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• Управлението на недвижима собственост е систематичен процес на ценово 

ефективна поддръжка, доизграждане и експлоатация на физически обекти по 

време на целия им жизнен цикъл за  постигане  целите  на  организацията. 

• «Оптимизиране на използването на собствеността за осигуряване   на   по-

добри   услуги   и   повишаване   на   приходите» 

• „Сътрудничество между публичните власти и бизнес общността, което има за 

цел да осигури финансиране, изграждане, обновяване, управление и поддръжка 

на инфраструктурата и предоставянето   на  услуги." 

• „Дългосрочно сътрудничество между публични организации и частни субекти 

за целите на ускорено, по-качествено и по-ефикасно предоставяне на публични 

услуги чрез оптимално разпределение   на  ресурси,   рискове  и   

възнаграждения." 

• «Различна степен на участие на частния сектор в осигуряването на услуги от 

обществен интерес, осигурявани традиционно   от   публичния   сектор» 

Същност 
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  Амотизирана 

  Недостатъчна - приватизациянационализация 

  “Мъртви” активи 

  Недостатъчни ресурси за  поддържане и 

•                                                         управление 

  Намаляване на рейтинга 

  Трудно управление – публична  частна 

  Конфликт – Държава-община-общество 

Проблеми 
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• Стратегическа цел 1 е икономическо сближаване в европейски, 
национален и вътрешно-регионален план чрез развитие на собствения 
потенциал на районите и опазване на околната среда. Тя е фокусирана 
върху развитието на регионите чрез активизиране на собствените ресурси и 
съхраняване на собствената регионална специфика. 

• Стратегическа цел 2 е социално сближаване и намаляване на 
регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия 
за развитие и реализация на човешкия капитал. Целта е ориентирана към 
развитието и реализацията на човешките ресурси в районите с оглед 
намаляване на негативните демографски процеси и подобряване на 
качеството на живота. Приоритетните дейности са насочени към 
подобряване на качеството и средата на живот в регионите чрез 
осигуряване на достъп до образователни, здравни, социални и културни 
услуги, модернизиране и изграждане на образователна, културна и спортна 
инфраструктура, създаване на условия за насърчаване на трудовата 
мобилност на хората като се запазва тяхното местоживеене.  

•      Акцентира се и върху развитието на капацитета на националните, 
регионалните и местни власти за стратегическо планиране и подобряване 
на управлението на регионалното развитие. 

• Стратегическа цел 4 - балансирано териториално развитие чрез 
укрепване на мрежата от градове – центрове. 

 Национална стратегия за регионално                                  

развитие 2012-2020 г. 
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Източник:”Строителство градът” 



 

 
  

Източник:”Строителство градът” 



АНГАЖИМЕНТИ КЪМ ЕВРОПА 

 
Устойчивото развитие – европейска политика - политика на нашия нов дом 

 
Стратегията за устойчиво развитие (СУР) следва и занапред да бъде 
дългосрочна перспектива за политиките на ЕС, чиято времева рамка 
обхваща периода до 2050 г. 
 
Стратегията трябва да дава ясни и съгласувани насоки по политиките на всички 
съответни краткосрочни и средносрочни процеси по вземане на решения и стратегии 
в ЕС, и по-конкретно новата стратегия на ЕС до 2020 г.  
 
Справянето с неустойчивите тенденции на ранен етап може да ги трансформира по-
ефикасно, както и да увеличи общите ползи и да намали разходите. Все повече 
следва да се използва методът на определяне на политиките въз основа на 
желаните бъдещи резултати („back-casting“). 

 

Съвет на Европейския съюз, Брюксел, 1 декември 2009 г. Преглед за 2009 г. на стратегията за 

устойчиво развитие – Доклад на председателството  



 

 

               
 

Общо за периода 2004 – 2013 г – 202 млрд. евро 

 

 

 

80 ПЧП обща стойност 16,3 милиарда евро за 2013 г. 

Ръст 27% спрямо 2012 г. 

 - Автомагистрала BreBeMi (2,3 милиарда евро) в Италия;  

- Подвижeн състав Thameslink (1,9 милиарда евро) в Обединеното кралство;  

- Източния околовръстен път (1,8 милиарда евро) в Милано, Италия;  

- Фаза 1 от пътя Гебзе-Измир (1,1 милиарда евро) в Турция;  

- Магистрала A1 / A6 Schiphol-Амстердам-Алмере (1 млрд евро) в Холандия; и  

- Кралската болница Ливърпул (509 милиона EUR) в Обединеното кралство 
 

Финансиране: 

20%  - от застрахователни и пенсионни фондове; 

90% - гарантирано изплащане; 10% от прехвърляне на потребителите; 

По сектори: 

- 12 проекти – здравеопазване; 

- 21 – образование; 

- 5 – транспорт 

- 41 % отдих, култура, безопасност; 

Година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Обем 

млрд.евро 
16 25 26 28 24 16 18 18 14 17 

Брой 

проекти 
75 120 125 135 105 75 82 82 60 75 

ЕВРОПА - ПЧП 



               Защо е необходимо да се дискутира тази тема 
                       - Ограничени финансови възможности на държавата 

               - Силно намаляла публична собственост като източник на доход,  

приватизирани до момента 66,26% 

           Преки инвестиции в страната (2011 г. - 2013 г.) 

мил.евро 
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За периода 2005-2014 г. инвестициите в България са на обща стойност 34.9 млрд евро по данни на 

БНБ, а БАИ е сертифицирала общо 185 инвестиционни проекта на стойност 13 млрд евро. Това са 

37% от всички инвестиции в страната, като са разкрити 60 000 нови работни места. Финансовото 

подпомагане на сертифицирани проекти във връзка с изграждане на необходимата инфраструктура 

е на стойност 64.6 млн. лв. През 2014 г. спад с 0,8% спрямо 2013 г. 
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Общо в нефинансовия 
сектор мил. евро  22 948 
В промишленост   10 011 
Търговия                   4 688 
Строителство              988 
В дълготрайни активи 
през 2013 г. само 9,4 





 Приоритетни оси и инвестиционни приоритети   
Европейско финансиране + 

национално съфинансиране 

 (с национално съфинансиране)  евро % 

Пр. ос 1 "Градско развитие"  946 134 986 59,53% 

1.1 Енерг. eф-ст в админ. и жилищни сгради 262 229 919 16,50% 

1.2 Градска среда  270 176 280 17,00% 

Градска среда 190 712 669 12,00% 

Зони с потенциал за икономическо развитие 79 463 612 5,00% 

1.3 Образователна инфраструктура 107 317 100 6,75% 

1.4 Социална инфраструктура 163 377 186 10,28% 

Социална инфраструктура 52 128 129 3,28% 

Спортна инфраструктура 47 678 167 3,00% 

Културна инфраструктура 63 570 890 4,00% 

1.5 Интегриран градски транспорт 143 034 501 9,00% 

Пр. ос 2 "Регионална образователна инфраструктура" 114 863 159 7,23% 

Пр. ос 3 "Регионална здравна инфраструктура" 83 595 720 5,26% 

Пр. ос 4 "Регионална социална инфраструктура" 50 856 712 3,20% 

Пр. ос 5 "Регионален туризъм"  127 141 779 8,00% 

Пр. ос 6 "Регионална пътна инфраструктура" 194 526 922 12,24% 

Пр. ос 7 "Превенция на риска" 19 706 976 1,24% 

Пр. ос 8 "Техническа помощ" 52 445 984 3,30% 

ОБЩО: 1 589 272 238 100% 

ОБЩ БЮДЖЕТ:   1 589 272 238     ЕВРО 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
разпределя 1.4 млрд. лв. на 39 големи български общини 



 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  

от 17 декември 2013 година  

за определяне на общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 
Съвета  



 

 

• (34) Финансовите инструменти стават все по-важни заради лостовия 
си ефект върху европейските структурни и инвестиционни фондове, 
техния капацитет да съчетават различни форми на публични и 
частни ресурси в подкрепа на целите на публичната политика и тъй 
като револвиращ поток от финансови средства прави тази подкрепа 
по-устойчива в дългосрочен план.  

