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Какво са ПЧП
Възможност за публичната организация (държава
или община) да подобри качеството на
обществените услуги за които е отговорна;
Възможност на публичната организация да
спести бюджетни средства и да ги насочи към
други социални проекти;
Възможност на частната организация (фирма или
неправителствена организация) за си осигури
доход от гарантиран пазар.



Възможности, които предоставят
ПЧП

Привличане на частни капитали за осъществяване на
общественополезни дейности;
Използване мениджърските умения на частния бизнес за
управление на публичните услуги;
Увеличаване количеството и подобряване качеството на
общинските услуги, което не е по силите на ограничения
административен персонал на общинската
администрация;
Съкращаване щата на общинските администрации;
Разрушаване монопола върху оказването на определени
услуги от страна на администрацията.
Децентрализация на управлението и предоставянето на
възможност гражданите участват в процеса на
общественото обслужване.



Определение за ПЧП
доброволно съглашение между обществени, 
частни стопански и нестопански организации, 
целящо споделяне на риска, отговорностите, 
средствата и резултатите от извършването на
дейности, за които са отговорни публичните
власти, чрез използване възможностите на
всяка една от тях и на способностите на
техния персонал



ПЧП според Guidelines for Successful 
Public-Private Partnerships, 2003, p16.

ПЧП е партньорство между публичния и
частния сектор, създадено с цел
изпълнението на проект или
предоставянето на услуга, които
традиционно се предоставят от
публичния сектор



Рискове, свързани с ПЧП
Местната власт да загуби контрола върху
дейности, които засягат обществени интереси;
Партньорството да доведе до повишаване цената
на публичните услуги за да могат частниците да
печелят повече;
Партньорството между местната администрация
и частния сектор предласполага към
корумпиране на общинските служители;
Местната власт няма ефективни механизми да
контролира разходите на частните организации и
качеството на резултатите от тяхната дейност.



PPP = Public Private Partnership 

PPP = Permanent Painful Problems



Форми на ПЧП
Сключване на рамкови споразумения
Възлагане на обществени поръчки
Пасивни обществени инвестиции
Пасивни частни инвестиции
Сключване на договори за управление
Отдаване под наем
Лизинг
Концесии



Форми на ПЧП - продължение
Техники от типа ВОТ - build, operate, 
transfer
BTO – build, transfer, operate
BOO – build, own, operate
BOOT – build, own, operate, transfer
DBTO 
Съвместни предприятия (джоинт-венчър)
Съвместно контролирана дейност



 

 Вид на ПЧП Описание Продължителност Собственост Риск 

Приватизация  за вечни времена  частна  частен 

Концесия 20-30 години публична частен 
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Лизинг 

Частната компания 
заплаща за да оперира 
с публичните активи 

5-15 години публична публичен 

BOT Частната компания 
развива, финансира и 
оперира с активите 

15-30 години 

до трансфера 
частна, след 
трансфера 
публична 

частен 

DBOM 
Частната компания 
проектира, развива, 
финансира и оперира 
с активите 

20-30 години частна публичен 
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BOO Частната компания 
развива, финансира и 
оперира с активите 

безкраен частна публичен 



цел

Рамкови 
споразумения

Обществени 
поръчки

Пасивни 
обществени 
инвестиции

Смесени дружества

Изграждане на 
обща визия за 
развитието

Използване на 
потенциалите

Привличане на 
капитали

Споделяне на 
ползите и 

отговорностите

Форми на обществено частно партньорство, доминирано от общините

форма

Пасивни частни 
инвестиции

Договори за 
управление

Рамкови 
споразумения

Концесии

Спонсорство
Управление, 
поддръжка, 
наемане

Диалог и подкрепаИзграждане, 
инвестиране и 
управление

Форми на обществено частно партньорство, доминирано от частния сектор

форма

цел
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инвестиционна отговорност

местна власт

обществена частна

регулатор на 
услуги

доставчик на 
услуги



ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ЧРЕЗ ПЧП

Холандският закон за социалното
подпомагане (1998) - различни форми на
активно участие на потребителите в
предоставянето на социални услуги;
Законът за националната здравна служба и
обществените грижи 1990 на
Великобритания - Член 46(3) определя
понятието “частно лице предоставящо
грижи” като лице, което не е назначено да
предоставя въпросните услуги от
оправомощен орган по силата на закон



ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ЧРЕЗ ПЧП

Закона за обществените грижи (жилищно
настаняване) 1992 – регламентира
участието на нестопански организации в
предоставяне на социални услуги;
Закона за Националната здравна служба и
обществените грижи от 1990 - нов модел за
предоставяне на социални услуги от
доброволчески и частни организации



ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ЧРЕЗ ПЧП

Франция - Закон No 9760 от 24/1/1997 г. –
регламентира предоставянето на услугите в
полза на зависими хора;
Категории помощници;

- нает платен помощник; 
- домашна персонална агенция, работеща
към общината или
- доброволна организация; 
- асоциации - учредени по Закона за
услугите, предоставяни на лица с
увреждания



ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ЧРЕЗ ПЧП

Чл. 56 на горепосочения нормативен
акт урежда участието на
неправителствени организации в
предоставянето на социални услуги ;
Службите за социални грижи в
Германия биват частни, публични и
държавни;



ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ЧРЕЗ ПЧП

Новата система за осигуряване се
осъществява от
фондовете за здравно осигуряване
посредством техните служби (офиси) по
цялата страна. 
фондове за дългосрочно осигуряване за
социални грижи са автономни юридически
лица с нестопанска цел със статут на
публични дружества, независими от
държавата. 



ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ЧРЕЗ ПЧП

Около 10% от частните клиники са
собственост на местните власти, 54% 
принадлежат на църкви и други
благотворителни организации, 36% - на
частни лица. 43% от агенциите за
предоставяне на грижи по домовете са
частна собственост, 51% принадлежат на
благотворителни организации, 4% са
собственост на местните власти. 



ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ЧРЕЗ ПЧП

Около 10% от частните клиники са
собственост на местните власти, 54% 
принадлежат на църкви и други
благотворителни организации, 36% - на
частни лица. 43% от агенциите за
предоставяне на грижи по домовете са
частна собственост, 51% принадлежат на
благотворителни организации, 4% са
собственост на местните власти. 



ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ЧРЕЗ ПЧП

Около 10% от частните клиники са
собственост на местните власти, 54% 
принадлежат на църкви и други
благотворителни организации, 36% - на
частни лица. 43% от агенциите за
предоставяне на грижи по домовете са
частна собственост, 51% принадлежат на
благотворителни организации, 4% са
собственост на местните власти. 



ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ЧРЕЗ ПЧП

Правни субекти, които развиват дейност в
областта на предоставянето на социални и
здравни услуги в Белгия са: 

а/ държавата; 
б/ местните власти; 
в/ благотворителните организации; 
г/ търговските дружества; 
д/ религиозните общности.

Нормативна уредба - Закон за обществените
центрове за социална помощ от 8 юли 1976 г



Принципи на ПЧП

ПЧП да се осъществява на основата
на равнопоставеност на страните и
зачитане на взаимния интерес. 
Всяка страна трябва да е наясно, че
нейният партньор участва в
съвместното мероприятие с цел да
спечели от него. Никой не трябва да
се опитва да надхитрява другия
като печели за негова сметка. 



Принципи на ПЧП
Страната, която поема законовата отговорност за
предоставянето на дадена публична услуга трябва
да може да държи контрола върху дейността. 
Това може да се реализира по различен начин –
чрез задържане на мажоритарния дял в
съвместното дружество, чрез мнозинство в
управителния съвет, чрез правото на „златна
акция”, чрез ясно регламентирани задължения на
страните в договорите и предвиждане на
възможности за разтрогването им при
неизрядност на някоя от тях



Принципи на ПЧП

Прозрачност на дейността – обект на
ПЧП. Този принцип изисква ясни
правила при избирането на партньор
или партньори, публичност на
договорите, плановете и отчетите, 
периодична отчетност пред
обществеността за резултатите от
съвестната дейност



Принципи на ПЧП

Външен одит. Всяка една от страните
трябва да е готова да се подложи на
външен одит по отношение
параметрите на съвместната дейност
– разходи, финансови резултати, 
решения, счетоводна система, 
вътрешен контрол и т.н



Принципи на ПЧП
Недопускане на монополизация на определена
дейност или бизнес сфера. ПЧП не трябва да
води до нарушаване принципите на пазарната
икономика и да монополизира даден бизнес, 
като по този начин поставя останалите
участници в икономическата „игра” в
неравнопоставено положение. Това означава
внимателно да се избира срока на ПЧП, който
трябва да бъде съобразен както със срока на
откупуване на инвестициите, които се очаква да
се направят, така и с възможността периодично
да се дава шанс и на други потенциални
кандидати да се включат в бизнеса.



ВВ заключениезаключение……

ПубличноПублично--частноточастното
партньорствопартньорство ее нещонещо катокато
сватбасватба, , ноно нене самосамо попо любовлюбов, , 
кактокакто ии нене самосамо попо сметкасметка


