търсене; 

• Частният партньор финансира изцяло или отчасти проекта. 

В условията на липсваща единна и хармонизирана уредба на ПЧП на национално ниво, 

през последните години някои общински съвети, в качеството си на органи на местното 

самоуправление, приеха наредби, регламентиращи реда и условията за осъществяване 

на ПЧП на териториите на съответните общини
33

. 

Наличието на общински наредби, предвиждащи различни форми и процедури за 

реализиране на ПЧП в различни български общини, в съчетание с липсата на 

систематизирана и уеднаквена правна рамка на национално ниво, допълнително 

утежняват ситуацията на правна несигурност и правят приемането на специален закон 

за ПЧП все по-неотложно. 

                                                 
32 Решение на Евростат за счетоводното третиране на ПЧП от 11.02.2004г. и Зелена книга на 

Европейската Комисия за ПЧП и правото на Общността в областта на обществените поръчки и 

концесиите от 30.04.2004г. 

33 Напр. Община Пловдив, Пазарджик, Момчилград, Велинград, Стрелча, Варна, Враца, Ловеч, Перник, 

Сандански, Етрополе, Пещера, Струмяни, Шумен, Димитровград. 
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Някои анализатори твърдят, че Законът за концесиите (ЗК)
34

 и Законът за обществените 

поръчки (ЗОП)
35

 са единствена и достатъчна нормативна база на ПЧП в България, което 

прави излишно приемането на специален закон за ПЧП. Към настоящия момент обаче 

са в сила редица пречки и ограничения за осъществяване на ПЧП по реда на ЗК и 

ЗОП, който факт не ни позволява да се съгласим с цитираното твърдение. Следва 

списък на най-важните забрани и рестрикции по ЗК и ЗОП, които препятстват и/или 

правят невъзможно реализирането на проекти чрез модела на ПЧП: 

• Според новата ал. З
36

 на чл. 5 от ЗОП, в сила от 1 януари 2009г., обществените 

поръчки (ОП) за услуги се възлагат за срок до 4 години, като по изключение  

срокът може да бъде определен на 5 години. Тъй като ПЧП по своето естество е 

едно дългосрочно (обикновено между 15 и 35 години) договорно отношение  

между публичен и частен партньор, в рамките на което частният партньор 

изгражда и поддържа публична инфраструктура с цел предоставяне на публична 

услуга, а поддържането на един дълготраен материален актив е ОП за услуга по 

смисъла на ЗОП, то времевото ограничение по чл. 5, ал. 3 прави невъзможно 

реализирането на ПЧП проекти по реда на ЗОП. 

• След   измененията   на  ЗК,   обнародвани   в   ДВ,   бр.   67   от  29   юли  2008г., 

концесионерът се определя чрез провеждане само и единствено на открита  

процедура (чл. 24 от ЗК). Българският законодател прецени за необходимо да 

отмени ограничената процедура, процедурата на договаряне и процедурата на  

състезателен   диалог,   с   което   направи   изключително   трудно,   ако   не   и  

невъзможно, избирането на частен партньор за нуждите на ПЧП, структурирано 

както концесия по смисъла на ЗК. По своята същност ПЧП е дългосрочен проект 

с   особено   сложна   правна,   финансова,   икономическа   и  техническа  рамка, 

определянето на която изисква провеждане на диалог (преговори) с кандидатите 

за частен партньор. Такъв диалог (преговори) може да бъде осъществен само по 

реда на процедурата на договаряне или процедурата на състезателен диалог, но 

не и при условията на откритата процедура. Практиката на държавите-членки на 

ЕС с развит ПЧП пазар показва, че изборът на частен партньор най-често се 

извършва по реда на процедурата на състезателен диалог, която, за съжаление,  

                                                 
34 Обн. ДВ. бр.36 от 2 май 2006г. 

35 Обн. ДВ. бр.28 от 6 април 2004г. 

36 Обн. ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008г. 
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бе премахната от ЗК. 

ЗК не позволява ПЧП с платежен механизъм „плащане за наличност"  (т.е.  

плащания от публичния към частния партньор за построяването и поддържането 

на   публична   инфраструктура,   респ.   предоставянето   на   публична   услуга, 

ползването на която е безплатно за съответните потребители) да бъде облечено в 

правната   форма   на   концесия.   По   своето   естество   концесията   е   правен 

инструмент,    при    който    концедент    (публичен    партньор)    предоставя    на 

концесионер (частен партньор) право на експлоатация върху обект или услуга от 

обществен интерес срещу задължение на концесионера да изгради, управлява и 

поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свой собствен риск (чл. 2, 

ал. 1 от ЗК). Съгласно чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от ЗК, възнаграждението на 

концесионера (частния партньор) се състои в право на концесионера да експлоатира 

обекта на концесията, респ. да експлоатира услугата, или от това право и компенсация 

от страна на концедента (публичния партньор). В никакъв случай и при никакви 

условия възнаграждението на концесионера (частния партньор) не може да се състои 

само и единствено от компенсация от страна на концедента (публичния партньор). 

Компенсацията, която би могла (но не е задължително) да бъде плащана от концедента 

на концесионера, е възможно да покрива само част от разходите, направени от 

концесионера за изграждане, управление и поддържане на обекта на концесията или 

за управление на услугата от обществен интерес (чл. 6, ал. 1 от ЗК). В никакъв случай 

и при никакви условия компенсацията не може да има за последица освобождаване на 

концесионера от поемане на риска по изграждането,  управлението и 

поддържането на обекта или по управлението на услугата (чл. 6, ал. 2 от ЗК). Ако 

компенсацията, заплащана от концедента, има за правен ефект премахване на риска, 

свързан с експлоатацията и носен от концесионера, то тогава ще имаме обществена 

поръчка, а не концесия. Следователно ПЧП с платежен механизъм „плащане за 

наличност" е невъзможно да бъде осъществено като концесия по реда на ЗК. 