• (35) Финансовите инструменти, подкрепяни от европейските структурни и 
инвестиционни фондове, следва да се използват за разходоефективен 
отговор на специални пазарни нужди в съответствие с целите на 
програмите и следва да не изместват частното финансиране. Поради това 
решението за финансиране на мерки за подкрепа чрез финансови 
инструменти следва да се взема на базата на предварителна оценка, в 
която са констатирани пазарна неефективност или неоптимална 
инвестиционна ситуация и са определени очакваното ниво и обхват 
на нуждите от публични инвестиции. Основните елементи на 
предварителните оценки следва ясно да се определят в настоящия 
регламент. Предвид подробния характер на последващата оценка следва да 
се предвидят разпоредби, позволяващи извършването на предварителна 
оценка на етапи, а също и за преразглеждане и актуализация на 
предварителната оценка по време на изпълнението.  



Финансов инженеринг 

Основни понятия: 
Финансовият инженеринг е наука . 
Финансовият инженеринг възниква след втората световна война, когато през 1952 г. 

американският доцент по финанси Хари Марковиц публикува своя статия, в която 
слага основите на теорията на портфейла, която позволява да се изчислява 
оптималния характер на портфейла при който се елиминира определен риск. 

 
Д. Финерти: “Финансовият инженеринг включва в себе си проектирането, разработката 

и реализацията на иновационни финансови инструменти и процеси, а така също и 
творческо търсене на нови подходи към решаването на проблемите в областта на 
финансите”. 

 
Лоурънс Галиц:  
- “финансовият инженеринг това са инструменти и техники за управление на финансовия 

риск”,  
- “финансовия инженеринг представлява употребата на финансови инструменти за 

преобразуването на един съществуващ финансов профил в друг, който притежава по – 
желани характеристики”. 

 
  



 

 ПЧП  Финансов инженеринг 

                                   Област 

         Община 
 

                  Рейтинг   Икономическа и социална 

                                                                                    политика 

 Брутен общински продукт                               Инвестиции 

 Критерии в области:                                         План за устойчиво развитие 

       здравеопазване             Регионална политика 

  образование                         Проблеми от обществен 

       култура               интерес 

       спорт 

 

Финансовият инженеринг е  оптимална комбинация от финансови 
източници за  приемлива възвръщаемост на използваните 

финансови средства при защита на обществения и частния 
интерес. 



Финансовите инструменти 

 

2007 - 2013 2014 - 2020 

Обхват Подкрепа за предприятия, градско развитие, 

енергийна ефективност и възобновяеми 

енергийни източници в жилищния сектор 

Поддръжка за всички тематични цели  

обхванати по програмите  

 

Създаване доброволен GAP анализ за предприятия и на 

нивото на холдингов фонд  

Задължителна предварителна оценка 

Изпълнение  

Опции  

 

Финансовите инструменти на национално или 

регионално равнище – развити за конкретно 

предназначение 

Финансовите инструменти на национално, 

регионално ниво, транснационални или 

трансгранични: индивидуални и стандартни, 

заеми/гаранции, помощи от ЕС  

Плащания Възможност да декларира 100 % от сумата, 

платена на Комисията на фонд – не свързан с 

плащанията към крайните получатели  

Поетапни плащания, свързани с плащанията към 

крайните получатели. Национално съфинансиране, 

което трябва да бъде платено може да се включи в 

искането за междинно плащане  

Управление  

разходи и так-си, 

интерес, върнати 

ресурси, право 

Правно основание, изложени в последова-телни 

измененията на регламентите и  

препоръки/интерпретации набор  

в три COCOF бележки  

Пълно съответствие с установените от самото 

начало разпоредби в основни, делегираните и 

изпълнителните актове  

Отчитане задължителното отчитане само от 2011 г. при 

ограничен набор от индикатори  

Задължителното докладване от  

самото начало, по редица показатели  

свързани с финансовия регламент 



             Три COCOF (Комитета по координиране на фондовете ) бележки  

 
 Приносът на ЕС към финансови инструменти да бъде поставен в сметки в държавите-

членки, както и да бъде временно инвестиран съгласно принципите на добро финансово 
управление; 

 Лихви или други печалби, генерирани на нивото на финансовия инструмент преди 
инвестициите в крайните получатели трябва да се използват за същите цели като 
първоначалния принос на ЕС в рамките на периода на допустимост; 

 ЕС делът на капиталови ресурси, платени обратно от инвестиции, печалби, приходи, 
получени от инвестиции трябва да се използва до края на периода на допустимост за:  

 

o по-нататъшни инвестиции в същия или други инструменти, в съответствие със специфичните 
цели, посочени в приоритет.  

o преференциални възнаграждения на инвеститорите по принципа на пазарна икономика и 
предоставяне на съвместни инвестиции на ниво на финансовия инструмент или на крайния 
получател; и/или 

o управление на разходи/такси; 

 



Член 33  Стратегии за водено от общностите местно развитие  

1. Всяка стратегия за водено от общностите местно развитие съдържа поне следните 
елементи:  

а) определяне на района и населението, обхванати от стратегията;  

б) анализ на нуждите и потенциала за развитие на района, включително анализ на силните 
страни, слабите страни, възможностите и заплахите;  

в) описание на стратегията и нейните цели, описание на интегрирания и иновативните 
характеристики на стратегията и йерархията на целите, включително цели за крайните 
продукти или резултатите. По отношение на резултатите целите могат да имат количествено 
или качествено изражение. Стратегията е съвместима със съответните програми на всички 
участващи европейски структурни и инвестиционни фондове;  

г) описание на процеса на участие на общността в разработването на стратегията;  

д) план за действие, който показва как целите са превърнати в действия;  

е) описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва 
капацитета на местната група за действие да изпълни стратегията, и описание на 
специфичната уредба относно оценката;  

ж) финансовия план на стратегията, включително планираното разпределение на средствата 
от всеки от съответните европейски структурни и инвестиционни фондове.  



ГЛАВА III  

Териториално развитие  

Член 36  

Интегрирани териториални инвестиции  

 

1. Когато дадена стратегия за градско развитие или друга стратегия за 

териториално развитие или териториален пакт, посочен в член 12, параграф 1 от 

Регламента за ЕСФ, изисква интегриран подход, включващ инвестиции от ЕСФ, 

ЕФРР или Кохезионния фонд по повече от една приоритетна ос на една или 

няколко оперативни програми, действия могат да се проведат като интегрирана 

териториална инвестиция („ИТИ“).  

Действията, проведени като ИТИ, могат да бъдат допълнени с финансова 

подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) или Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).  



 

 

(59) Публично-частните партньорства („ПЧП“) могат да бъдат ефективен 

инструмент за изпълнението на операции, които гарантират постигането 

на целите на публичната политика чрез обединяване на различни 

форми на публични и частни ресурси.  

За да се улесни използването на европейските структурни и 

инвестиционни фондове в подкрепа на операции, структурирани 

като ПЧП, настоящият регламент следва да отчита определени 

специфични за ПЧП характеристики, като адаптира някои от 

общоприложимите разпоредби на европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

(105) Необходимо е да се определят елементите за модулиране на ставката 

на съфинансиране от фондовете за приоритетни оси, и по-специално да се 

усили мултипликационният ефект на средствата на Съюза. Необходимо е 

също така да се установят максимални ставки на съфинансиране по 

категории региони, с цел да се гарантира, че принципът за 

съфинансиране е спазен чрез подходящо ниво на публична или частна 

национална подкрепа. 



