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Раздел 1.  
Въведение 

 
Настоящото ръководство е предназначено за ползване от местните власти при 

оценката на новите форми на предоставяне на услуги и има за цел да ги подпомогне 
при договарянето на партньорства, съответстващи на обществения интерес. Също така, 
ръководството: 

• Дава разяснения относно законодателния орган, занимаващ се с за публично-
частното партньорство в провинцията; 

• Подпомага  местните власти да определят случаите, когато следва да се търси 
публично-частно партньорство при предоставянето на услуги; 

• Дава указания за това как местните власти следва да се подготвят да предоставят 
услуги с помощта на публично-частното партньорство; 

• Предлага препоръчителни указания за всеки отделен етап на процеса на 
изграждане на публично-частното партньорство. 

 
 
Раздел 2.  
Измерения на публично-частното партньорство 
 

Този раздел предлага общ поглед върху публично-частното партньорство – кога 
следва да се мисли за създаване на такова партньорство, какви са потенциалните изгоди 
и рискове, как се процедира за постигане на този вид договорености, кои са 
участниците.  

 
2.1 Същност и характеристики на публично-частното партньорство  
 
Публично-частните партньорства (ПЧП) са договорености между лица от 

държавния и частния сектор за изграждане на обществена инфраструктура и комунални 
обекти и за предоставяне на свързаните с тях услуги.  Характерното за тези 
партньорства е, че участващите в тях партньори споделят инвестициите, риска и 
отговорността и възнаграждението. Те могат да имат различно предназначение, но 
обикновено включват финансиране, проектиране, строителство, експлоатация и 
поддръжка на инфраструктурни обекти и услуги. Логиката, която стои зад 
изграждането на партньорствата, се състои в това, че и общественият, и частният 
сектор имат свои уникални характеристики, от които произтичат предимства, свързани 
с определени аспекти на предоставянето на услуги или разработката на проекти. Най-
успешни партньорски договорености са тези, които използват силните страни на 
публичния и частния сектор за изграждане на взаимно допълващи се отношения.  

 
Ролята и отговорностите на партньорите могат да бъдат различни при 

различните проекти. Така например, при някои проекти частният партньор може да има 
значително участие във всички аспекти на предоставянето на дадените услуги, а в 
други проекти – да играе незначителна роля. 

   
Докато ролята и отговорностите на частния и публичния сектор могат да бъдат 

различни при отделните инициативи, свързани с предоставянето на услуги, цялостната 
роля на и отговорности на държавата остават непроменени. Публично-частното 
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партньорство е само един от начините за изграждане на обществена инфраструктура и 
предоставяне на свързаните с нея услуги. То не е заместител на силното и ефективно 
управление и на решенията, вземани от държавата. При всички случаи държавата 
продължава на носи отговорността за предоставянето на услугите и за реализацията на 
проектите по начин, който защитава и служи на обществения интерес.  
 
 Следва да се отбележи, че под “предоставяне на услуги” в настоящото 
ръководство се има предвид инфраструктурата за обществени цели и свързаните с нея 
услуги. Партньорски договорености могат да се сключват и за услуги извън 
обществената инфраструктура.  
 

Форми на публично-частно партньорство  
Публично-частните партньорства могат да бъдат различни от гледна точка на:  

• разпределението на риска между партньорите; 
• необходимите експертни знания и опит от страна на всеки от партньорите при 

договарянето; 
• потенциалните последици за данъкоплатците. 

 
Разпределението на риска между партньорите е ключово съображение, което 

оказва влияние върху останалите договорености между партньорите, включително по 
въпросите за възнаграждението, инвестициите и отговорностите. Фигура 2.1. – Видове 
публично-частни партньорства показва в обобщен вид най-често срещаните форми на 
публично-частно партньорство, като се започне от онези, при които частният партньор 
поема най-нисък риск.  

 
Фигура 2.1. Видове публично-частни партньорства 

 
ВИД ПЧП ХАРАКЕРИСТИКИ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДИМСТВА НЕДОСТАТЪЦИ 

1. 
Експлоатация  
и поддръжка  

Местните власти 
сключват договор 
с частен партньор 
за 
експлоатацията и 
поддръжката на 
обект, който е 
обществена 
собственост  

Широк спектър 
общински услуги, в 
т.ч. водоснабдяване 
и пречистване на 
отпадни води, 
извозване на твърди 
отпадъци, 
поддръжка на 
пътища, паркове и 
природни обекти, 
стадиони и други 
съоръжения за 
отдих, паркинги, 
канализационни 
системи  

•  потенциално 
подобряване на 
качеството и 
ефективността на 
обслужването  
•  намаляване на 
разходите  
•  гъвкавост при 
договарянето  
• местните власти 
запазват 
собствеността  

•  колективните 
споразумения 
може да не 
позволят 
сключване на 
договори с трети 
страни   
•  разходи по 
предоставяне на 
услугите, ако 
другата страна по 
договора не 
изпълни 
ангажиментите си 
•  ограничаване  
контрола от 
страна на 
собственика и на 
възможността да 
се отговори на 
промените в 
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обществените 
нужди   
 

2. 
Проектиране 
и 
строителство 

Местната власт 
сключва договор 
с частен партньор 
за проектиране и 
изграждане на 
обект по норми и 
изисквания на 
местната власт. 
След 
изграждането на 
обекта, местната 
власт става негов 
собственик и 
отговаря за 
експлоатацията.  

По-голямата част от 
обществените 
инфраструктурни 
обекти и 
строителство, в т.ч.  
пътища, 
магистрали, 
водоснабдяване и 
третиране на 
отпадни води, 
канализация, 
стадиони, плувни 
басейни и други 
обекти на местната 
власт  

•  достъп до опита 
на частния сектор  
•  възможности за 
иновации и 
намаляване на 
разходите  
•  гъвкавост при 
възлагане на 
поръчките  
•  възможности за 
повишена 
ефективност  
•  съкращаване на 
времето за 
строителство  
•  прехвърляне по-
голям риск върху 
частния сектор   
•  собственикът се 
отчита на едно 
място  
•  по-малко 
рекламации по 
строителството   

•  по-слаб контрол 
от страна на 
собственика  
•  по-високи 
разходи за 
включване на 
желаните 
проектантски 
параметри или за 
други промени в 
договора след 
утвърждаването 
му   
•  по-сложна 
процедура на 
възлагане  
•  ефектът от по-
ниските 
капиталови 
разходи може да 
бъде отслабен от 
по-високи разходи 
по експлоатацията 
и поддръжката, 
ако не се 
възприеме 
цикличният 
подход   

3. Обекти и 
услуги “до 
ключ” 

Местната власт 
осигурява 
финансирането 
на проекта, но 
наема частен 
партньор да 
проектирането, 
строителството и 
експлоатацията 
на обекта за 
определен период 
от време. Целите 
на изпълнението 
се определят от 
обществения 
сектор. 
Публичният 
партньор запазва 

Тази форма на 
публично-частно 
партньорство е 
приложима в 
случаите, когато 
общественият 
сектор е силно 
заинтересован да 
остане собственик 
на обекта, но търси 
изгода от частно 
строителство и 
експлоатация. Това 
се може да де 
приложи при 
повечето  
инфраструктурни 
обекти,  в т. ч. 