Макар ЗК да допуска ПЧП с платежен механизъм, комбинация от „плащане за 

ползване" (потребителски такси) и „плащане за наличност" (компенсация), да бъде 

структурирано като концесия, възможността за компенсация от страна на концедента 

(публичния партньор) към концесионера (частния партньор) е силно ограничена и 

поставена под няколко условия. Съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗК, компенсация 

се допуска само при необходимост от: (1) постигане на социално приемлива цена на 
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услугата от обществен интерес, когато цената се определя с нормативен акт, или (2) 

възстановяване обекта на концесията след случай на непреодолима сила. Това означава, 

че ако публичната услуга, предоставяна от частния партньор в едно организирано като 

концесия ПЧП, няма цена, определена с нормативен акт, то компенсация („плащане за 

наличност") е недопустима. Тъй като не всички публични услуги в България имат 

нормативно определена цена, то използването на концесията като правен инструмент 

на ПЧП е не винаги възможно, което силно ограничава приложното поле на ЗК в 

сферата на ПЧП. 

Към началото на 2010 година правната рамка на ПЧП в България е хаотична, 

разпокъсана и противоречива. В сила са нормативни актове, влагащи различен смисъл и 

различно съдържание в термина „ПЧП". ЗК и ЗОП по-скоро ограничават и 

препятстват, отколкото позволяват и насърчават реализирането на проекти чрез модела 

на ПЧП. При липсата на ясни, единни и хармонизирани правила, частният сектор е 

изключително предпазлив, дори незаинтересован от участие в схеми на ПЧП. 

Приемането на специален закон за ПЧП, съобразен с правото на ЕС и най-добрите 

световни практики, е силно препоръчително. 
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4 Правила и процедури за локализиране 

обектите на ПЧП, иницииране и реализация на 

ПЧП проекти в Община Гоце Делчев. 
 

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 

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. 
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(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. 
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5 Анализ на модела за регулиране на 

правоотношенията, породени между Община 

Гоце Делчев и представителите на бизнеса, 

свързани с етапите на иницииране, договаряне 

и реализация на ПЧП в различните сфери на 

местната икономика и на практиките в 

областта на администрирането на тези 

отношения. 
 

Анализът на модела за регулиране на правоотношенията, породени между община Гоце 

Делчев и представителите на бизнеса, свързани с етапите на иницииране, договаряне и 

реализация на ПЧП в различните сфери на местната икономика, е свързан основно с 

прегледа на конкретната документация произтичаща и свързана с реализацията на 

проекти с елементи на ПЧП в общината, с оглед на аналитичното извличане на 

установилите се практики на инициирани, реализиране и приключване на подобни 

проекти. Вследствие на осъществяването на предвидените аналитични стъпки, 

процедурата 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. 
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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 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 
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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. 

В резултат на установилата се практика на регулиране на правоотношенията, породени 

между община Гоце Делчев и представителите на бизнеса, свързани с етапите на 

иницииране, договаряне и реализация на ПЧП в различните сфери на местната 

икономика, към настоящия момент в общината са реализирани следните проекти с 

елемент на ПЧП. 

 

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. 
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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” 

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: 
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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”.  

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” 
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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. 
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6 Процедури за избягване на лоши и порочни 

практики в областта на ПЧП и повишаване 

ефективността в отношенията породени между 

публичния и частния партньор при 

реализирането на проекти от такъв тип  
 

 

Процедурите за избягване на лоши и порочни практики в областта на ПЧП са свързани 

с повишаването на ефективността в отношенията, породени между публичния и 

частния партньор при реализирането на проекти чрез ПЧП. На практика освен 

участниците в договора, които са двама (публичният – в лицето на общината, и 

частният – в лицето на частноправен субект (компания, НПО), 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.  

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. 
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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. 

В рамките на взаимоотношенията, възникващи при инициирането, реализирането и 

приключването на проекти чрез публично-частни партньорства, могат да бъдат 

предложени следните процедури в разгърнат вид, чрез спазването на които е възможно 

да бъдат избягвани лоши и порочни практики при ПЧП-проекти:  

 

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. 
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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; 

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: 

o стандартите и разпоредбите за строителство на съоръжения в страната; 

o постъпилите искания/предложения за строителство на съоръжения от 

съответните звена/ организации; 

o нива на разпространение/ използване на други съоръжения, предоставящи 

подобни услуги; 

o 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 
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публични консултации (ако такива са допустими съгласно законовата рамка на 

процедурата). 

 

Стъпка 1.7. Оценка на рисковете 

 

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.  

 

Стъпка 4. Управление на плащанията по договора 

 

Стъпка 4.1. Редовно наблюдение на изпълнението 

Систематично и непрекъснато оценяване на хода на дейностите по проекта:  
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o преглед и анализ на направени измервания на определени параметри, 

извършени отстрана на частния сектор, които са свързани с натовареност на 

работата на конкретно съоръжение; 

o 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;  

o 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;  

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. 
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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. 
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7 Методология за управление на ПЧП в община 

Гоце Делчев 
 

7.1 Увод 

 

Местното самоуправление в Република България се сблъсква с поредица от 

предизвикателства през последното десетилетие, едно от най-важните сред които е 

нуждата от подобряване на достъпа до публичните услуги, предоставяни от общините 

на гражданите и бизнеса, както и на повишаване на качеството им, при това в условията 

на ограничени бюджетни средства. Това се превръща в много сериозен проблем в 

контекста на глобалната икономическа и финансова криза и при затваряне на 

възможностите за използване на европейските фондове през последната 2009 година, 

особено на фона на очертаващи се трудности при едни по-продължителни и бавни 

процеси на икономическо възстановяване и на размразяване на възможностите за 

европейско финансиране на конкретни локални политики.  

Към настоящия момент състоянието на инфраструктурните обекти и качеството на 

комуналните услуги, особено на общинско ниво в България продължава да е под 

очакваното от бизнеса и гражданите равнище. Необходимостта от по-детайлно 

изучаване и прилагане на иновационни методи за структуриране, финансиране и 

изпълнение на публично значими инвестиционни проекти започва да придобива все по-

голяма популярност и у нас. 