 

12) „краен получател“ означава юридическо или физическо лице, което получава 

финансова подкрепа от финансов инструмент; 

16) „публичноправна организация“ означава всяка организация, уредена от публичното 

право, по смисъла на член 1, точка 9 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета ( 4 ) и всяка европейска група за териториално сътрудничество 

(ЕГТС), създадена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета ( 5 ), независимо дали ЕГТС се счита за публичноправна или 

частноправна организация съгласно приложимите национални разпоредби за 

изпълнение; 

24) „публично-частни партньорства“ (ПЧП) означава форми на сътрудничество 

между публичноправните организации и частния сектор, чиято цел е да се подобри 

ефективността на инвестициите в инфраструктурни проекти или други видове 

операции, които предоставят публични услуги чрез поделяне на рисковете, 

обединяване на опита и познанията на частния сектор или осигуряване на 

допълнителни източници на капитал;  

25) „операция на ПЧП“ означава операция, изпълнена или предвидена за 

изпълнение съгласно ПЧП структурата на ПЧП; 



ГЛАВА II  

Специални правила за подкрепа от европейските структурни и инвестиционни фондове за ПЧП  

Член 62 Публично-частни партньорства (ПЧП)  

Европейските структурни и инвестиционни фондове могат да се използват в подкрепа на операции на 

ПЧП („операция на ПЧП“). Такива операции на ПЧП съответстват на приложимото право, и по-конкретно 

относно държавната помощ и възлагането на обществени поръчки.  

Член 63 Бенефициери по операции на ПЧП  

1. По отношение на операция на ПЧП и чрез дерогация от член 2, точка 10 бенефициер може да бъде:  

а) публичноправна организация, която започва изпълнението на операция, илиBG 20.12.2013 г. Официален 

вестник на Европейския съюз L 347/373 

б) частноправна организация на държава-членка („частен партньор“), която е избрана или ще бъде 

избрана за изпълнението на операцията.  

2. Публичноправната организация, която започва изпълнението на операцията на ПЧП, може да предложи 

частният партньор, който ще бъде избран след одобряване на операцията, да бъде бенефициерът за целите на 

подкрепа от европейските структурни и инвестиционни фондове. В такъв случай решението за одобрение се 

взема, ако управляващият орган се увери, че избраният частен партньор изпълнява и поема всички 

приложими задължения на бенефициер съгласно настоящия регламент.  

3. Частният партньор, избран за изпълнение на операцията, може да бъде заменен като бенефициер по 

време на изпълнението, когато това се налага съгласно реда и условията на ПЧП или финансовото 

споразумение между частния партньор и финансовата институция, съфинансиращи операцията. В 

такъв случай заместващият частен партньор или публичноправна организация става бенефициер, при 

условие че управляващият орган се увери, че заместващият партньор изпълнява и поема всички приложими 

задължения на бенефициер съгласно настоящия регламент.  



Член 64 Подкрепа за операции на ПЧП  

1. При операция на ПЧП, където бенефициерът е публичноправна организация, разходите за 

операция на ПЧП, които са направени и платени от частния партньор, могат чрез дерогация от член 

65, параграф 2 да се смятат за направени и платени от бенефициер и да се включат в искане за 

плащане до Комисията, при условие че са спазени следните условия:  

а) бенефициерът е сключил споразумение за ПЧП с частен партньор;  

б) управляващият орган е проверил, че декларираните от бенефициера разходи са платени от 

частния партньор и че операцията съответства на приложимите право на Съюза и национално 

право, на програмата и на условията за подкрепа на операцията.  

2. Плащанията към бенефициери, които се правят за разходите, включени в искането за плащане в 

съответствие с параграф 1, се извършват по гаранционна блокирана сметка, специално открита 

за тази цел на името на бенефициера.  

3. Средствата, преведени по гаранционната блокирана сметка по параграф 2, се използват за 

плащания в съответствие със споразумението за ПЧП, включително за плащанията, които 

трябва да се направят в случай на прекратяване на споразумението за ПЧП.  

4. На Комисията се предоставят правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 

149 за определяне на минималните изисквания, които да бъдат включени в споразуменията за ПЧП и 

които са необходими за прилагането на дерогацията, предвидена в параграф 1 от настоящия член, 

включително разпоредбите, свързани с прекратяване на споразумения за ПЧП и за целите на 

осигуряване на адекватна одитна следа. 



Член 121  

Модулация на ставките на съфинансиране  

Ставката на съфинансиране от фондовете за дадена приоритетна ос може да бъде модулирана, така че 

да се отчете:  

1) значението на приоритетната ос за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж, като се имат предвид специфичните пропуски, които трябва да бъдат 

коригирани;  

2) опазването и подобряването на околната среда, главно чрез прилагане на принципа на 

предохранителните мерки, принципа за превантивни действия и принципа „замърсителят плаща“;  

3) степента на мобилизиране на частно финансиране;  

4) обхващането на райони със сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски 

условия, определени както следва:  

а) островни държави-членки допустими за финансиране по Кохезионния фонд и други острови, с 

изключение на тези, в които се намира столицата на държава-членка или които имат постоянна 

връзка с континента;  

б) планински райони, както са определени в националното законодателство на държавата-членка;  

в) слабо (например по-малко от 50 жители на квадратен километър) и много-слабо (по-малко от 8 

жители на квадратен километър) населени райони; 



 

Чл. 16. (1) Чрез ЕФРР, ЕСФ и КФ е допустимо 
съфинансирането на операции, които генерират нетни 
приходи.  

(2) Операциите, които генерират нетни приходи се делят на:  

1. операции, които генерират нетни приходи след тяхното 
завършване;  

2. операции, които генерират нетни приходи по време на тяхното 
изпълнение.  

(3) С нетните приходи се намалява сумата на финансиране от 
съответната оперативна програма, като същите се приспадат 
от размера на допустимите разходи по операцията. Когато не 
всички инвестиционни разходи са допустими за финансиране 
по оперативната програма, нетните приходи се разпределят 
пропорционално между допустимите и недопустимите части от 
инвестиционните разходи.  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ V  

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИКСИРАНИ СТАВКИ ЗА ПРОЕКТИ, 

ГЕНЕРИРАЩИ НЕТНИ ПРИХОДИ  

Сектор                              Фиксирана ставка  

1 АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ   30 %  

2 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ   20 %  

3 ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ    20 %  

4 ВОДЕН СЕКТОР     25 %  

5 ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ    20 % 

 

 

BG L 347/428 Официален вестник на Европейския съюз 20.12.2013 г 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107  

от 10 май 2014 година  

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 

ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, КОХЕЗИОННИЯ 

ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА 

ПЕРИОДА 2014-2020 Г.  



Чл. 2. Безвъзмездната финансова помощ не може да бъде 

предоставяна за проектна дейност, финансирана по друг проект, 

програма или процедура, финансирани с публични средства, освен 

когато: 

1. управляващият орган прецени, че дейността е свързана с непрекъсната 

потребност на бенефициента или целевата група; 

2. различни звена от структурата на бенефициента кандидатстват чрез 

него за финансиране на една и съща дейност. 

 

Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя чрез: 

1. провеждане на процедура на подбор на проекти; 

2. провеждане на процедура на директно предоставяне. 

 



Чл. 5. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя въз основа на: 

1. писмен договор, сключен между ръководителя на управляващия орган и бенефициента; 

2. заповед на ръководителя на управляващия орган в случаите, в които бенефициентът и управляващият орган са в 

една и съща администрация. 

(2) Безвъзмездна финансова помощ по реда на постановлението може да се предоставя и от ръководител на 

междинно звено на програма, в случай че тази функция му е делегирана. 

(3) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя след извършване на проверка от управляващия орган за липса 

на двойно финансиране и ако е приложимо, за съответствие с правилата за допустимите държавни/минимални 

помощи. 

(4) Когато безвъзмездната финансова помощ се предоставя за интегрирани проектни 

предложения, ръководителите на управляващите органи на всяка от програмите, по които се 

предоставя помощта, сключват отделни договори с бенефициента. 

(5) Ръководителят на управляващия орган сключва договора/издава заповедта по ал. 1 в срок до 15 работни дни от 

влизане в сила на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

(6) В случай че по обективни причини срокът по ал. 5 не може да бъде спазен, по искане на одобрения кандидат 

този срок може да бъде удължен на 30 работни дни. 