•  рисковете по 
строителството се 
поемат от частния 
партньор  
•  при набирането 
на оферти е 
възможно да се 
контролират 
изискванията по 
проектирането и 
местоположението 
както и целите на 
експлоатацията  
•  прехвърлянето 
на задълженията по 
експлоатацията 
може да доведе до 
по-добро качество 

•  по-слаб контрол 
на местната власт 
върху 
експлоатацията на 
обекта  
•  усложнена 
процедура на 
възлагане  
•  по-високи 
разходи при 
внасяне на 
промени в проекта 
и експлоатацията 
след завършване 
на договора  
•  в зависимост от 
вида на 
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собствеността 
върху обекта.  

водоснабдяване, 
третиране на 
отпадни води, 
плувни басейни, 
игрища за голф, и 
сгради на местната 
власт.  

на строителството   
•  потенциални 
изгоди за 
обществения 
сектор поради по-
високата 
ефективност на 
строителството в 
частния сектор  
•  потенциални 
изгоди за 
обществения 
сектор поради по-
високата 
ефективност на 
експлоатацията в 
частния сектор 
•  изграждането на 
обекта може да се 
ускори чрез 
използване 
комбинирани 
договори за 
проектиране и 
строителство  

инфраструктурата, 
финансовият риск 
може да се поеме 
от местната власт.  

4. 
Доизграждане 

Частният 
партньор 
финансира и 
изгражда 
допълнително 
звено към 
съществуващ 
обществен обект, 
след което може 
да експлоатира 
допълнителното 
звено за 
определен период 
от време или 
докато си 
възстанови 
инвестициите 
плюс разумна 
инвестиционна 
печалба   

По-голямата част от 
инфраструктурните 
и други обществени 
обекти, в т.ч. 
пътища, 
водоснабдителни и 
канализационни, 
водопречиствателни 
съоръжения, 
съоръжения за 
третиране на 
отпадни води и 
спортно-
развлекателни 
обекти като 
пързалки за зимни 
кънки и плувни 
басейни. 

•  не се налага 
общественият 
сектор да 
осигурява 
финансиране за 
капитални ремонти  
•  финансовият 
риск се поема от 
частния партньор  
•  публичният 
партньор ползва 
строителния опит 
на частния 
партньор  
•  възможност за 
бързо строителство 
чрез комбинирани 
договори за 
проектиране и 
строителство  
• гъвкавост при 
възлагането на 
поръчките  
•  възможности за 

•  бъдещата 
модернизация на 
обектите не е 
включена в 
договора с 
частния партньор 
и включването й м 
на по-късен етап 
може да се окаже 
трудно 
•  внасянето на 
изменения в 
съществуващите 
договори с 
частния партньор 
е свързано с 
разходи   
•  усещане за 
загуба на контрол  
• по-сложна 
процедура на 
възлагане на 
договорите   
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по-висока 
ефективност  при 
строителството   
•  съкратени 
срокове на 
изпълнение на 
проектите  

5. Лизинг – 
покупка  

Местната власт 
сключва договор 
с частен партньор 
за проектиране, 
финансиране и 
изграждане на 
обект за 
обществено 
ползване. 
Частният 
партньор отдава 
готовия обект на 
лизинг на 
местната власт за 
определен период 
от време, след 
което обектът 
остава 
собственост на 
местната власт. 
Този подход 
може да се 
възприеме когато 
местната власт 
има потребност 
от нов обект или 
услуга, но е в 
състояние да 
осигури 
финансиране. 

Може да се 
използва при 
основни фондове 
като сгради, 
автопаркове, 
водопречиствателни 
съоръжения, 
съоръжения за 
пречистване на 
отпадни води, 
заводи за 
преработка на 
твърди отпадъци и 
компютърно 
оборудване.   

•  по-добра 
ефективност на 
строителството   
•  възможност за 
иновации  
•  лизинговите 
вноски могат да 
бъдат по-ниски от 
разходите по 
обслужването на 
кредитите  
•  
експлоатационните 
рискове се поемат 
от частния 
строителен 
предприемач  
•  подобряват се 
услугите за 
населението при 
по-ниски разходи  
•  има възможност 
за лизинг от типа 
“плащане за 
извършена работа”  

•  намаляване на 
възможностите за 
контрол върху 
съответната 
услуга или 
инфраструктура  

6. Временна 
приватизация 

Собствеността 
върху 
съществуващ 
обект за 
обществено 
ползване се 
прехвърля върху 
частен партньор, 
който прави 
подобрения и 
/или разширява 
обекта, след 

Този модел може да 
се използва при 
повечето 
инфраструктурни и 
други обекти за 
обществено 
ползване, в т.ч. 
пътища, 
водоснабдителни и 
канализационни 
системи, 
водопречиствателни 

•  ако договорът с 
частния партньор е 
добре 
структуриран, 
общината може да 
запази известен 
контрол върху 
стандартите и 
изпълнението без 
да поема разходите 
по собствеността и 
експлоатацията  

•  усещане на 
загуба на контрол 
или реална загуба 
на контрол  
•  първоначалния 
договор трябва да 
бъде съставен 
така, че да отчита 
всички възможни 
бъдещи реалности 
•  частният сектор 
може да получи 
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което същият 
става собственост 
и се експлоатира 
от частния 
партньор за 
период, 
определен с 
договор или 
докато частният 
партньор си 
възстанови 
инвестициите 
плюс разумна 
инвестиционна 
печалба.  

съоръжения, 
съоръжения за 
третиране на 
отпадни води 
паркинги, сгради на 
местната власт, 
летища и спортно-
развлекателни 
съоръжения като 
стадиони и плувни 
басейни.  

•  прехвърлянето 
на активи може да 
намали разходите 
на местната власт 
по експлоатацията 
на обекта 
•  частният сектор 
има потенциал да 
предложи по-
висока 
ефективност при 
строителството и 
експлоатацията на 
обекта  
•  достъп до частен 
капитал за 
строителство и 
експлоатация  
•  рисковете по 
експлоатацията се 
поемат от частния 
сектор   

възможността да 
определя таксите 
за ползване, така 
че те да са по-
високи  от таксите 
по времето, когато 
даден обект е под 
контрола на 
местната власт   
•  трудност при 
заместването на 
частния партньор 
в случай на фалит 
или дефекти в 
изпълнението   
•  възможност 
местната власт в 
бъдеще отново да 
стане доставчик 
на услугата или 
обекта в бъдеще  
•  преместване на 
служителите на 
местната власт   
•  трудово-правни 
проблеми при 
прехвърлянето на 
служители на 
местната власт 
към частния 
партньор   

7. Лизинг –
разработване 
– 
експлоатация 
или покупка-
разработване 
– 
експлоатация  