Едно икономически привлекателно решение на постоянстващия проблем с 

ограничеността на разполагаемия ресурс за подобряване на предоставяните местни 

услуги са публично-частните партньорства (ПЧП), като тяхната популярност в рамките 

на Европейския съюз нараства бързо, особено в последните две десетилетия на 

двадесети век. Европейската практика показва, че публично-частното партньорство е 

един от успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции, когато 

държавния и общинските бюджети не разполагат с необходимия ресурс и искат да 

осигурят по-добра стойност на вложените публични средства. Например, във все по-
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нарастващ мащаб в редица европейски страни (Великобритания, Ирландия, Франция, 

Германия, а на по-късен етап и Унгария, Полша, Чехия) се развиват практики, при 

които в „производството” и доставката на публични услуги се привлича и частния 

сектор.  

Развитието на ПЧП в Европейския съюз през последното десетилетие се основава на 

следната икономическа логика: 

• Наличие на ограничения на консолидирания бюджет, които се налагат от 

строгата финансова и монетарна политика в ЕС, което води до дефицит на 

свободни и използваеми публични средства на разположение в публичните 

субекти на власт; 

• През последните години интензифицираното развитие на регионите, когато се 

комбинира с общия европейски пазар, резултира в нуждата от развитие на 

транспортна, екологична и социална инфраструктура; 

• Възникващите и разширяващи се нови потребности, в съчетание със 

съществуващите европейски директиви в сферата на околната среда и 

транспорта резултира в необходимост от мащабни инвестиции в базисна 

инфраструктура;  

• Това доведе до осъзнаването, че е възможно да се търси по-добра стойност на 

инвестираните публични средства при предоставяне на публични услуги, ако и 

когато се използва ефективността и ефикасността на частния сектор; 

• Реализирането на холистки (цялостен) подход, когато се осъществява 

проектиране, финансиране, строителство и експлоатация на обекти/ съоръжения, 

при което общественият сектор се интересува все повече от средствата, 

инвестирани от него в рамките на целия цикъл на конкретния проект;  

• Засилване на процеса на концентриране на вниманието на обществения сектор 

върху крайния резултат под формата на представяне и получаване на качествена 

публична услуга, за сметка на намаляване на интереса от получаване на 

собственост върху материални активи; 

• Създадената възможност (и законодателно, и практически) за осъществяване на 

плащания от обществения сектор към частния след получаване на необходимата 

от първия услуга, предоставяна от втория;  
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• Създадената възможност (и законодателно, и практически) за споделяне на 

рисковете, възникващи в рамките на реализиращите се проекти със съвместно 

участие на публичен и частен партньор. 

 

Основната цел на разработването на настоящата Методология за управление на 

процесите на ПЧП в община Гоце Делчев е да представи в систематизиран вид 

концептуалната, административно-правната и организационна рамка за осъществяване 

на ПЧП на местно равнище, тъй като осмислянето от страна както на публичния, така и 

на частния партньор, на главните цели на един ПЧП-проект, както на и основните му 

етапи, ангажиментите и отговорностите на участниците в него по-скоро се затруднява 

от наличната обширна литература за тази сфера. Основният акцент в Методологията е 

поставен върху процедурната структура, финансовите механизми, етапите, рисковете и 

отговорностите на всяка от участващите страни в партньорството. Предназначението на 

методологията е да ориентира и подпомогне общинското ръководство и местната 

администрация в предоставянето на публични услуги чрез ПЧП и да ги запознае със 

съществуващия опит в ЕС.  

В процеса на разработването на настоящата Методология е направен обстоен преглед и 

анализ на широк набор от документи, публикации, изследвания, анализи, методически 

ръководства и конкретни примери за планиране, иницииране, подготовка, реализация и 

приключване на ПЧП-проекти между публичен субект в лицето на общинската управа 

и частен партньор. За целта бяха проучени редица документи, описващи детайлно 

процесите и механизмите за ПЧП, акцентирайки върху специфични технически 

параметри при създаването, управлението и контрола на партньорствата, като основен 

източник на информация представляват Методическите указания за публично-частно 

партньорство на Министерство на финансите, изработени през 2009 година, както и 

Ръководството за методическо подпомагане на местните власти при осъществяване на 

ПЧП, изработено през 2007 година от ФРМС. Разработената Методология реферира 

към съдържанията на използваните при анализа, предхождащ нейното подготвяне, 

документи и информация. Продуктивно е настоящата Методология за управление на 

ПЧП в община Гоце Делчев да се използва успоредно с указанията за ПЧП на МФ.  

 



„Този документ е създаден в рамките на 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. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган” 

 

48 

7.2 Същност и характеристики 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 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 
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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). 

 

7.2.1 Публично-частното партньорство – същност. 

През последните години интензифицираното развитие на регионите, комбинирано с 

общия европейски пазар, резултира в нуждата от развитие на транспортна, екологична 

и социална инфраструктура, съответстваща на променените изисквания на 

гражданското общество и бизнеса. Засилването на процеса на концентриране на 

вниманието на обществения сектор върху крайния резултат под формата на 

представяне и получаване на качествена публична услуга, за сметка на намаляване на 

интереса от получаване на собственост върху материални активи. При схемата на ПЧП 

по-голямата финансова и изпълнителска тежест на проекта пада върху частния 

партньор, в сравнение с обичайното финансиране на изграждане на инфраструктура, 

при което задължението на публичния орган е за регулярно плащане към изпълнител, 

което е само нает за периода на строителство на инфраструктурния обект (тук всички 

разходи и рискове, придружаващи строителните дейности, остават за сметка на 

публичния субект). Например, основните характеристики на финансирането на 

инфраструктурен обект в рамките на ПЧП могат да бъдат накратко обобщени така: 

 При проектирането, строителството и експлоатацията е налице 

холистки подход: Когато се финансира инфраструктурен проект с помощта на 

ПЧП, съществено важна се оказва стойността на ресурсите, вложени през целия 

цикъл на проекта. Ето защо когато се оценяват възможностите за осъществяване 

на ПЧП, публичният субект съпоставя не само стойността на строителството на 

инфраструктура, а и цялостните разходи, възникващи при предоставянето на 

съответната услуга; 