(7) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) В случаите, когато дадена мярка представлява държавна 

помощ по смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз или минимална помощ по 

смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 

от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.), 

наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1407/2013", договорът, съответно заповедта по ал. 1, задължително 

съдържа информация относно вида на предоставената държавна помощ, както и за възможните последствия от 

предоставянето й, включително условията за натрупване и възможността за възстановяване на неправомерно 

предоставена помощ по реда на раздел V от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи. 



УО на 
ОПРР Инвестиционен съвет 

ЕИБ Холдингов фонд по JESSICA за 
България  

Фонд за устойчиво 
градско развитие на 

София 
24,6 млн. лв. 

Регионален фонд за 
градско развитие (6-те 

големи града) 
36,9 млн. лв. 

Проекти за 
градско 

развитие 

ПЧП Проекти за 
градско 

развитие 

ПЧП 

Общини 

Частни инвеститори 

Структура на инициативата JESSICA в 

България 

ПРИХОДИ 

Обща 
стойност  

61,5 млн. лв. 
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ТОНЯ САКАРОВА 
Старши сътрудник в ГД “Програмиране на регионалното развитие” 



КОНЦЕСИИ 

 

 

Законодателна рамка 

 

Проблеми при прилагането 



За 5 години държавата е изгубила 1 млрд. лв. от неплатени концесионни такси 

От 2008 г. насам не са плащани концесионни и кариерни такси за 67 находища за 

подземни богатства поради неуредени договори и пропуски в нормативната база.  

 

Около 500 природни находища и плажни ивици дадени за ползване по право, без 

търг и контрол от държавата, сочи анализ на БОРКОР 

 

Анализът на приходите в държавния бюджет от концесионни такси и възнаграждения 

показва, че за 2013 г. те са около 90 мил. лв, 2012 – 78 мил. лева, 2011 г. – 63 мил. лева, а 

2010 – 48 мил. лв. От тях около 1/3 остават в общините.  Но това са приходи от 436 

концесии за добив на подземни богатства, около 15 за минерални води, около 100 -за 

плажове, за спорти и туристически зони, за пристанища и летища, за транспортни и 

кетъринг услуги и т.н. 

 

 



Чл. 7. (1) За предоставеното право на експлоатация на обекта на концесията може да се предвиди 

задължение на концесионера да извършва към концедента концесионно плащане. 

(2) Размерът на концесионното плащане се определя във всеки конкретен случай в 

зависимост от: 

1. икономическата изгода, която концесионерът ще получи от концесията; 

2. справедливото разпределение на икономическата изгода между концедента и концесионера; 

3. постигането на социално приемлива цена на услугите, предоставяни с обекта на 

концесията.. 

(3) Редът и сроковете за извършване на концесионното плащане се определят с концесионния 

договор. 

Чл. 8. Възможността за извършване на компенсация и на концесионно плащане се определя с 

решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия в зависимост от икономическата 

ефективност от експлоатацията на обекта на концесията, определена на базата на: 

1. срока на концесията, и  

2. прогнозираните разходи за изграждане, управление и поддържане на обекта или за 

управление на услугата и приходи от експлоатацията. 

 



Чл. 10. (1) Концесията се предоставя за срок до 35 години 

(4)- Нова Срокът, определен с концесионен договор, може да се намалява или 

удължава с не повече от една трета от първоначално определения срок след 

решение на концедента само в случаите по чл.70, ал.3 и 4 (правни, фактически  

изменения в обстановката и икономическия баланс). 

Чл.11.  Нов При концесията се поддържа икономически баланс, който 

представлява равновесието между ползите и рисковете при условията на 

сключения концесионен договор. 

Чл. 13. (1) На концесия по реда на този закон се предоставят обектите от обществен 

интерес: 

(3) Нова Към обекта на концесията може да се включат една или повече 

принадлежности съществуващи или които ще бъдат изградени от 

концесионера. 

Чл. 14. Земята, върху която е изграден или която е предназначена за изграждането на 

обекта на концесията, включително на неговите принадлежности, представлява 

концесионна площ и е част от обекта на концесията. 

Чл. 15. (1) До прекратяването на концесионния договор държавата,общината и 

публичноправнатаорганизация не могат да се разпореждат с целия обект или с част 

от обекта на концесията, включително с неговата принадлежност ( си запазват 

правото ); 

 
 
 



Чл. 18 (3) Когато участникът, определен за концесионер, не е капиталово търговско 

дружество, както и когато това е посочено в обявлението за откриване на 

процедурата или в офертата на участника, определен за концесионер, 

концесионният договор се сключва с новоучредено капиталово търговско 

дружество, наричано „проектно дружество, в което: 

1. участникът, определен за концесионер, е едноличен собственик на капитала, или 

2. участниците в обединението, което не е търговец, притежават целия капитал в 

съотношението от договора за обединение. 

(4) Когато това е определено като условие с решението за откриване на процедурата за 

предоставяне на концесия, концесионния договор се сключва с новоучредено 

капиталово търговско дружество (публично-частно дружество), в което 

съдружниците или акционери са участникът, определен за концесионер ( частен 

съдружник) и държавата, общината, публичноправна организация и/или публично 

предприятие (публичен съдружник. В тези случаи се прилагат съответно чл. 50- 52 

от Закона за публично-частно партньорство. 



Чл.18(5) За проектното и публично-частното дружество се прилата Търговският 

закон, доколкото друго не е предвидено в този закон 

Чл. 18.а (1)  Проектното, съответното публично-частно дружество, е обвързано от 

офертата на участника, определен за концесионер. Участникът, определен за 

концесионер, а когато той е обединение- всеки от участниците в обединението: 

1. е длъжен да предостави на проектното, съответното публично-частното дружество 

ресурсите, с които е доказал съответствието си с приложимите изисквания 

относно изпълнението на критериите за подбор; 

2. отговаря солидарно за изпълнението на концесионния договор заедно с проектното, 

съответното публично-частното дружество. 

Чл. 21. (2) С обосновката по ал. 1 се мотивира предложението за предоставяне на 

концесия и се определят предметът на концесията, изискванията към предмета и 

обекта на концесията  и основното й съдържание.  Обосновката може да се 

основава на концесионни анализи и/или на финансов модел. 

Чл. 23 Към критериите – пропороционалност 
. 



Чл.42 (4) стойността на концесията за строителство се определя като сума от 

прогнозните стойности на прички приходина концесионера за срока на концесията, 

както следва: 

1. приходи от предоставянето на услугата от обществен интерес; 

2. приходи от други стопански дейности с обекта на концесията; 

3. заплащане на компенсация от страна на концедента; 

Чл. 54 1. При концесия за строителство концесионерът може да възлага част от 

строителството на подизпълнителите, посочени в офертата. Когато посочен в 

офертата подизпълнител трябва да бъде заменен или възникне необходимост от 

ползване на друг, концесионерът избира новия подизпълнител чрез процедура 

по Закона за обществените поръчки, като срокът за получаване на заявления за 

участие в процедурата не може да бъде по-кратък от 37 дни от датата, на която 

обявлението е обнародвано на електронната страница на "Държавен вестник"; 

Чл. 65. (1) Концесионния договор съдържа: 

21. размера на нормата на възвращаемост за концесионера, определена с 

фианансово-икономическия модел, както и реда за нейното изчисляване, 

отчитане и контролиране. 

(4) Неразделна част от концесионния договор е финансово-кономическия модел, 

предложен с офертата на участника, определен за концесионер. 

 
 



(3) При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която концесионерът 

отговаря, концедентът: 

1. дължи на концесионера обезщетение в размер на сумата от невъзстановените разходи на 

концесионера за инвестиции в обекта на концесията, намалена със сумата, съответстваща 

на определената с финансово-икономическия модел норма на 

      възвръщаемост за концесионера за целия срок на договора, но не повече от пазарната 

стойност на обекта на концесията към датата на прекратяване на договора – когато обектът е 

собственост на държавата, общината или Публичноправната организация; 

2. не дължи обезщетение на концесионера – когато обектът на концесията е негова собственост.  

 

(4) Възстановяването на разходите на концесионера за инвестиции покрива собствения 

капитал с норма на възвръщаемост, определена с финансово-икономическия модел, и 

привлечения капитал с неговата цена. 