Частният 
партньор взема 
па лизинг или 
купува обект от 
местната власт, 
след което го 
разширява или 
модернизира и 
експлоатира 
съгласно договор, 
сключен с 
местната власт. 
Частният 
партньор 
инвестира в 
разширяването 
или 
подобренията и 

Повечето 
инфраструктурни и 
други обекти за 
обществено 
ползване, в т.ч. 
пътища, 
водоснабдителни и 
канализационни 
системи, 
водопречиствателни 
съоръжения, 
съоръжения за 
третиране на 
отпадни води 
паркинги, сгради на 
местната власт, 
летища и спортно-
развлекателни 

• ако частният 
партньор закупи 
обекта, местната 
власт може да 
разчита на 
значителен приток 
на  
•  на обществения 
сектор не се налага 
да осигури 
финансиране за 
модернизация   
•  финансовият 
риск се поема от 
частния партньор   
•  съществуват 
възможности за 
увеличаване на 

•  усещане на 
загуба на контрол 
или реална загуба 
на контрол 
•  трудност при 
оценяването на 
активите за 
продажба и 
лизинг   
• 
проблематичност 
на продажбата и 
лизинга на 
основни активи, 
придобити с 
безвъзмездно 
финансиране    
•  ако даден обект 
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разполага с 
определен период 
от време, през 
което да си 
възвърне 
инвестицията и 
да реализира 
печалба.  

съоръжения като 
стадиони и плувни 
басейни. 
 

приходите и за 
двете страни на 
партньорството  
•  модернизацията 
на обектите или 
инфраструктурата 
може да повиши 
качеството на 
услугата за 
потребителите  
•  публичният 
партньор се ползва 
от опита на 
частния партньор в 
строителството 
•  възможност за 
ускорено 
строителство чрез 
комбиниран 
договор за 
проектиране и 
строителство   
•  гъвкавост при 
възлагане на 
поръчките  
•  възможности за 
по-висока 
ефективност на 
строителството  
•  съкращаване не 
времето за 
осъществяване на 
проекта  

бъде продаден на 
частен партньор, 
съществува риск 
от провал и тогава 
може да се 
наложи местната 
власт отново да 
поеме услугата 
или обекта   
•  бъдещата 
модернизация на 
обекта може да не 
е включена в 
договора и 
включването й на 
по-късен етап 
може да се окаже 
трудно  

8. 
Изграждане -  
-прехвърляне 
на 
собственост -  
експлоатация  

Местната власт 
сключва договор 
с частен партньор 
за финансиране и 
изграждане на 
обекта. След 
завършването на 
обекта частният 
партньор 
прехвърля върху 
местната власт, 
след което 
местната власт 
отдава обекта под 
лизинг обратно 
на частния 

Повечето 
инфраструктурни и 
други обекти за 
обществено 
ползване, в т.ч. 
пътища, 
водоснабдителни и 
канализационни 
системи, 
водопречиствателни 
съоръжения, 
съоръжения за 
третиране на 
отпадни води 
паркинги, сгради на 
местната власт, 

•  публичният 
сектор получава 
възможността да 
ползва опита на 
частния сектор в 
строителството  
•  публичният 
сектор получава 
потенциална 
възможност за 
изгода и икономии 
на разходи в 
резултат на 
експлоатацията на 
обекта от частния 
сектор 

•  възможни 
трудности при 
замяната на 
частния партньор 
или при 
прекратяване на 
споразуменията с 
него в случай на 
фалит или 
неизпълнение  
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партньор с 
дългосрочен 
договор, при 
което частният 
партньор има 
възможност да си 
възвърне 
инвестицията и 
да реализира 
разумна печалба.  

летища и спортно-
развлекателни 
съоръжения като 
стадиони и плувни 
басейни. 
 

•  публичният 
сектор запазва 
собствеността 
върху активите  
•  собствеността на 
публичния сектор и 
договарянето извън 
експлоатацията 
намалява местните 
и централните 
данъчни 
задължения  
•  частния сектор 
запазва контрола 
върху нивата на 
услугата /услугите   
•  в сравнение с 
модела 
“Изграждане – 
експлоатация – 
прехвърляне”   
позволява 
юридическите и 
нормативните 
проблеми и 
проблемите, 
свързани с 
деликтна 
отговорност   
• Деликтната 
отговорност може 
да бъде избегната 
по Закона за 
отговорността на 
ползувателя   
•  властта може да 
контролира 
експлоатацията, 
стандарта на 
услугите и 
поддръжката   
•  възможност за 
прекратяване на 
договорите, ако 
равнището на 
услугите или 
стандартите за 
изпълнение не са 
спазени, въпреки 
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че възможността за 
изплащане на 
капиталните 
вноски  и заемите 
се запазва, както и 
възможността за 
включване на нов 
частен партньор  
•  икономии от 
строителство, 
проектиране и 
разходи за 
архитектура, и 
вероятни 
дългосрочни 
икономии  

9. 
Изграждане – 
владение  – 
експлоатация 
– 
прехвърляне  

Частният 
предприемач 
получава 
изключително 
право (франчайз) 
върху 
финансирането, 
изграждането, 
експлоатацията, 
поддръжката, 
управлението и 
събирането на 
такси за услугите 
за определен 
период на 
амортизация на 
инвестицията. В 
края на 
франчайза 
правата се 
прехвърлят върху 
публичен орган  

Повечето 
инфраструктурни и 
други обекти за 
обществено 
ползване, в т.ч. 
пътища, 
водоснабдителни и 
канализационни 
системи, летища 
административни и  
сгради на местната 
власт паркинги и 
съоръжения за 
преработка на 
твърди отпадъци. 
 

•  максимизират се 
финансовите 
ресурси на частния 
сектор, 
включително 
капиталовите 
разходи   
•  гарантира се 
изграждане на  
най-ефикасен 
ефективен обект на 
базата на разходите 
в хода на 
експлоатационния 
цикъл   
•  дава се 
възможност за 
предварително 
определяне на 
продължителността 
на периода на 
експлоатация 
страна на частния 
партньор   
• населението 
получава обект без 
големи преки 
капиталовложения 
и / или поемане на 
дългосрочен дълг   
•  всички 
проблеми, 
свързани със 

•  обектът може да 
бъде прехвърлен 
обратно на 
частния сектор, 
когато се 
амортизира и 
разходите по 
експлоатацията му 
нараснат  
•  публичният 
сектор губи 
контрол върху 
капиталното 
строителство и 
първоначалния 
режим на 
експлоатация  
• първоначалният 
договор трябва да 
бъде съставен 
така, че да 
предвижда 
бъдещи 
възможности  
•  частният сектор 
може да определя 
таксите за 
ползване  
(освен ако 
ползването се 
субсидира от 
публичния сектор) 
•  по-слаб 
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стартирането на 
дейността се 
решават от частния 
оператор   
•  достъпът до 
опита, 
управленския 
капацитет, 
оборудването, 
иновациите и 
трудовоправните 
отношения в може 
да доведе до 
икономии  
•  споделен риск 
между публичния и 
частния сектор  

обществен 
контрол 
отколкото при 
модела 
“Изграждане – 
прехвърляне – 
експлоатация  
•  възможни 
трудности при 
замяна на частния 
партньор или 
прекратяване на 
договорите при 
фалит на същия 
или неизпълнение 

10. 
Изграждане – 
владение  – 
експлоатация  

Местната власт 
прехвърля 
собствеността и 
отговорността за 
съществуващи 
обект на частен 
партньор или 
сключва договор 
с частен партньор 
за изграждане и 
безсрочно 
владение и 
експлоатация. 
Обикновено 
финансирането се 
поема от частния 
партньор  

Повечето 
инфраструктурни 
обекти и обекти за 
обществено 
ползване, в.т.ч. 
водоснабдителни 
мрежи, съоръжения 
за третиране на 
отпадни води, 
паркинги,  спортно-
развлекателни 
съоръжения, 
административни и 
оперативни сгради 
на местната власт. 