 Плащания от страна на публичния субект при предоставянето на 

услугата: При ПЧП общината или крайния потребител заплаща единствено при 

предоставянето на съответната услуга в очаквания размер и съответното 

качество, което означава, че за публичния субект не възникват финансови 

ангажименти по време на етапа на строителство на инфраструктурата. 
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Публичният субект (като потребител на услуги) е в правото си да ограничи 

плащанията си, също както ще го направи и всеки „клиент” в случай, че не 

получи услугата в нужното количество и качество; 

 Рисковете в проекта се разпределят между партньорите: Публично-

частното партньорство дава възможност рискът при реализацията на проекта да 

бъде разпределен между участващите партньори. Смисълът на това 

разпределение на риска за финансирането на проекта е, че публичният субект 

може да прехвърли върху частния партньор всички рискове, които са свързани с 

финансирането, строителството, поддръжката и експлоатацията на конкретния 

инфраструктурен обект, като сподели или запази единствено риска за търсене на 

предоставената услуга. Разпределението на риска в проект за ПЧП се основава 

на разбирането, че всеки отделен риск се поема от онзи субект по договора, 

който има най-добър потенциал да го управлява;   

 Ресурсите и опитностите на частния сектор се използват при ПЧП: При 

реализиране на инфраструктурен проект ПЧП предоставя възможност за 

използване на частни ресурси за решаването на тази задача. Публично-частното 

партньорство може да бъде както алтернатива за финансиране в случай на 

бюджетни ограничения, така и да съвмести необходимостта на обществения 

сектор от инфраструктура, с опитността на частния сектор при въвеждането на 

иновации, предприемчивост и ефективност, които да доведат до постигането на 

очаквания резултат при минимална цена.     

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. Реализирането на ПЧП осигурява 

ефективност за данъкоплатците заедно с печалба за частния сектор. Спазването от 

страна на частните субекти на ангажиментите, предвидени в договора за ПЧП, без 

превишаване на разходите или забавяне на изпълнението (което обикновено става с 
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немалко проекти, осъществени чрез обичайните модели) е резултат от необходимостта 

да се генерира печалба от съответната дейност.  

 

7.2.2 Форми 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. 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 
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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 

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 
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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 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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7.2.3 Необходими условия за приложение на ПЧП 

Търсенето на ефективност и печалба, важен ресурс на облекчаване на общинския 

бюджет, е основно изискване за инициирането на инвестиционен ПЧП-проект. По-долу 

са изброени главните условия, правещи необходимо използването на ПЧП: 

 осигуряване на допълнителни средства за финансиране; 

 прилагане на алтернативни модели за мениджиране и изпълнение, 

използвайки експертния опит на частния партньор; 

 осигуряване под формата на нови и по-добри услуги, на определени ползи на 

конкретния потребител (гражданин, фирма) и местните общности; 

 по-добро определяне на нуждите и осигуряване на по-добро използване на 

наличните ресурси; 

 създаване на нови потенциали за правене на бизнес и повишаване на 

заетостта; 

 търсене на по-добро разпределение на риска; 

 осигуряването на по-добра услуга, прави ПЧП по-евтин за общината и за 

данъкоплатците отколкото обичайните обществени поръчки.  

 реализирането на ПЧП е свързано със значително повишаване както на 

качеството на публичната инфраструктура, така и на средносрочното и 

дългосрочното й състояние. 

Ценовата ефективност е един много важен критерий при обмислянето, инициирането и 

реализацията на ПЧП. В тази връзка трябва да се докаже, че финансовата себестойност, 

сравнена с обичайния метод на предоставяне на съответната услуга, е по-приемлива, и 

едновременно с това отговаря на публично значимите цели. Ако това не е така, по-

добрият подход е тръжната процедура да не стартира.  

Публично-частното партньорство може да бъде подходящ метод за повишаване на 

качеството на публичните инфраструктурните активи и услугите, свързани с тях, когато 

местната власт се нуждае от иновативни подходи за ефективно стимулиране на 

локалното социално-икономическо развитие, базирано на обмен на знания, ноу-хау и 

професионални опитности; когато търси насърчаването на нови потенциали за правене 

на бизнес и повишаване на заетостта; когато иска да разшири достъпа до жизненоважни 

публични услуги сред гражданите и бизнеса; при необходимост от намиране на 
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финансови или експертни ресурси, извън общинския бюджет и съществуващия 

административен капацитет в общинската администрация; когато се цели дадената 

услуга или конкретен общински проект да бъдат реализирани в по-кратък срок. 

В следващия раздел, който представя ПЧП-цикъла, ролите и отговорностите на 

участниците, са разгледани обстоятелствата и условията, при които е приемливо 

общинската власт да използва модел за ПЧП.   

 

7.3 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 
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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 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. 

 

7.4 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: 

 

4.1. 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 
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на градско улично осветление, това означава ударението да се постави върху постоянно 

предоставяното енергоспестяващо осветление за гражданите и бизнеса, а не върху вида 

материали, които ще се използват в обновяването на мрежата.   

 

4.2. 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. 

 

4.3.Оценяване на възможни алтернативни варианти за осъществимост на 

проектната идея 
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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 
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да функционира като механизъм през целия период на проекта, постоянно 

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-
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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 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.     

 

4.4. 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.      

 

7.5 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 
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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 

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, 
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- 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:  

 

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. 
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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; 

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: 

o стандартите и разпоредбите за строителство на съоръжения в страната;  

o постъпилите искания/предложения за строителство на съоръжения от 

съответните звена/ организации; 

o нива на разпространение/ използване на други съоръжения, предоставящи 

подобни услуги; 

o 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 
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публични консултации (ако такива са допустими съгласно законовата рамка на 

процедурата). 

 

Стъпка 1.7. Оценка на рисковете 

 

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.  

 

Стъпка 4. Управление на плащанията по договора 

 

Стъпка 4.1. Редовно наблюдение на изпълнението 

Систематично и непрекъснато оценяване на хода на дейностите по проекта:  
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o преглед и анализ на направени измервания на определени параметри, 

извършени отстрана на частния сектор, които са свързани с натовареност на 

работата на конкретно съоръжение; 

o 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;  

o 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;  

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. 
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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. 