 

(5) В случаите по ал. 3, т. 1 концедентът не дължи обезщетение, когато към датата на 

прекратяването на договора пазарната стойност на обекта на концесията се е намалила 

спрямо пазарната стойност към датата на сключването на договора и намаляването е резултат 

от причината, поради която концесионният договор е прекратен. 

 

 



 

 

По-важни изменения ( от правилника): 

Чл. 8(3) Обосновката на концесията се основава на приложени към нея технически, финансово -

кономически и правен анализ, а при концесия за строителство, когато обект на концесията е 

инвестиционно предложение за строителство, дейност или технология съгласно приложения № 1 

и 2 към Закона за опазване на околната среда - и екологичен анализ, наричани по-нататък заедно 

или поотделно "концесионни анализи“. 

 

Чл. 9. (1) Обосновката на концесията мотивира предложението за предоставяне на концесия и 

определя характеристиките на обекта и на основното съдържание на концесията, в т.ч.: 

1. целите на концесията, включително обществения интерес от предоставянето й; 

2. фактическото и правното основание за предоставяне на концесията; 

3. основните характеристики на обекта на концесията; 

4. основните характеристики на извършваните услуги или други стопански дейности с обекта на 

концесията и условията за тяхното извършване; 

5. основните условия и елементи на концесията, включително основните права и задължения на 

страните по концесионния договор; 

6. основните рискове и тяхното разпределение, включително рисковете, които трябва да се поемат от 

концесионера; 

7. финансово-икономическите показатели на концесията и ефективността на концесията от 

гледна точка на концедента. 

 



Договор   за ПЧП                     концесионен договор 

 

     Решаване на проблем                                обект на концесията 

 

Процедура концесия ( 1 участник) –              съзтезателен диалог 

 

Допустимост за допълнителни дейности – приемлива IRR  

       при социално-приемлива цена на услугите/таксите 

 

Срокът на партньорството – обект на доказателство 

 

Публично-частно дружество : 

oПубличният и частният партньор – събирателни понятия 



Принципи - Общи 

  Принцип на прехвърляне на риска – Който най-добре управлява даден риск следва 

да поеме този риск; 

  Специфика на изпълнение и конкуренция – Уговаря се качеството на изпълнението, 

а не методите за неговото постигане. Конкуренция – стандартна; 

  Поддържане на стойността на публичните активи – Няма процес на прехвърляне, а 

поддържане и връщане на публичния партньор; 

  Търсене на нововъдения- Конкуренцията стимулира въвеждането на нововъведения; 

  Липса на дискриминация – равно третиране на всички икономически субекти, а 

оценката - обществено достояние 

  Стабилност и предоговаряне – Това понятие е “свято” в договора за ПЧП. Дълъг 

срок(20 и повече години) и е възможна промяна на обществения интерес; 

  Последователност/Цялостност/Непрекъсваемост 



  Открита конкуренция – състезателен диалог 

  Прозрачност и отчетност – Приемане от Общинския съвет + постоянен мониторинг 

от НПО или ГД; 

  Ненамеса – отражение на деловото участие; 

  Гаранции и обществена подкрепа – субсидии, субвенции, емитиране на бонове, 

гаранции по заеми, временно преостъпване на такси; 

  Компенсации – при предварително, наложително или при успешно изпълнение; 

  Оптимално публично управление – Публичният партньор не губи своята власт, но 

надзирава и контролира заради изискванията за стабилност и качество; 

  Равностойност на парите – Публичната власт защитава частните пари по  време на 

изпълнението. Важен е принципа на избор на партньор – цена/качество;  
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5

Територия на ПЧП 



ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ (MC) – Публичният сектор предоставя инфраструктура 

за управление и експлоатация; 

 

СЕП (BOT) СТРОИТЕЛСТВО ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРЕХВЪРЛЯНЕ - Публичният 

сектор изготвя проекта, а частния партньор изгражда необходимата инфраструктура, 

която в края на периода се прехвърля на публичния сектор; 

 

СПЕ (BTO) СТРОИТЕЛСТВО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯ – Разлика със 

СЕП –контракта е тази, че публичния сектор става собственик на инфраструктурата от 

самото начало на договора; 

 

СПЕ (BOO) СТРОИТЕЛСТВО ПРИТЕЖАНИЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯ – Разликата от 

горния контракт е, че няма задължение за прехвърляне на собствеността върху активите 

към публичния сектор. Съществува възможност публичният сектор да придобие 

активите, като ги изкупи по остатъчната им балансова стойност, след края на договорния 

период; 

 

ПСЕП (DBOT) ПРОЕКТИРАНЕ СТРОИТЕЛСТВО ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ – Частната страна носи отговорност за проектирането, строителство, 

финансирането и експлоатацията на инфраструктурата. Собствеността върху активите се 

прехвърля на публичния сектор в края на договора; 

Приложими договори 



           Видове договори – ДУ, ВОЕ, ВТЕ, ВОТ, ДВОТ 

         Инвестиционна фаза                                  Изпълнителна фаза 

 

 

 

 

 

Финансира до                                        съфинасира  

     100 %                                             в зависимост от целите 

 

 

 

  SPV - от  англ. special purpose vehicle) — дружество със специална цел или 

«проектно дружество», създадено за реализация на конкретен проект или за 

конкретнацел. 

 

Частен 
партньор 

Публичен 
фонд 

ЕС-фонд Модел ДБОТ 

Публичен 
партньор 

SPV- 
специално 

ПЧП-
дружество 



             Важни постановки на Закона за ПЧП  
 

- Публичният партньор участва  в съвместно ( Публично-частно дружество) с 

вещни права; 

- Публичният партньор подкрепя при доказана необходимост частния партньор с 

финансов ресурс – директно или чрез държавния бюджет; 

- В договора за публично-частно партньорство задължително се записва IRR- 

вътрешната норма на възвращаемост; 

- Финансово-икономическия анализ/финансово-икономическия анализ 

задължително е приложение към договора за ПЧП; 

- Изменение на договора се прави само на база доказване чрез финансово-

икономическия модел; 

- При изменение на нормата на възвръщаемост: 

o При “ + “ частният партньор трябва да предостави свърхпечалбата на 

публичния партньор 

o При “–” частният партньор има основание да иска актуализация на 

договора; 



             Структура на ПЧП-дружество 
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  ПЧП 
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партньор 
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предприятия 

Публичен 

партньор 

Инвестиционни 

фондове 

Управляваща 

компания 

Данъци, такси                Процедура 



              Структура на ПЧП – ООД, АД 

 

► Участие на публичния партньор – до 24% ??? 

  - предоставя права за ползване на активи 

  - предоставя права за оказване на услуги 

 

► Участие на частен партньор – до 76%  

                                                   ( може и 2 партньора) 

  - предоставя нужния финансов ресурс 

 

► Участие на НПО, гражданско сдружение – 1-2 % 

             - осигурява прозрачността и социалния мир 



Примери 
Отпадъци 

 

•                          

•                        45% 

        плащния 

                                                                                                  JV                                                                        

             51% 

 

                                         

        фактури                                                                                                                                                          

  4%                                                              

                       

- 
ПЧП-

дружество 
за 

управление 
на 

отпадъците 
                                          

Клиенти 



Инфраструктура 

Ситибанк АГ 
Държавна компания 

“Полски летища” ППЛ 

   ЕИБ 

Обслужване на 

плащанията по 

дълга 

Международна 

строителна компания     

( Хохтиеф АГ) 

   ПЧП Модел 

     Клиенти 

Кредит 

ПЧП-договор 20% 

   80% 

кредит Обслужване 

на 

плащанията 

по дълга 

         Услуги Плащания 



Полша – Завод за изгаряне на отпадъци 

 

Н а 15.11.2010 г. от 3-ма кандидати е избран консорциума SITA Green 

Energy LLC (SITA Zielona Energia Sp. Z OO), който е специализирано 

сдружение на SITA Полша, компания, принадлежаща към френски 

Environnement SUEZ(управлява около 50 инсталации за изгаряне на целия 

свят) и Marguerite отпадъци Полша SARL-собственост на Marguerite фонд. 