•  публичният 
сектор не се 
ангажира със 
снабдяването или 
експлоатацията на 
обекта  
•  публичният 
сектор може да 
“регулира” 
предоставянето на 
“регулирани / 
монополни” услуги 
•  частният сектор 
експлоатира обекта 
най-ефективно, 
както в 
краткосрочен, така 
и в дългосрочен 
план 
•  не се изисква 
финансиране с 
публични средства  
•  приходите от 
подоходното и 
имущественото 
данъчно облагане 
се генерират върху 
частни обекти, 
предоставящи 
обществена услуга  
•  дългосрочното 
право на 

•  частният сектор 
може да не 
експлоатира / 
изгради сграда и / 
услуга в 
“обществен 
интерес” 
•  публичният 
сектор не 
разполага с 
механизъм за 
регулиране на 
“цената” на 
услугата, освен 
ако става дума за 
такава, която е 
обект на 
специално 
регулиране  
•  към доставяната 
стока / услуга се 
прилагат всички 
разпоредби на 
данъчното 
законодателство 
(държавни и 
местни данъци)  
•  липсва 
конкуренция, 
поради което е 
необходимо да 
бъдат установени 
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експлоатация на 
обекта е стимул за 
предприемача да 
инвестира 
значителен 
капитал.   

правила и норми 
за експлоатация и 
контрол върху 
ценообразуването  

 
Най-разпространени погрешни схващания за публично-частното партньорство 

 
Поради съществуването на многобройни форми на публично-частно 

партньорство на разположение на местната власт, е налице известно объркване относно 
неговата същност.  Често местната власт не мисли за създаването на публични-частни 
партньорства поради невярна информация, основаваща се на погрешни схващания за 
ПЧП, най-разпространите от които са:  

 
• Публично-частно партньорство и приватизация е едно и също нещо 
Само една от формите на публично-частно партньорство – “строителство – 

владение – експлоатация” може да се характеризира като близка до приватизацията. 
Всички останали форми изискват постоянно партниране между частния и публичния 
сектор. Дори при формата “строителство – владение – експлоатация” има елемент на 
партньорство, доколкото публичният сектор може да поставя условия и да налага 
правила на частния партньор. Една от основните причини да бъде предпочетено 
публично-частното партньорство е възможността при предоставянето на услуги от 
местната власт да има конкуренция между частните фирми или между публичния и 
частния сектор. При пълната приватизация има просто преобразуване на публичен в 
частен монопол без да са налице изгодите от публично-частното партньорство.  

• Встъпвайки в публично-частно партньорство, местната власт губи 
контрол върху предоставянето на съответните услуги 

Встъпвайки в публично-частно партньорство, местната власт не се отказва от 
възможността да провежда своята политика или да регулира предоставянето на услуги. 
Местната власт установява основните правила и може са формира публично-частното 
партньорство така, че то да отразява нейните цели, политика и норми. Може да се 
твърди, че всъщност местната власт има по-голям контрол, доколкото в 
споразумението за публично-частно партньорство има ясно дефинирани договорни 
инструменти, с които тя може да не разполага при собственото си ръководство и 
персонал.  

• Публично-частното партньорство се прилага само за инфраструктурни 
проекти 

Публично-частните партньорства могат да бъдат ефективен и новаторски начин за 
предоставяне на широк спектър услуги и създаване на различни обекти на местната 
власт. Макар големите инфраструктурни проекти да привличат повече обществено 
внимание, публично-частните партньорства могат да се използват за предоставяне на 
услуги, които не са свързани с капитални проекти. Примери в това отношение са 
предоставянето на данни, събирането на отпадъци и поддръжката на пътищата.  

• Главната причина местните власти да създават публично-частни 
партньорства е желанието да се избегнат дългове 

Основните причини за участието на местната власт в публично-частни партньорства 
са свързани с изгодата от по-високата ефективност, съкратените срокове на 
изпълнение, достъпа до повече иновации и в последна сметка – по-доброто качество на 
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услугите в резултат на засилената конкуренция. Възможността да се финансира проект 
като се избегнат дълговете не би трябвало да бъде първостепенен мотив при 
встъпването в публично-частно партньорство, тъй като местната власт и крайните 
потребители на услугата по един или друг начин остават отговорни за обслужването на 
дълга. Акцентът следва да бъде върху структурирането на творчески, икономични и 
ефективни начини за предоставяне на услуги, а не върху креативното счетоводство.  

• При публично-частното партньорство качеството на услугите се влошава 
Качеството на услугите не зависи от това дали те се предоставят по традиционния 

начин или чрез публично-частни партньорства. Местната власт може да заложи в 
клаузите на договора изискване за качество и механизъм за упражняване на качествен 
контрол. По своята същност публично-частните партньорства предполагат, че 
качеството на услугите не само ще бъде запазено, но и подобрено. В интерес на частния 
партньор е да инвестира в услугата като повиши нейната ефективност и качество, за да 
привлече повече клиенти или за предостави повече услуги.  

• Личният състав на местната власт губи от публично-частните 
партньорства 

Понякога личният състав (независимо дали членува или не в синдикатите) се 
страхува от публично-частните партньорства поради потенциалната възможност от 
загуба на работата или намаляване на заплащането. В Британска Колумбия трудовото 
законодателство предвижда приемственост на трудовите договори. Споразуменията за 
създаване на публично-частни партньорства задължително отчитат трудовото 
законодателство и съществуващите колективни договори. Честа практика е 
представителите на труда да бъдат канени да участват в ранния стадий на дискусиите 
относно вариантите за предоставяне на услуги. Повечето партньорски споразумения, 
сключвани в Канада изискват от частния партньор да запази публичния персонал и да 
гарантира сигурността на работните места и равнището на заплатите. Промените в 
числеността на личния състав като цяло съответстват на трудовите договори и са 
резултат по-често от напускане отколкото от уволнения. Много от изгодите на 
публично-частното партньорство като повишена ефикасност и по-високо качество на 
услугите се постигат с усилията на служители, които преди това са работили за 
местната власт. Причина за повишената производителност са увеличените инвестиции 
в служителите под формата на обучение, трансфер на технологии и диверсификация на 
уменията. 