 

7.6 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.  

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 
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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: 
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Тип ПЧП 

Собственост 

върху 

проекта 

Финансиране 

на проекта 

Отговорно

сти по 

строителст

вото  

Отговорност

и по 

експлоатаци

ята и 

поддръжкат

а 

Собственост 

върху 

инфраструктура

та 

Продължителнос

т на 

споразумението 

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 

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 

инфраструкту

ра) 

частно частни частни Частна с 

прехвърляне към 

обществения 

сектор след края 

на договора 

дългосрочно 

 

Покупка-изграждане-

експлоатация 

Частна (след 

закупуване             

на 

обществена 

инфраструкту

ра) 

частно частни частни Частна Неопределена 

Строителство-

собственост-

експлоатация 

частна частно частни частни частна Неопределена 
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7.7 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:  

o 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.). 

o 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, е 

необходимо тя да установи връзка с банкови институции, гаранционни фондове, 

застрахователи и да проучи дали конкретната проектна идея ще е от техен 

интерес.  

o 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; 

o 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; 



„Този документ е създаден в рамките на 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. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган” 

 

71 

o 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.  

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 
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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.   

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 
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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.); 

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 
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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, 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 
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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 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 
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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 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 
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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.   

 

7.8 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. 

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 
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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.  

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 



„Този документ е създаден в рамките на 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. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган” 

 

79 

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-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.).  
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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,  

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: 
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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 

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 
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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 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 
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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. 

 

7.9 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 
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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:  

• Изходна спецификация; 

• Разпределение на риска (което е все още предварително, а не окончателно); 

• Механизъм за плащане; 

• Форма на финансов ангажимент от кандидата; 



„Този документ е създаден в рамките на 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. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган” 

 

85 

• 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 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 
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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 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 



„Този документ е създаден в рамките на 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. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган” 

 

87 

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.  

 

7.10 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:  

o Прехвърляне на активите от частната страна към публичния орган въз основа на 

предварително определена цена.  

o Активите остават в частния сектор, без да е постигнато споразумение за 

предварително договореното право на публичния орган да ги придобива. 

o Активите остават на разположение за публично придобиване (на пазарната цена 

на активите или на предварително определена цена).  
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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: 

o Собственост върху проекта 

o Финансиране на проекта 

o Отговорности по строителството 

o Отговорности по експлоатацията и поддръжката 

o Собственост върху инфраструктурата  

o Период на продължителност 

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 
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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 

o Промени на договора 

o Нарушаване на договора 

o Преустановяване на договора 

o Прекратяване на договора. Гаранции и неустойки  

Приложения към Договора: 

o Условия за участие, както са посочени в тръжната документация 

o Техническо и финансово предложение от частния партньор 

o Управление на проекта 

o Подробен проектен план 

o Технически спецификации 

o 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 
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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 

• Цели и параметри на проекта 

• Паралелни проекти,археологически обекти 

• Общи условия на експлоатацията на инфраструктурата 

• Фаза на строителство: 

o   Времеви график и срокове 

o   Въпроси, свързани с управлението на проекта 

o   Задължения на изпълнителя на строителството 

o   Гаранции и неустойки по време на строителството 

o   Прекратяване на строителството и процедури за одобрение 

• Експлоатационна фаза 

o   Продължителност на експлоатационната фаза 

o   Качество на предоставените услуги 

o   Застраховка 

o   Въпроси, свързани със здравето и сигурността 

o   Организиране и управление на услугата 

o   Персонал 

o   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.  

 



„Този документ е създаден в рамките на 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. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган” 

 

91 

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 

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. 

 

7.11 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: 
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 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.  

 

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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8 ПРИЛОЖЕНИЕ: Проекто-наредба за ПЧП в 

община Гоце Делчев на основата на 

разработената Методология за управление на 

публично-частни партньорства. 



„Този документ е създаден в рамките на 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. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган” 

 

94 

 

 

Проекто-Наредба 

за публично-частни партньорства 

на Община Гоце Делчев 

 

 

Чл. 1. /1/ С тази Наредба се определят условията, реда и правилата за осъществяване на 

различни форми на Публично-частни партньорства (ПЧП) в община Гоце Делчев.  

 

/2/ Наредбата регламентира участието на частния партньор в дейностите по 

финансиране, проектиране, изграждане и експлоатация на общински инфраструктурни 

проекти, места с обществено значение и предоставянето на комплексни социални 

услуги. Участието на частния партньор в дейности от изключителна компетентност на 

Общината се допуска при спазване на законоустановени процедури и утвърдени 

европейски практики.  

/3/ Приложението на тази наредба цели и пълноценното включване на община 

Гоце Делчев при определяне на приложното поле, планирането, бюджетирането и 

мониторинга на изпълнението на ПЧП проектите и проектите със стратегическо 

значение за общината, както и при генериране на идеи и решения в процеса на 

подготовката на инвестиционни проекти, с които общината ще участва при усвояването 

на средствата от Европейския структурен фонд Регионално развитие и Кохезионния 

фонд чрез оперативните програми „Регионално развитие” и „Околна среда” 2007 – 2013 

г. 

 

Чл. 2. /1/ ПЧП е дългосрочно договорно отношение между юридическо лице 

(юридически лица) от частния сектор от една страна и общината – от друга, с цел 

финансиране, построяване, реконструкция, управление и/или поддръжка на общинска 

собственост и инфраструктура, или предоставянето на публична услуга, в изпълнение 

на одобрените от Общинския съвет стратегически планове за развитие на общината.  
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/2/ При ПЧП се поделя риска между общината и частния партньор за 

финансиране, построяване, реконструкция, управление и/или поддръжка на обекта, 

както и за наличие и предоставяне на съответната услуга. 

/3/ Целите на публично-частното партньорство са следните:  

1. Подобряване на качеството и ефективността на извършваните дейности и услуги;  

2. По-добро задоволяване на местните потребности;  

3. Активно участие на местната общност при осъществяване на дейности в обществен 

интерес. 