 

Очакваните капиталови разходи са приблизително. 184 мил. евро, а 

възнаграждението на частния партньор е около 210 мил.евро. Проектът 

ще се финансира от акционерите на консорциума и три полски банки 

- Pekao, PKO BP и BGK. Изграждане на инсталация за изгаряне ще се 

извършва от Hitachi Zosen Инова и Hochtief.  

 

Проектът трябва да бъде изцяло изпълнена и оперативна преди края на 

2016 г., за да може да се получи от ЕС субсидия в размер на около 86 

мил.евро. Продължителността на договора за ПЧП е създадена в 

продължение на 25 години.  



                      Познан W2E Project, Референтен PPP търг в Полша  
През април 2011 г. в град Познан започна търг за завод в квартал Karolinза изгаряне на 

смесени битови отпадъци и производство на енергия чрез РРР. Договор - DBOT ,  

бюджетът се оценява на 200 млн. евро. като 80 милиона да бъдат предоставени от 

Европейския съюз. През юли 2011 г. градът получава отговори на RFQ от 11 

заинтересовани фирми / консорциуми и през септември 2011 г., пет дружества със 

специална цел са включени в списъка за състезателен диалог . След 5 рунда на 

състезателен диалог започва през ноември 2011 г. и завършва май 2012. При това, като 

информация, предоставена от заинтересованите участници в търга, градът работи върху 

окончателния вариант на RFP, който е подаден в края на юли 2012 година. Окончателни 

оферти са подадени от 3 кандидати през ноември 2012 г.:  

•SITA-Zielona Energia - 181 милиона. EUR; 213,5 милиона EUR  !!!!! 

•Articulus - 215 милиона. EUR;                     314 милиона. EUR  

•ITPOK Poznań - 175 милиона. EUR;           290 милиона EUR  
                         На предварителен етап                                                         Осончателни оферти 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search?q=Transport,+social+infrastructure+and+energy+will+be+among+the+sectors+to+benefit+from+a+programme+of+Lithuanian+PPPs+in+2014&biw=1024&bih=626&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://infrapppworld.com/ppp-delivery-method-in-poland-bridging-the-gap-between-public-and-private-financing-in-infrastructure-sector/table&usg=ALkJrhgjrvF_wC4nPH4ATGSGXLdqcdEF1g


Разработка на финансо-инвестиционен модел 

 

- Моделиране на интересите на участниците 

- Установяване и прозрачност на паричните потоци за целия 

период на проекта 

- Анализ на чувствителност 

- Критичен път и критични точки 

- Разрушаващ анализ 

- Решаване на обратни задачи 

 



Съдържание на финансово-икономическия модел 
 

  Моделиране интересите на участниците 

o Не е свързано с деловото участие 

o Представя разпределението на приходите от дейността между 

участниците за целия срок на действие на ПЧП-дружеството 

o Динамична обвързаност на въведените данни 

o Данните са приведени към избран параметър – брой изделия, 

посетители, км, кв.метър,  и т.н. 

  Определяне на критичните параметри 

  Анализ на чувствителността на проекта спрямо критичните 

параметри 

  Разпределение на рисковете 

 

 



 Съвкупни инвестиции 
1.1 Земя 400 

1.2 Сгради 700 600 150 

1.3 Ново оборудване 155 74 80 91 

1.4 Използвано оборудване 283 281 

1.5 Извънредни разходи за поддръжка 200 

1.6 Дълготрайни активи 1100 1038 505 80 200 0 91 0 0 0 

1.7 Лицензии 500 

1.8 Патенти 500 

1.9 Други пред-производствени 

разноски 

60 

1.10 Пред-производствени разноски 0 60 0000 0 0 0 0 0 0 0 

1.11 Разходи за инвестицията (А) 1100 1098 1505 80 200 0 981 0 0 0 

1.12 Вброй 26 129 148 148 148 148 148 148 148 148 

1.13 За клиенти 67 802 827 827 827 827 827 827 827 827 

1.14 СМЗ 501 878 880 880 880 880 880 880 880 880 

1.15 Текущи задължения 

 

508 1733 1694 1694 1694 1694 1694 1694 1694 1694 

 
1.16 Нетен оборотен (=1.12+1.13+1.14-1.16) 
Окапитал (=1.12+1.13+1.14-) (=1.12+1.13+1.14-
1.15) 

86 76 161 161 161 161 161 161 161 161 

1.17 Промени в оборотния капитал 

(Б) 

86 -10 85 0 0 0 0 0 0 0 

1.18 Замяна на краткотрайно 

оборудване 

200 

1.19 Остатъчна стоиност -1500 



                 Експлоатационни приходи и разходи 

 
2.1 Суровини /         1564 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212 0 

2.2 Труд /            132 421 421 421 421 421 421 421 0 

2.3 Ел. енергия /               15 51 51 51 51 51 51 51 0 

2.4 Гориво /                                        
b 

18 18 18 18 18 18 18 0 

2.5 Поддръжка /                 70 65 70 70 70 70 70 70 0 

2.6 Общи промишлени разходи 
/                                          1Ü 75 80 80 80 80 80 80 0 

2.7 Административни разходи /                   48 210 224 224 224 224 224 224 0 

2.8 Разходи за продажби /                  220 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 0 

2.9 Общи оперативни разходи /                 2022 7252 7476 7476 7476 7476 7476 7476 0 

2.10 ПродуктА /                    400 2458 2458 2458 2458 2458 2458 2458 0 

2.11 Продукт Б /                     197 840 1640 1640 1640 1640 1640 1640 0 

2.12 Продукт В                                               

I 

'                      904 4403 3903 3903 4403 4403 4403 4403 0 

2.13 Продажби                                              

/ 

18501 5701 7501 7501 8501 8501 8501 8501 0 

2.14 Нетни оперативни приходи               

/ 

-521 -1551 25 25 1025 1025 1025 1025 0 



Визуализиране  на данните от модела 

Графичен вид на (NPV) в BGN 



Графичен анализ на критичната точка за шестата година от проекта 

(по количeства) 

Критична точка ("Ел. енергия", 2012 год ) 

 

Приходи от реализация   Постоянни разходи 
Общи разходи   Преки разходи 

 



Графичен анализ на чувствителността на 72 месец от началото на проекта 

 
Анализ на чувствителността (NPV - LCU) 

 

 Обем на инвестициите Общи разходи Продажна 

цена Обем на продажбите Заплати 

 



Финансово-икономически модел и IRR 

Моделиране на паричните потоци при динамична обвързаност на данните и отчитане на 

всички (по възможност) критични параметри.  

Анализ на чувствителността (IRR - BGN) 

 

               IRR Обем на инвестициите 

                 IRR Обем на продажбите   

                 IRR Цена на реализация 

                 IRR Преки разходи 

                 IRR Общи разходи 

                 IRR Заплати 



                             Ефект от прилагането на ПЧП 

 

Проучване в 66 големи градове в САЩ установява, че:  

82 % са удовлетворени или силно удовлетворени от произтичащото изпълнение след 

възлагане на подизпълнител; останалите 18 % заемат неутрална позиция.  

Средно 25%  подобрение на услугата.  

Икономии до 60 %. 

Проучване на над 2 000 възложени на подизпълнители инициативи в САЩ открива 

средно 33%  икономии на разходи при същото ниво на услугата.  

В други страни средните икономии на разходи се преценява, че възлизат на 20 %  във 

Великобритания, 15-20 % в Австралия, 5-30 %  в Дания и 20-25 %  в Исландия.  

 

При инфраструктурни проекти: за Великобритания:   

Близо 90 % от всички проекти на ПЧП са реализирани на време, докато само около 30 % 

от другите проекти са осъществени на време.   

80 % от всички проекти на ПЧП са реализирани в съответствие с бюджета, докато само 

около една четвърт от не-ПЧП проектите са осъществени в рамките на бюджета.  

Средния процент на спестяванията в сравнение с публичния сектор е 17 %. 