• Стойността на услугите ще се повиши, за да се осигури печалбата на 
частния партньор 

Властите понякога се съпротивляват на публично-частното партньорство, защото 
считат, че стойността на предоставяните услуги ще се повиши, за да може частният 
партньор да си осигури печалбата, която му е необходима, за да остане в бизнеса. 
Макар че частният партньор наистина трябва да излезе на печалба, тя трябва да бъде 
реализирана в рамките на съществуващата или на по-ниска цена на услугата. 
Предполага се, че местната власт ще встъпи в публично-частно партньорство само ако 
цената на предоставяне на дадена услуга е по-ниска, отколкото ако същата услуга се 
предоставя от местната власт или ако частният партньор може да предостави по-
висококачествена услуга на същата цена. (Това предполага, че местната власт не 
субсидира разходите по предоставянето на услугата). Частният партньор може да 
реализира печалба единствено чрез ръст на производителността или чрез разширяване 
на услугата, а не чрез повишаване на цената. 

• Местната власт може да финансира стойността на услугата при по-ниски 
нива отколкото частния сектор 
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Чрез заемане на средства чрез общинския финансов орган, местната власт често може 
да финансира проектите при по-ниска стойност, отколкото частния сектор. Това обаче 
не винаги е така. Целта на местната власт следва да бъде да акцентира върху 
цялостните предимства на споразумението за публично-частно партньорство.  

• В едно публично-частно партньорство има само двама партньори  
В тесния смисъл на думата, страните по договора за публично-частно партньорство 

са две. В същност, има и други страни и интереси, които следва да бъдат включени като 
“партньори”, за да бъде успешно едно публично-частно партньорство. Това са 
потребителите на услугата и служителите, които ще експлоатират обекта или 
предоставят услугата. Публично-частните партньорства не могат да успеят без 
подкрепата на крайния потребител на услугата или без съгласието на онези, които 
непосредствено ще я предоставят. За успешния преход от публичния сектор към 
партньорско споразумение е нужно четирипосочно партньорство.  

 
2.2. Кога следва да се мисли за създаване на публично-частно 

партньорство? 
 
Публично-частното партньорство може да не е най-добрият вариант за 

предоставяне на обществени услуги или за осъществяване на публичен проект. Когато 
решава дали да избере този вид договореност, местната власт следва да подходи 
предпазливо и да разгледа всички фактори и проблеми, имащи отношение към въпроса. 
При отделните форми на публично-частно партньорство има различно разпределение 
на риска и отговорностите. Те също така се различават по сложност и по експертния 
опит, необходим за успешни преговори по сключването на нужните договори.  

Местната власт не бива да приема за даденост, че публично-частното партньорство 
предлага лесен изход от трудни проблеми, свързани с обслужването на населението. Те 
следва да отчитат, че прехвърлянето на по-голям риск върху частния сектор е свързано 
с очаквания за по-високо възнаграждение и че договарянето може да изисква голям 
експертен опит. По-долу е направен преглед на някои потенциални изгоди и рискови, 
свързани с публично-частните партньорство. 

 
Потенциални изгоди от публично-частните партньорства 
 
Публично-частните партньорства не са решението, подходящо за предоставянето на 

всякакъв вид услуги. Създаването на публично-частни партньорства е свързано с 
рискове,  ако не се разгледа критично въпросът дали те са подходящи за конкретните 
обстоятелства. Местното правителство обаче може да има голяма изгода когато 
публично-частните партньорства се използват в подходящ контекст.  

Потенциалните изгоди включват: 
• Икономии на разходи 

При публично-частното партньорство местната власт може да реализира икономии на 
разходи при строителството на капитални проекти, при експлоатацията и поддръжката. 
Така например, икономии от разходи за строителство могат да се реализират като се 
комбинират в един и същи договор проектирането и строителството. Близкото 
взаимодействие между проектанти и строители може да доведе до изработването на по-
новаторски и по-евтини проекти. Проектантските и строителните дейности могат да се 
изпълнят по-ефикасно, като се съкрати времето за строителство и съответно обектът 
бъде пуснат в експлоатация по-бързо. Могат да се съкратят общите разходи за 
професионални услуги – технически контрол и надзор по изпълнението на договора. 
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Комбинираните договори за проектиране и строителство също така намаляват риска от 
надхвърляне на проектния бюджет. Икономии на разходи могат да бъдат реализирани 
също от местните власти при експлоатацията и поддръжката на обектите и системите за 
обслужване. Частните партньори биха могли на намалят разходите за експлоатация и 
поддръжка чрез икономии от мащаб, използване на новаторски технологии, по-гъвкави 
споразумения за доставка и компенсации или чрез намаляване на режийните разходи.  

• Споделен риск 
При публично-частното партньорство местната власт може да сподели рисковете с 

частен партньор. Рисковете включват надхвърляне на заложените разходи, 
невъзможност за спазване на сроковете за предоставяне на услугите, трудности при 
спазването на екологични и други нормативни изисквания или недостатъчно приходи 
за покриване на експлоатационните и капиталните разходи.  

• Повишаване или запазване на съществуващото равнище на обслужване 
Публично-частните партньорства могат да въведат новости в организацията и 

изпълнението на обслужването. Те също така могат да внедрят нови технологии и са 
реализират икономии за сметка на по-голям мащаб на дейността, което често води до 
снижаване на разходите и подобряване на качеството и равнището на услугите.  

• Увеличаване на приходите 
Публично-частните партньорства могат на определят потребителски такси, които 
отразяват реалната себестойност на дадена услуга. Също така, публично-частните 
партньорства дават възможност за намиране на по-новаторски източници на приходи, 
които не биха били възможни при конвенционалните начини за предоставяне на 
услуги. 

• По-ефективно изпълнение 
Ефективност може да бъде постигната чрез комбиниране на различни дейности като 

например проектиране и строителство, както и чрез по-гъвкаво договаряне и доставки, 
по-бързо одобрение на капитално финансиране и по-ефективен процес на вземане на 
решения. По-ефективното предоставяне на услуги означава не само по-бързо 
обслужване, но и намаляване на себестойността на услугите.  

• Икономически изгоди 
Засиленото участие на местната власт в публично-частни партньорства може да 

допринесе за стимулиране на частния сектор, за повишаване на заетостта и за 
икономическия растеж. Местните частни фирми, които натрупват опит в публично-
частното партньорство могат да “изнасят” този опит и да реализират приходи извън 
района.  