 

Чл. 3. /1/ Взаимоотношенията между Общината и частния партньор се изграждат при 

условията на равнопоставеност, без създаване на предимства за нито една от страните и 

при зачитане на  законните им интереси. 

/2/ Отношения на ПЧП възникват чрез:  

1. Създаване на търговско дружество с общинско участие, при спазване правилата на 

Търговския закон, като се имат предвид регулациите за упражняване на правата на 

собственост на общината в търговските дружества, нормативната уредба на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и правомощията на Общинския 

съвет; 

2. Включване на общината като партньор за осъществяване на проект с обществени 

функции във вече съществуващо търговско дружество или неправителствена 

организация, при което се прилагат разпоредбите на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и на тази наредба;  

3. Сключване на договор след прилагане на процедурите, предвидени в Закона за 

концесиите, Закона за обществените поръчки или друг закон, както и с подзаконовите 

актове за тяхното прилагането. В случай че, частният партньор е избран след процедура 

по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки, условията на тази 

наредба за състезателен принцип се считат спазени. 

 

Чл.4. /1/ ПЧП е приложимо по отношение на всички действия и дейности по 

реализацията на проекти с обществена значимост, осъществявани при взаимодействие 

на частният бизнес с общината и свързани с дефинирането, планирането, 

предварителната оценка на инвестиционните разходи, подбора на източниците на 

финансиране оперативното управление, наблюдението и контрола на тези проекти. 
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/2/ Във всички случаи, когато обект на ПЧП е дълготраен материален актив по 

баланса на общината, който е публична общинска собственост, общината задължително 

запазва правото си на собственост върху този актив, независимо от обстоятелството 

дали самата тя се включва в проектното дружество или в друга проектна структура за 

осъществяване на проекти с обществени функции. 

/3/. За реализиране на обект на ПЧП, общината може да предоставя и други свои 

имоти и дълготрайни материални активи по баланса си, които не са конкретен обект на 

ПЧП, но също на принципа на „изгодния партньор” . 

/4/ Всички подписани споразумения и всички разрешения за такива, които биха 

могли да се третират като ПЧП по смисъла на тази наредба следва да се приемат като 

заварено положение. Ако решението за сключване на споразумение е било одобрено от 

общински съвет, процедурата, уточнена в тази наредба следва да се счита спазена. 

 

Чл. 5. Включването на общината в проекти с елемент на ПЧП се предопределя от 

зачитането на следните принципи на ПЧП:  

1. Проектите с елемент на ПЧП с обществени функции са форма на 

равнопоставено и лишено от елемент на административна власт и подчинение 

работещо взаимодействие между публичния и частния сектор, в което 

партньорите поемат стратегически ангажименти в дългосрочен план или до 

реализацията на ограничен със срок проект.  

2. Ангажиментите на партньорите се поемат с цел постигане на по-голяма 

ефективност и стойност на парите, а именно: използване на финансовия ресурс, 

управленския опит, предприемаческия дух, технологичните възможности на 

частния бизнес, скъсяване на сроковете и повишаване на качеството и пестенето 

на публични средства.  

3. Таксите за предоставянето на дейностите по проектите с обществени функции, 

които общината трябва да заплаща, за да възстанови направената частна 

инвестиция, зависят изцяло от съответствието на качество на услугата на 

съответните европейски стандарти;  

4. Проектното дружество или проектната структура трябва да се стреми към 

системно предлагане на услуги с необходимото качество, тъй като в противен 

случай ще бъде санкционирано с намаляване на частта от таксата, дължима за 

предоставената услуга.  
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Чл.6. Материалните обекти, предмет на ПЧП са:  

1. Подземната и надземна инфраструктура и услуги свързани с тази инфраструктура; 

2. Съхранение и преработка на отпадъци;  

3. Пътна инфраструктура, в т.ч. специализирани пътни съоръжения, мостове, тунели;   

4. Съоръжения и услуги, свързани с градският и междуградски транспорт;  

5. Паркинги и гаражи;  

6. Инфраструктура и съоръжения за производство на електрическа и топло енергия 

(включително от възобновяеми енергийни източници), инфраструктура и съоръжения, 

предназначени за осигуряване на енергийна ефективност;  

7. Места за отдих, спорт, култура и туризъм;  

8. Зелени площи;  

9. Обществени сгради, офис сгради и сгради със специално предназначение;  

10. Училища, детски градини, библиотеки, читалища, болници, медицински центрове, 

клиники, ДКЦ, звена за възстановяване, музеи;  

11. Основна и помощна инфраструктура;  

12. Индустриални терени и прилежащата им инфраструктура;  

13. Развитие на ландшафта и природните богатства на територията на общината. 

 

Чл. 7. Услуги, които могат да бъдат предлагани от Общината чрез създаване на ПЧП са: 

1. Услуги свързани с телекомуникации, съобщителни и информационни технологии;  

2. Благоустройство; 

3. Предоставяне на социални услуги на уязвими групи;  

4. Развитие на недвижимата собственост на общината;   

5. Изграждане на мрежови системи;  

6. Оптимизиране на работата на общинската администрация чрез „аутсоурсинг” на част 

от нейните дейности и в интерес на обществото. 

 

Чл. 8. С оглед на участието на частния партньор в проект, който се реализира по пътя 

на ПЧП, формите на ПЧП биват:  

1. Операция до ключ - когато Общината предоставя възможност на частния партньор да 

изгражда и експлоатира материалния обект, предмет на ПЧП, а собствеността се 

запазва за Общината;  
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2. Лизинг – Разработване – Експлоатиране или Купуване – Разработване – 

Експлоатиране;  

3. Изграждане – Експлоатиране – Прехвърляне; 

4. Изграждане – Притежаване - Експлоатиране –Прехвърляне; 

5. Изграждане – Придобиване – Експлоатиране. 