35 % от проектите са оценени “съгласно очакванията”, 16 % като “надхвърлящи 

очакванията”, и 25 % като “далеч надхвърлящи” очакванията. 25% от проектите не 

отговарят на очакванията.  



   Обекти за ПЧП 

 

Чл. 4.(1) Обекти на техническата инфраструктура и на зелената система: 

а) в урбанизирани територии: паркинги, гаражи, обекти на градския транспорт, системи 

за наблюдение и сигурност, системи за улично осветление, зелени площи, паркове и 

градини; 

б) паркинги, гаражи, паркове и градини в отделни поземлени имоти извън урбанизирани 

територии; 

2. обекти на социалната инфраструктура, предназначени за: 

а) здравеопазване; 

б) образование; 

в) култура; 

г) спорт, отдих и туризъм; 

д) социално подпомагане, социални жилища и общежития; 

е) изтърпяване на наказанието лишаване от свобода; 

ж) осъществяване на административни дейности на публичните партньори. 

(2) Услуга от обществен интерес е всяка услуга в полза на обществото, 

отговорността за предоставянето на която се носи обичайно или по силата на 

нормативен акт от публичния партньор. 



Измерители на ефективността 
                    Компаратор/измерител на  публичния сектор – КПС 
 
Да се проверят предимствата от участието на частния сектор в предоставянето на 
инфраструктура. Частните оферти следва да се оценят обективно спрямо 
обществено управлявана и финансирана индикативна стойност, за да се 
демонстрира съотношението качество/цена. Един от начините за оценяване на 
съотношението качество/цена е посредством показател за сравнение на публичния 
сектор, който оценява хипотетичните коригирани спрямо риска разходи,  ако 
проектът се финансира, притежава и експлоатира  от държавата. 
 
Прехвърлируем риск Разчет на стойността на онези  
рискове (от гледна точка на правителството), които  
могат да се разпределят към частната страна. 
 
Запазен риск Разчет на стойността на онези рискове  
или части от рискове, които правителството предлага да 
поеме. 
 
Корекциите на конкурентния неутралитет отстраняват  
Нетните предимства(или недостатъци), които се натрупват  
към държавния бизнес, само защото са собственост на 
 правителството.                                                                                                      
 
Суров вид – референтен  проект, реални разходи 
 (всички) 
 

 
                                                       

Задържан риск  

Суров  вид на 

показатели 

Конкурентна  

неутралност 

Трансферуем 

риск 

Очаквани разходи 

КПС 



 

ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПЧП- ЗАКОН 

 

 Форма – Партньорски договор или смесено дружество ( SPV ). За концесиите се прилага отделен закон за концесиите. 
  

 Задължително приложение към договора за ПЧП е т.н. финансово-икономически модел – един единен и много 
подробен модел на всички приходи и разходи за всяка година от срока на партньорството. По този начин се осигурява 
прозрачност на печалбите на партньорите размера на услугите за обществото. 

  

 Разходите, които не са предвидени в модела не се признават като такива в годишните баланси/ОПР от публичния 
партньор. 

  

 Възможност за частния партньор да извършва допълнителни дейности ( допълнителни към основната, с която се 
решава проблем от обществен интерес), за да може да постигне приемлива норма за възстановяне на разходите за 
инвестиции. 

 

 Правителството подкрепя финансово частния партньор само в случаи, при които ПЧП-проект е много важен за 
обществото и приходите от основната и допълнителни дейности не са достатъчни за да се постигне разумна и 
договорена норма на възвръщаемост. Не е възможно да се злоупотребява с държавния бюджет. 

  

 Всички рискове на база на финансово-икономическия модел: (т.2 ): 

- се дефинират; 

- определя се влиянието и въздействието им върху финансовите и икономическите параметри на проекта. 

  

 Частният партньор се избира чрез процедурите на ЗОП (с приоритет –съзтезателния диалог);. 

  

 Според закона срокът за ПЧП е от 5 до 35 години, но може да бъде продължен до 46 години, за да може да се 
постигене приемлива норма за възстановяване разходите за инвестиции и приемлива за обществото цена на 
предлаганите услуги. Срокът за ПЧП се доказва, а не се определя предварително. 

  

 При концесиите се описва в подробности обекта на концесията. При процедурата ПЧП се представя от публичния 
партньор описание на проблема ( описателен документ), а потенциалните частни партньори трябва да дадат 
решението.  

 

 ПЧП е финансов инженеринг в правна рамка. 

 

 



От януари 2003 г. до май 2008 г. голяма част от Лондонското метро на 10-милионния 

мегаполис (с обща дължина на релсовата мрежа от 758 км, от които 124 км под земята, 

с 155 спирки и 347 влака) е отдадено за 30-годишен период за поддръжка и 

модернизация чрез ПЧП-концесия на консорциума "Меtronet". Това е специално 

създадена за целта частна компания, зад която стоят 5 световноизвестни мегаконцерна - 

"Thames Water", "Electricite de France", "Bombardier", "Balfour" и "AtkinsЗадълженията 

на "Метронет" са били да поддържа за собствена сметка функционирането на метрото и 

да инвестира с преобладаващо финансиране от продажбата на билети в 

модернизирането на остарялата му инфраструктура, части от която са от края на ХIХ 

век. Въпреки че цените на билетите с течение на времето значително се повишават 

Лондонското метро се превръща в най-скъпия и некачествен публичен транспорт в цяла 

Западна Европа, известен с поредица инциденти и принудителни спирания. За него 

общината ежегодно доплаща десетки милиони паунда на консорциума и търпи 

финансови загуби в размер на 410 млн. лири годишно. 

През юли 2007 г. "Метронет" е изправен пред фалит, след като е източен от стоящите 

зад нея 5 концерна, на които е подавал поръчки за инфраструктурата на силно 

завишени цени. И накрая, за да се спаси метрото, заради неговата 145 годишна история 

и публичната му значимост, британското правителство е принудено да го откупи 

обратно за 2 млрд. паунда. 
 

ЛОШИ ПРАКТИКИ 



Елбфилхармония – Хамбург 

Проектът предвижда филхармонията да стане една от забелижителностите на гр. 

Хамбург и освен зала, да има хотелска част, ресторант, паркинг . Договорът като 

публично-частно партньорство е подписан между общината на гр. Хамбург и Хохтииф 

АГ на 1.03. 2007 г. на стойност 77 мил. евро и срок на завършване 2012 г. През 2008 г. 

договора се завишава на 144 мил. евро, а през ноември 2010 г. договора се завишава на 

320 мил. евро и срок на завършване  2013 г. В договора обаче не са били взети предвид 

разходите за финансиране, строителството и рисковете. През м.март 2013 г. Хохтииф 

АГ предявява пред общината споразумение за завишение на цената на 789 мил. евро, 

за да бъде спазен срока за строителството, което означава 10 пъти завишаване на 

първоначалната стойност. В момента договорът е в съда, като паралелно се проверява  

тогавашния кмет Оле фон Бойст. 



Аутобан А7 – Германия 

Министерството на транспорта на Германия обявява търг за изграждане на 30 км. 

отсечка  с 3 ленти от аутобан А 7 между Ньортен Харденберг и Зеезен по метода на 

публично-частно партньорство. Сметната палата на Германия  обаче доказва през 2013 

г., че 4 фактора при оценка на икономическата ефективност на проекта са срещу 

метода.  За предварителната подготовка са изхарчени 4 милиона евро.  Частни 

консултанти доказват, че чрез ПЧП проектът ще бъде с 25 мил. евро по-изгоден. 

Комисията за контрол на сметната палата при немския Парламент, подкрепена от 

Финансовото министерство доказват на Сметната палата, че биха могли да бъдат 

спестени 12,8 мил. евро ако проектът се реализира чрез обикновена обществена 

поръчка. За това заключение комисията е достигнала като е взела предвид: 

- избора на дисконтиращия фактор; 

- риска от измененията лихвите; 

- данъците върху печалбата; 

- сравнение на ползите за средните и регионалните предприятия; 



Конституцията на Република България 
 

Чл.18  

(1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, 

републиканските пътища, както и водите, горите и парковете 

с национално значение, природните и археологическите 

резервати, определени със закон, са изключителна държавна 

собственост. 