 
Потенциални рискове при публично-частните партньорства  

 
 Както при конвенционалните форми на предоставяне на услуги, освен с 
потенциални изгоди публично-частните партньорства са свързани и с потенциални 
рискове. Местната власт може да намали или елиминира рисковете като си даде сметка 
за тях и положи усилия да ги овладее чрез добре обмислено договаряне и участие на 
различните групи заинтересовани лица. Потенциалните  рискове включват: 
 

• Загуба на контрол от страна на местната власт 
По своята същност публично-частните партньорства предполагат споделяне на 

рисковете и изгодите между партньорите и общо вземане на решения. Публично-
частните партньорства свързани със значителни инвестиции и рискове за частния 
партньор често му отреждат по-голямо участие във вземането на решенията относно 
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начините на предоставяне на услугите и ценообразуването. Въпросът за контрола 
следва да бъде разгледан при дефинирането на проекта и да се има предвид в хода на 
преговорите за сключване на договора. В последна сметка местната власт има 
правомощията и отговорността да установи стандартите за предоставяните услуги и да 
гарантира защитата на обществения интерес.  

• Увеличаване на разходите 
Не винаги местната власт отчита истинската себестойност на услугите при 

разработването на своята ценова политика. Така например, режийните или 
административните разходи и амортизационните отчисления често не се включват в 
цената на отделните услуги. В някои случаи е налице експлицитно субсидиране на 
определени услуги. Предоставянето на услуги чрез публично-частни партньорства 
изисква ценовата политика и тарифи, отразяващи съответните разходи в пълен размер. 
Това може да доведе до нарастване на потребителските такси за определени услуги. 
Разходите, свързани с уреждането на публичните спорове по повод на увеличените 
тарифи или с разработването на комплексна политика за разсрочване на увеличението 
на тарифите често свалят стойността на публично-частните партньорства като форма за 
предоставяне на определени услуги.  

• Политически рискове 
Съчетанието от неопитност на местната власт и непознаването на публично-

частните партньорства от страна на заинтересованите лица може да повиши свързаните 
с тях политически рискове. Местната власт може да реши на намали потенциалните 
рискове като отначало се ангажира с по-несложни и разбираеми договори за публично-
частно партньорство. 

• Неприемливи нива на отчетност 
Някои услуги, предоставяни от местната власт са по-деликатни от гледна точка на 

общественото изискване за отчетност. При публично-частните партньорства 
отчетността за предоставяните услуги е по-неясна за обществеността, отколкото при 
конвенционалните форми на предоставяне на услуги. Това може да породи обществени 
критики към договорите за партньорство и към частния партньор или искания за 
засилено участие на местната власт  за гарантиране на съответствието на услугите и 
общественото търсене.  

• Ненадеждни услуги 
Частните партньори могат да бъдат уязвими за трудовоправни спорове, финансови 

проблеми или други обстоятелства, които да им попречат да изпълнят договорните си 
ангажименти. Това следва да се предвиди и в договорите за публично-частно 
партньорство да се включат мерки за справяне с подобни затруднения.  

• Неспособност да се извлече изгода от конкуренцията 
Конкуренцията сред частните партньори за придобиване правото на участие в 
публично-частно партньорство е важна изгода за местната власт. Конкуренцията води 
до новаторство, ефективност и снижаване на разходите. Местните власти могат да се 
окажат в невъзможност да се възползват от публично-частните партньорства, ако е 
налице ограничен брой потенциални частни партньори, притежаващи необходимия 
опит и способност да участват в обявените търгове.  

• Занижено качество или ефективност на услугите 
Ако не са структурирани както трябва, договорите за публично-частно 

партньорство могат да доведат до занижено качество на услугите, неефективно 
обслужване или недобра поддръжка на обектите. Така например договорите от типа 
“разходи + твърда такса” не стимулират частния партньор да поддържа качеството или 
да увеличи ефективността. При определянето на критериите за оценка на проекти или 
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услуги, местните власти следва да помислят за прилагане на подхода, при който 
разходите се изчисляват на базата на жизнения цикъл на обектите /услугите.  

• Пристрастност при подбора 
Както при конвенционалните форми на предоставяне на услуги, винаги съществува 

възможност местната власт на бъде обвинена в пристрастие при подбора на 
партньорите. Това може за бъде силно изразено при публично-частните партньорства 
тъй като “ниските оферти” невинаги печелят търговете, ако местното правителство е 
установило други критерии (например “стойност срещу пари”). Възможността за 
обвинения в пристрастие може да бъде ограничена чрез добре разработени политика и 
процедури, както и като се осигури прозрачност на взаимоотношенията с 
потенциалните частни партньори.  

• Трудово-правни въпроси 
Въпреки че колективните договори и трудовото законодателство се прилагат при 

сключването на договори за публично-частно партньорство, може да се окачват 
негативни реакции от страна на синдикатите или на служителите на местната власт.  

 
Кога местната власт следва да помисли за създаване на публично-частните 

партньорства? 
 

Публично-частните партньорства са подходяща форма за предоставяне на 
повечето услуги, които обикновено се предоставят от местната власт и като цяло са 
приложими към повечето компоненти на процеса на предоставяне на услуги.  

Прилагане на публично-частните партньорства при различни видове услуги, 
предоставяни от местната власт 
 Видовете услуги, които могат да се осигурят чрез публично-частни партньорства 
варират според политиката, следвана от ръководните органи на местната власт. Като 
цяло, повечето услуги, предоставяни от местната власт могат да спечелят от 
съчетаването на силните страни на частния и публичния сектор. Публично-частните 
партньорства могат да са по-малко подходящи за услуги, достъпът до които не може да 
бъде ограничен (като например услугите с характеристика на “обществена стока”, в т.ч. 
приложението на разпоредбите на местната власт, опазване на околната среда и 
социални услуги). Те също така са по-малко подходящи за основни услуги като 
полицейска защита, противопожарна охрана и други спешни услуги. Представителите 
на местните власти и обществеността са по-склонни на приемат публично-частни 
партньорства за предоставяне на по-специализирани услуги и обекти – спортно-
развлекателни съоръжения, съоръжения за третирате на твърди и течни отпадъци, 
комунални услуги.  

Елементи на процеса на предоставяне на услуги, поддаващи се на публично-
частно партньорство  
 На публично-частно партньорство се поддават практически всички елементи на 
процеса на предоставяне на услуги, в т.ч.: 

• Изработване на проект 
• Управление на проект 
• Строителство и доставка 
• Финансиране 
• Експлоатация и управление 
• Поддръжка 
• Маркетинг на услуги 
• Комуникации. 
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Кога да се партнира с частния сектор 
Местните власти могат да мислят за партньорство с частния сектор в случаите 

когато е налице едно или повече от следните обстоятелства: 
• Услугата или обектът не могат да бъдат реализиран само с финансовите 

средства и опита на местната власт; 
• Участието на частен партньор би повишило качеството или равнището на 

услугата в сравнение с това, което местната власт би могла да осигури сама; 
• Участието на частен партньор би позволило изпълнение на обекта или 

предоставяне на услугата в по-съкратени срокове, отколкото ако местната власт 
е единствен участник; 

• Потребителите на услугата подкрепят участието на частен партньор; 
• Съществува възможност за конкуренция между евентуалните частни партньори; 
• Не съществува законодателна или регулативна забрана за участието на частен 

партньор в съответния обект или в предоставянето на съответната услуга; 
• Услугата може лесно да се измери и остойности; 
• Разходите по услугата или проекта могат да бъдат покрити с таксите, заплащани 

от потребителите; 
• Проектът или услугата дават възможност за иновации; 
• Местната власт вече има опит в партньорството с частния сектор. 