 

Чл. 9. В зависимост от вида на проектите, собствеността на дълготрайните активи в 

него и отговорността за финансиране изграждането на новите обекти и съоръжения в 

обекта на ПЧП, партньорите и основни участници в ПЧП проектите са: 

1. Общината;  

2. Частен партньор – юридическо лице по смисъла на Търговския закон, инвеститор в 

проекти в строителството, инфраструктурата, образованието, туризма, културата, 

социалната и здравната сфера;  

3. Съответната институция, представляваща държавата в обекта на ПЧП при наличието 

в него на собственост, различна от общинска и частна;  

4. Юридически лица – консултанти и експерти в съответната област на проекта по 

ПЧП; 

5. Неправителствени сдружения и организации с компетенции и ресурси в сферите на 

интерес за формиране на ПЧП. 

 

Чл.10. Страните по чл.9, участници в ПЧП са длъжни:    

/1/ Да постигнат споразумение относно правните аспекти и бизнес измеренията 

на схемата за ПЧП;    

/2/ Да осъществят практическите стъпки по реализиране на избрана от тях форма 

за ПЧП;    

/3/ Да осигурят прозрачност на действията си, така че общината да извършва 

мониторинг и контрол на ефективността по изпълнението на проекта за ПЧП.  

 

Чл.11. Всеки проект за ПЧП хронологично съдържа следните етапи:    

11.1. Пътна карта на ПЧП - Определяне на  целите, необходимия капацитет и 

възможности; преценка доколко е необходима структурата и обществените услуги; 

оценка и разпределение на риска; преценка за оптимално използване на ресурсите; 

подходяща институционална структура, ръководство за управление; регулации и 
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институционална структура за мониторинг; форми на доверие между партньорите; 

процес на предоставяне на услугата; индентификация на проекта; адекватност на 

нуждите; желан и постижим резултат; пречки; интерес на частния сектор; съответствие 

разходи и качество на услугите; анализ “ползи-разходи”; проект на решение за 

осъществяване на ПЧП;  избор на формата на ПЧП; определяне на структурата на ПЧП; 

оценка на нуждите; фактическо разпределение на риска; структура на ПЧП – 

компоненти; финансиране; очаквания за ПЧП.   

11.2. Стартиране на проекта -  Определяне на необходимостта от услуга; описание на 

проекта: цел и обхват на проекта; основни задачи; основни данни (рамка) за проекта; 

описание на вида и количеството на необходимите/ желаните услуги.    

11.3. Осъществяване на проекта:    

11.3.1. Проектиране – предварителна фаза;    

11.3.2. Разработване на методика за избор;    

11.3.3. Разработване на тръжни процедури;    

11.3.4. Споразумения с финансови институции;    

11.3.5. Правна рамка и регулации;    

11.3.6. Финансови условия;    

11.3.7. Предварителна оценка на социално-икономическото въздействие.    

11.4. Проектиране – избор:    

11.4.1. Търг.    

11.4.2. Оценка. 

11.4.3.Споразумение – Създаване на дружество със специална  цел.    

11.5. Проектиране – изпълнение:    

11.5.1. Строителство/ изграждане;    

11.5.2. Изпълнение;    

11.5.3 .Мониторинг;    

11.5.4. Експлоатация.    

11.5.5. Оценка - Ефективност и ефикасност.    

11.6.Управление на проекта - мониторинг, управление на риска, управление на 

промяната, взаимодействие със заинтересовани лица и институции.    

11.7. Общо управление - краен резултат, плащане, финансов отчет, застраховане, 

разрешаване на проблемите, социално-икономическа оценка, ОВОС.  
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Чл. 12. Публичният партньор - Общината се представлява в проектите за ПЧП от Кмета 

на Общината, след решение на Общински съвет. 

 

Чл. 13. /1/ При постъпване на предложение от частен партньор за реализиране на 

проект по пътя на ПЧП, Кметът на Общината е длъжен да направи преценка по 

целесъобразност и законосъобразност на направеното предложение и с оглед на това да 

изготви мотивиран доклад, който да внесе в срок до 30 (тридесет) дни от постъпване на 

предложението пред Общинския съвет за обсъждане.  

/2/ При констатиране на явна нецелесъобразност и незаконосъобразност на 

предложението Кметът изпраща на частния партньор отказ за партньорство. 

/3/ Кметът е длъжен да предостави информация относно: идентификационни 

данни на частния партньор, организационно-правната форма за партньорство; 

собственост, управление и начин на финансиране; съотношението на собствеността 

върху активите; финансови или други имуществени задължения на общината, 

разпределени ли са рисковете и отговорностите, количествени и качествени параметри 

относно изпълнението на услугата. 

 

Чл. 14. Решение за провеждане състезателна процедура се взема от Кмета на Общината, 

след одобрение от Общински съвет. 

 

Чл.15. Общинският съвет: 

1. Взима становище относно обявяването на състезателна процедура. 

2. Одобрява правната рамка на проекта по ПЧП – създаването на Дружество със 

специално предназначение по реда на Търговския закон; 

3. Излъчва свои представител в съответния орган на управление на Дружеството със 

специално предназначение, ако е предвидено участие на такъв; 

4. Одобрява терена, обекта, оценката и срока на апорта на общината в дружеството и 

срока за съществуването му; 

5. Упълномощава кмета на общината да участва в подготовката на учредителния 

документ на Дружеството със специално предназначение и да подписва от името на 

Общината договорите за управление или определяне на обема от правомощия; 
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6. Упълномощава кмета на общината при изпълнението на всеки конкретен проект за  

ПЧП да извърши необходимото оповестяване на мероприятието в медиите и сред 

структурите на гражданското общество;   

7. Длъжен е да съдейства за разработването и реализацията на ефективни проекти на 

база на ПЧП, адекватни на изискванията и подходящи за кандидатстване и реализиране 

на проекти по Оперативните програми, Европейските Структурни и Кохезионен 

фондове, както и за гъвкаво привличане на средства от стратегически инвеститори и 

финансирания по различни целеви програми.  

 

Чл. 16. Необходимото мнозинство за приемането на решенията на общинския съвет е в 

зависимост от мнозинството за гласуване на съответния вид решение, определено в чл. 

22 и следващите на Закона за местното самоуправление и местната администрация или 

в други специални закони, регламентиращи общинския бюджет или общинския дълг. 