 

(6) Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес 

на гражданите и на обществото. 



Закон за управление на държавната собственост   

в сила от 01.01.1996 г. изм. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г. 

 
Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Министрите и ръководителите на другите ведомства 

управляват предоставените им имоти и вещи - държавна собственост. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Имотите и вещите - държавна 

собственост, се управляват в съответствие с предназначението им за нуждите, за които са 

предоставени, с грижата на добър стопанин. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Управлението върху обекти, имоти и вещи - държавна 

собственост, включва правото на ведомствата и юридическите лица на бюджетна издръжка 

да ги владеят, ползват и поддържат от името на държавата, за своя сметка и на своя 

отговорност. 

Чл.16(5) (Нова - в сила от 01.01.2013 г.) Едноличните търговски дружества с държавно имущество 

и държавните предприятия, които по силата на закон ползват, управляват или експлоатират обекти 

- публична държавна собственост, както и лицата, на които с концесионен договор по Закона за 

концесиите или с договор за публично-частно партньорство по Закона за публично-частното 

партньорство са предоставени права върху обекти - публична държавна собственост, могат 

да отдават под наем за срок до 10 години части от предоставените им обекти - публична 

държавна собственост, в съответствие с акта за предоставянето на обектите и при условие, 

че се използват съобразно предназначението им. 

 



 ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

 

Обн. ДВ. бр.27 от 3 Април 1973г., изм. ДВ. бр.65 от 21 Юли 1995г., доп. ДВ. бр.55 от 17 

Юни 2003г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г. 

Чл. 28. (Отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Проектът на 

нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и 

приемане от компетентния орган. 

(2) Мотивите, съответно докладът, съдържат: 

1. причините, които налагат приемането; 

2. целите, които се поставят; 

3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 

4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива; 

5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

(3) Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, 

съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган. 



ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

Обн. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. 
ДВ. бр.98 от 13 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г. 

Глава първа. 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Този закон урежда обхвата и осъществяването на финансовото управление и контрол, както и 
принципите и изискванията към системите за финансово управление и контрол в 
организациите от публичния сектор. 

  

Чл. 2. (1) Разпоредбите на закона се прилагат в организациите от публичния сектор. 

(2) По смисъла на този закон организации от публичния сектор са: 

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) бюджетните организации по смисъла на Закона 
за публичните финанси, както и общинските предприятия; 

....... отменени 

5. организациите, разпореждащи се със средства, гарантирани от Република България; 

6. организациите, разпореждащи се със средства по фондове и програми от Европейския съюз; 

7. търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от 
Търговския закон; 

8. други организации, разпореждащи се с публични средства по силата на нормативен акт. 

  

Чл. 3. (1) Ръководителите на организациите по чл. 2 отговарят за осъществяване на финансовото 
управление и контрол във всички ръководени от тях структури, програми, дейности и процеси 
при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност.  

(2) Ръководителите на всяко ниво в организациите по чл. 2 отговарят и се отчитат пред горестоящия 
ръководител за своята дейност по отношение на финансовото управление и контрол в структурите и 
звената, които ръководят. 

  

 



 ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ( Проект ) 

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл. 1. Този закон урежда условията и редът за образуването, управлението, преобразуването и прекратяването на 
публичните предприятия и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност за постигане на целите им.  

Чл. 2. Целта на закона е:  

1. създаване на условия за реализиране на държавната политика за устойчиво развитие на публичните 
предприятия при осъществяване на търговската им дейност и при изпълнение на възложените им задачи за 
предоставяне на услуги от обществен интерес, включително в социалната сфера, здравеопазването и 
опазването на околната среда;  

2. ясно разграничаване на търговската дейност и възложените на публичните предприятия социални 
функции и цели.  

3. постигане на баланс между самостоятелността на предприятията и механизмите за контрол с цел 
повишаване на ефективността при управлението им;  

4. създаване на ясни правила, критерии и процедури за избор на лица в органите за управление и контрол на 
публичните предприятия;  

5. осъществяване на обществен контрол чрез прилагане на принципа за прозрачност при управлението на 
публичните предприятия;  

Чл. 3. (1) Публично предприятие е юридическо лице-търговец, върху което публичен орган има 
доминиращо влияние, като пряко или косвено:  

1. притежава повече от 50 на сто от капитала на предприятието; или 2. контролира мнозинството от гласовете на 
акционерите; или  

3. може да определи повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на предприятието.  

(2) Публични предприятия са:  

1. търговските дружества, в които държавата е едноличен собственик или притежава повече от 50 на сто от 
капитала;  

2. търговските дружества, в които общините са еднолични собственици или притежават повече от 50 на сто от 
капитала;  

Чл. 54. Публичните предприятия по чл. 3, ал. 2, т. 2 могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от 
общината като непарична вноска в капитала им, или да учредяват вещни права върху такива имоти след 
провеждане на търг или на конкурс по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Срокът на договорите 
за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години. Този ред и срок не се 
прилагат в случаите по Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство.  



Чл. 56. (1) Публично предприятие по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3 може да сключва 

договори за съвместна дейност или да участва в граждански дружества с лица, 

които не са община, друго публично предприятиепо чл. 3, ал. 2 или 

публичноправна организация, само когато съответното лице е определено по реда 

на чл. 9.  

 

(3) Редът по ал. 1 и 2 не се прилага, когато публичното предприятие:  

1. сключва договор за гражданско дружество с цел участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка, съответно участва в образуването на 

търговско дружество, ако гражданското дружество е определено за изпълнител 

и възложителят има изискване за създаване на юридическо лице;  

 

2. участва в дружества, които получават финансиране със средства от 

Европейския съюз, когато това е поставено като условие от финансиращата 

институция.  

 



ДИСКУСИЯ НА КАЗУСИ 
 

 КАЗУС 1 „ Улично осветление“ 

  
Описание:  Изграждане на модерно, енергоспестяващо улично осветление. 

                             

Въпроси за дискусия между „Публичен партньор“ и „Инвеститор“: 

Изисквания и стандарти към уличното осветление 

  

Основни изисквания и очаквания от потенциални инвеститори; 

  

Възможности за съфинансиране: 

- Аргументи; 

- Акценти за покана на инвеститори; 

  

Източници на приходи за възстановяване на инвестициите; 

  

Варианти за финансиране / Възможни източници за финансиране в съответствие с регламент 1303 

  

Изграждане и управление – варианти 

 



КАЗУС 2 „ Икономически растеж чрез туризъм“ 

  

Описание:  Развитие на атрактивен туризъм. 

                             

Въпроси за дискусия между „Публичен партньор“ и „Инвеститор“: 

Аргументи 

  

Предизвикателства към потенциални инвеститори; 

  

Възможности за съфинансиране: 

- Аргументи; 

- Акценти за покана на инвеститори; 

  

Източници на приходи за възстановяване на инвестициите; 

  

Варианти за финансиране / Възможни източници за финансиране в съответствие с 

регламент 1303 

  

Изграждане и управление – варианти 



КАЗУС 3 „ Икономически растеж чрез отпадъци“ 

  

Описание:  Описание на генерираните отпадъци. 

                             

Въпроси за дискусия между „Публичен партньор“ и „Инвеститор“: 

Аргументи 

  

Предизвикателства към потенциални инвеститори; 

  

Възможности за съфинансиране: 

- Аргументи; 

- Акценти за покана на инвеститори; 

  

Източници на приходи за възстановяване на инвестициите; 

  

Варианти за финансиране / Възможни източници за финансиране в съответствие с 

регламент 1303 

  

Изграждане и управление – варианти 



 

                   

                       Благодаря за вниманието ! 

 

За контакти: 

 

            Александър Трифонов СМС  

        Тел.: 0887 275 344, Факс: 02/9576679,    

                e-mail: a_trifonov @gbg.bg 

•                                    www.trifonoval.blogspot.com 