 
Ако не е налице никое от горните условия, не бива да се мисли за 
осъществяване на публично-частно партньорство. 
 
2.3. Как се процедира за създаване на публично-частно 

партньорство  
 

 Едно от основните задължения на местната власт е да осигурява услуги за своите 
избиратели. За целта местната власт създава необходимата институционална рамка, в 
т.ч. политики, разпоредби, стандарти и процедури и поддържа необходимия персонал и 
организационни ресурси.  

 Етапи на изграждане на партньорствата 
 Голяма част от настоящото ръководство е посветена на съветите относно 

начините на изграждане на успешни партньорства между местната власт и частния 
сектор. Процесът на развитие на успешни партньорства може да бъде сложен и изисква 
експертни знания и опит в различни сфери. Всички етапи на изграждане на 
партньорството са важни. Пренебрегването дори на един от тях може да провали 
добрата работа, свършена на останалите етапи.  
 В повечето ръководства за местните власти са откроени пет или шест етапа на 
процеса на изграждане на успешни партньорства. В ръководството “Най-добри 
практики на изграждане на публично-частни партньорства”, изготвено за канадската 
провинция Британска Колумбия, са посочени пет етапа: 
І етап: Предварително планиране, планиране и одобряване 
ІІ етап: Започване на тръжна процедура  
ІІІ етап: Оценка на офертите и избор на кандидат 
ІV етап: Преговори и възлагане на договор 
V етап: Изпълнение на проекта 
 Предварителната квалификация на потенциалните частни партньори също може 
да бъде ценна стъпка и се предпочита от частния сектор.  
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 Настоящото ръководство проследява общия процес на изграждане на 
партньорство, очертан в гореспоменатото ръководство за Британска Колумбия, като 
съдържа и необходимите промени в контекста на потребностите на местната власт. 
Ръководството приема също така за даденост, че местните власти са подготвени откъм 
политика, процедури и организационни промени за успешното изграждане на 
партньорство.  
 На местната власт се препоръчва да възприеме 5-етапния процес на изграждане 
на партньорство, както следва: 

І етап: Оценка на възможните варианти за предоставяне на услуги, 
включително чрез публично-частно партньорство 

През този етап местната власт определя кои услуги или проекти могат да се 
поемат от публично-частно партньорство. Прави се оценка на новите или 
съществуващи услуги или проекти подходящи да това, на базата на политиката и 
критериите на местната власт. 

ІІ етап:  Подготовка да предоставяне на услуга или реализиране на проект 
чрез публично-частно-партньорство 

Вторият етап включва подготовка за успешно изграждане на партньорството. 
Тук спадат дейности като дефиниране на проекта или услугата, която ще се предоставя, 
подбор на екип, който ще ръководи проекта, избор на метод за подбор на частен 
партньор, получаване на необходимите одобрения, определяне на критерии за оценка и 
установяване на комуникационна стратегия или стратегия за участие на 
обществеността. 

ІІІ етап: Подбор на партньора 
На третия етап местната власт обявява търг, оценява офертите и избира 

предпочитаната оферта и кандидат. 
ІV етап: Преговори и сключване на договор 
След избора на партньор двете страни пристъпват към преговори. Определя се 

обхватът на проговорите и всеки партньор избира преговорен екип. След като бъде 
изготвен проектодоговор и двете страни се споразумеят, се съставя меморандум за 
разбирателство и започва официалният процес по подписването и утвърждаването на 
договора. Преговорите завършват когато Съветът или Бордът и надлежно 
оторизираните представители на местните власти приемат договора. След приключване 
на договарянето, местната власт уведомява останалите кандидати.  

V етап: Изпълнение и контрол върху изпълнението на договора 
След одобряването на договора от двете страни се пристъпва към неговото 

изпълнение. Дейността на местната власт се заключава в контрола върху изпълнението 
и спазването на разпоредбите на договора от страна на частния партньор.  

 
2.4. Участници в разработването на политиката на публично-

частното партньорство  
 
Местната власт може да реши да включи различни субекти в изготвянето на 

политиката и процедурите, свързани с публично-частното партньорство, както и в 
отделни проекти или инициативи за предоставяне на услуги и за организационни 
промени. Постигането на консенсус с ключови заинтересовани субекти при 
разработването на политиката и процедурите дава възможност отделните инициативи 
да се оценяват конкретно, а не на базата на цялостна и идеология или политика.  

 
Заинтересованите субекти включват персонала на местната администрация и 

организации като например синдикатите. Следва да бъдат привлечени също 
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организации от частния сектори и други групи по интереси, заинтересовани от 
резултата от тази политика и процедури. Два такива ключови субекта са крайните 
потребители на услугата, както и членовете на изборния Съвет или Борд. 

 
 

Раздел 3.  
Подготовка за предоставяне на услуги  
чрез публично-частно партньорство  

 
В повечето случаи местните власти имат приети планове, политика и процедури 

и разполагат с необходимите организационни ресурси и подкрепа за предоставянето на 
услуги. Важен компонент на ефективното предоставяне на услуги е ясното определяне 
на ролите и отговорностите по отношение на конкретните услуги.  

 
 Местните власти следва да се подготвят за уникалните изисквания на публично-

частните партньорства. Това не означава непременно да се увеличи мащабът или 
сложността на организацията или да се промени начинът, по който местната власт 
взема решенията си в областта на предоставянето на услуги, а по-скоро пренастройване 
на съществуващите процеси и постигане на договорености за ефективни публично-
частни партньорства.  

 
3.1 Въпроси, които местната власт следва да уреди преди да встъпи 

в публично-частни партньорства 
 
Преди да встъпи в публично-частни партньорства местната власт следва да 

уреди четири групи въпроси: 
 

• Да определи лицата в организацията, които ще отговарят за публично-частните 
партньорства и кой е оторизиран да вземе окончателното решение; 

• Да развие или направи оценка на експертния опит, необходим за оценяването, 
договарянето и осъществяването на публично-частните партньорства; 

• Да разработи политиката, на която ще се опират решенията, свързани с 
публично-частните партньорства; 

• Да установи процедури, които да позволяват ефективна оценка и предоставяне 
на услуги чрез публично-частни партньорства. 
 
3.2 Възлагане на отговорността за публично-частните партньорства 

вътре в организацията  
 
Местната власт следва да се подготви за предоставяне на услуги чрез публично-

частни партньорства като: 
 

• Подготви необходимата политика и процедури; 
• Направи оценка на възможностите за публично-частни партньорства; 
• Планира и осъществи отделни инициативи за публично-частни партньорства.  

 
При възлагането на отговорността за публично-частните партньорства вътре в 

организацията е нужно да се отчитат редица фактори, а именно: 
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• Не се налагат значителни промени в съществуващата организационна структура 
и в отговорностите на личния състав за адаптирането им към публично-частното 
партньорство. Оценката, договарянето и осъществяването на публично-частните 
партньорства ще се опират до голяма степен на съществуващия опит и ресурси 
на организацията.  