 

Чл. 17. Кметът на Общината: 

1. Открива със заповед състезателната процедура; 

2. Участва в подготовката на условията и документацията за реализиране на ПЧП на 

базата на професионална експертна подкрепа от комисия, назначена с негова заповед ; 

3. Определя план-график и срокове за работа на комисията; 

4. Носи отговорност за гарантирането на интересите на Общината в ПЧП; 

5. Осигурява експертно и професионално участие на външни консултанти 

(по необходимост) при разработването и управлението на проекта за ПЧП; 

6. Определя лицата, които ще представляват общинска администрация в съответния 

орган на управление на Публично частното партньорство. 

 

Чл. 18. /1/ Подготовката и организацията на състезателните процедури се извършва от 

специализирано комисия, определена със заповед на Кмета на Общината по решение на 

Общински съвет, със състав от 3 до 5 члена, като задължително в нейния състав се 

включва юрист, икономист и квалифицирани специалисти с практически опит в 

съответствие с предмета на ПЧП. 

/2/ Не се провежда състезателна процедура за избор на частен партньор за ПЧП 

проект в случаите, когато договора за публично – частно партньорство се сключва с 
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инвеститор, получил сертификат за инвестиция от клас "А" или клас "Б" по смисъла на 

Закона за насърчаване на инвестициите. 

/3/ В заповедта за назначаване на комисията се включват и двама резервни 

члена, както и възнаграждението на членовете на комисията.  

/4/ В работата на комисията могат да бъдат включвани с право на съвещателен 

глас и външни експерти. 

/5/ В състава на комисията не могат да участвуват лица, които са: 

1. Заинтересовани от резултата на търга или конкурса;  

2. “Свързани” лица по смисъла на Търговския закон с участниците в конкурса или с 

членовете на техните управителни и контролни органи;  

/6/ Членовете на комисията и експертите подписват декларация за 

обстоятелствата по ал. 4 и за неразпространение на търговска и служебна информация, 

свързана с участниците и техните проекти. 

 

Чл. 19. Условията на състезателната процедура по отношение на възможността за ПЧП, 

специалните изисквания към участниците, изискуемите документи, мястото, срока за 

подаване на заявките за участие, дата и място на провеждане се обнародват поне в един 

местен ежедневник, публикуват се в интернет-страницата на общината и се разгласяват 

по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване заявленията 

за участие. Извлечение от решение на Кмета на общината и на Общински съвет за 

обявяване на състезателна процедура, се обявява на видно място в сградата на 

общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване. 

 

Чл. 20. /1/ Документацията за провеждане на състезателна процедура съдържа:  

1. Основи на проекта: наименование на проекта, цел на проекта, основни задачи, 

местоположение, предпоставки за осъществяване на проекта. 

2. Управление на проекта: основни фази и етапи от изпълнението на проекта, обхват на 

проекта, инвестиции и инвестиционни алтернативи 

3. Времеви разчети: продължителност, график на изпълнение, движение на ресурси във 

времето, методи за контрол  

4. Бюджет: планирани парични потоци, счетоводство и одит, примерен бюджет на 

проекта 

5. Стратегия за управление на човешките ресурси в проекта: участници в проекта, 
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организационна структура, длъжностна характеристика, разпределение на 

отговорностите 

6. Управление на риска в проекта – анализ и оценка на риска 

7. Ефективност на проекта: преки ползи от проекта, косвени ползи от проекта, влияние 

върху околната среда, очакван ефект (икономически, социален, екологичен, 

образователен и др.), обвързаност на проекта със стратегически национални, 

регионални и общински документи, SWOT анализ (анализ на силните и слабите страни 

на проекта, на заплахите и предизвикателствата). 

/2/ Когато определен закон изисква специална регистрация за извършване на 

определени дейности и услуги, кандидатите за външни доставчици е необходимо да 

представят съответното удостоверение за регистрация. 

 

Чл. 21. /1/ Приемането на документите на участниците в състезателната процедура се 

извършва само в рамките на определения по Чл. 18. срок. 

/2/ Комисията може да откаже да разгледа документите на участник в случай, че 

установи: 

1. Непълнота на представените документи и неспазване на обявените изисквания; 

2. Кандидатът е лице, неизправно по договор, сключен с общината или системно 

нарушава актове на Общинския съвет.  

/3/ Комисията разглежда предоставените документи и се произнася до 30 дни от датата 

на приключване на събирането на документи. 

 

Чл.22. /1/ Комисията взема решение за създаване на ПЧП, с обикновено мнозинство, 

където решенията са легитимни ако присъстват повече от 2/3 от нейните членове. 

/2/ За да се вземе решение по ал.1, Комисията следва да установи, че съществува 

обективна необходимост от създаването на ПЧП и да одобри финансовите условия в 

частта инвестиционни разходи по проекта (при наличие на такива).  

/3/Обективна необходимост е налице във всички случаи когато стратегическите 

планове на общината предвиждат извършването на определени дейности, за които 

общината не разполага с достатъчен ресурс да реализира дейността самостоятелно. 

 

Чл. 23. Сключването на договор за осъществяване на ПЧП се прави от кмета на 

общината след публичното оповестяване на решението на комисията. 
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Чл. 24. (1) Създава се Регистър на Проектите за ПЧП на община Гоце Делчев, наричан 

за краткост Регистъра.  

(2) В Регистъра се публикуват всички решения на общинският съвет по 

създаване  на ПЧП и всички обстоятелства отнасящи се до тази Наредба, представящи 

основните характеристики на съответния проект.  

 

Преходни и заключителни разпоредби. 

 

&1. При реализирането на ПЧП, настоящата Наредба е специална по отношение на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

 

&2. Общинският съвет възлага на кмета в срок  от два месеца след приемането на 

настоящата Наредба да се изготви и утвърди Правилник за прилагане на Наредбата за 

ПЧП.  

 

&3. Указания по прилагането на Наредбата, както и контролът по нейното изпълнение, 

се възлага на кмета на общината.  

 

&4. Настоящата Наредба е приета на заседание на Общинския съвет от ……………. и 

влиза в сила от ………………. 2010 година. 

 

 