• Повечето местни власти имат създадени отдели за различните видове 
предоставяни услуги, а функциите на персонала са установени на базата на 
експертен опит в конкретни области. Предвид на това, че публично-частните 
партньорства са приложими за повечето услуги, предоставяни от местната 
власти и че изискват опит в различни области, за местната власт е от полза за 
възложи отговорността за публично-частните партньорства на определен отдел 
или на определено лице от организацията. По такъв начин се гарантира: 

- последователност в политиката и процедурите, приети от местната власт по 
отношение на публично-частните партньорства; 

- яснота по отношение не това кой отговаря и се отчита за публично-частните 
партньорства в организацията; 

- установява се само една точка на контакт с интересите на частния сектор. 
 

Местната власт разполага с различни възможности да избере кой вътре в 
организацията ще отговаря за публично-частното партньорство. Този избор следва в 
най-голяма степен да отразява съществуващата организационна структура и 
процеса на вземане на решения в областта на предоставянето на услуги. Като 
приемат, че Съветът или Бордът са върховният орган, който взема решенията и 
отговаря за участието в публично-частни партньорства, местните власти най-често 
установяват процедури, при които се прави преглед на инициативите, свързани с 
предоставянето на услуги, преди внасянето им за разглеждане от Съвета или Борда. 
Инициативите и препоръките идват от личния състав или от комитети, създадени от 
Съвета или Борда. Отговорността за публично-частните партньорства може да бъде 
възложена на един комитет или отдел. Ако местната власт има система от 
постоянни комитети, тя може да делегира отговорността на нов постоянен комитет 
или да разшири мандата на един от съществуващите постоянни комитети.  

 
Препоръчително е също така отговорността за публично-частните партньорства 

да бъде възложена на а. Това ще осигури централен източник на експертен опит и 
подкрепа в рамките на местната власт и ще създаде възможност за ефективно 
осъществяване на публично-частните партньорства.  

 
Мандат на комитетите или отделите 

    Мандатът на комитетите или отделите, на които е възложена отговорността за 
публично-частните партньорства трябва да бъде с широк обхват. Това включва внасяне 
на препоръки до Съвета или Борда по следните въпроси: 
 

• политиката на местната власт относно използването на публично-частните 
партньорства за предоставяне на услуги (препоръчителният обхват на 
политиката е уточнен по-нататък в настоящото ръководство); 

• процедурите, които трябва да бъдат следвани при иницииране или даване на 
отговор по предложение за публично-частно партньорство, в т.ч. тръжните 
процедури, участието на публичния сектор и заинтересованите субекти, 
одобряването, преговорите и изпълнението; 
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• гарантиране, че политиката и процедурите, свързани със създаването на 
публично-частни партньорства са приети след консултации със синдикатите, 
различните групи по интереси в частния сектор и обществеността, с участието 
на Съвета; 

• подбор и инструктаж на екипите, сформирани за осъществяването на отделните 
публично-частни партньорства; 

• преглед на меморандумите за разбирателство и на проектодоговорите и внасяне 
на препоръки в Съвета или Борда относно отделните публично-частни 
партньорства; 

• установяване на критерии за мониторинг и одит на съществуващите публично-
частни партньорства; 

• проследяване дали се извършва мониторинг на одобрените публично-частни 
партньорства във връзка със спазването на договорите и предприемане на 
действия при неспазване; 

• преглед и мониторинг на одобрените публично-частни партньорства, за да се 
установи дали местната власт получава съответната “стойност срещу пари”; 

• гарантиране, че отделните публично-частни партньорства съответстват на 
другите политики и процедури, установени от местната власт.  

 
Осигуряване на необходимия експертен опит за публично-частните 

партньорства 
В зависимост от мащабите на местната власт, тя може да разполага или не с 

експерти в различните области, в които се създават публично-частни партньорства. При 
липса на експертен опит е важно да бъдат осигурени ползващи се с доверието й 
външни експерти. Областите, в които е необходим експертен опит при създаване на 
публично-частни партньорства са: 

• общ опит в публично-частните партньорства; 
• управление на процеси; 
• публични финанси, включително възстановяване на разходи; 
• частни финанси; 
• данъчно облагане и законодателство; 
• счетоводство; 
• договорно право; 
• инженеринг; 
• архитектура; 
• експлоатация на обекти; 
• оценка на недвижими имоти; 
• маркетинг и пазарен анализ; 
• оценка на активи; 
• качествен контрол; 
• комуникации и участие на обществеността; 

 
Необходими умения на личния състав на местната власт  
Докато в много от тези области местната власт може да има свои специалисти, 

може се окаже наложително личният състав на премине през допълнително обучение в 
основните области, за да може да работи ефективно по инициирането, договарянето и 
осъществяването на публично-частни партньорства. Тези основни области са: 
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• умения за водене на преговори; 
• посредничество; 
• арбитраж; 
• договорно право; 
• ръководство на проекти; 
• контрол върху изпълнението и качеството; 
• публичен процес; 
• финанси на частния сектор; 
• управление на риска. 

 
Най-важно за местната власт е да създаде лидер вътре в организацията, способен да 

разбира и управлява сложните процеси, свързани с публично-частните партньорства. 
Докато много други видове специалисти могат да се търсят извън организацията, 
ръководството на публично-частните партньорства трябва да дойде отвътре.  

 
3.3. Приемане на политика по публично-частните партньорства 
  
Необходимост от приемане на политика по публично-частните партньорства 
Предоставянето на услуги чрез публично-частни партньорства оказва влияние 

върху голяма част от съществуващата политика на местната власт. То изисква също 
така разработването на нова политика, занимаваща се специално с въпросите на 
публично-частните партньорства. Много са причините, поради които местната власт 
следва да има своя политика по публично-частните партньорства, която да определя 
целите, които тя си поставя със създаването Важни причини са:  

 
• Има необходимост от официална политика, която да служи за ръководство на 

личния състав на местната власт при инициирането и оценката на офертите за 
публично-частни партньорства. 

• Официалната политика, приета от Съвета или Борда очертава общата насока и 
основните правила, от които личният състав да се ръководи при реализирането 
на целите на местната власт, свързани с предоставянето на услуги; 

• Приемането на официална политика дава възможност на местната власт да 
съобщава своята позиция по публично-частните партньорства на други 
заинтересовани страни, в т. ч. потенциалните партньори, синдикатите и други 
заинтересовани групи, както и на обществеността. 

 
Теми на политиката по публично-частните партньорства 
Обхватът и съдържанието на официалната политика на местната власт по публично-

частните партньорства не е еднаква навсякъде. В някои териториални единици 
местната власт може да провежда политика, която не насърчава публично-частните 
партньорства като вариант при предоставянето на услуги. Другаде идеята се възприема 
с ентусиазъм. Ако местната власт предвижда предоставяне на услуги чрез публично-
частни партньорства, тя следва да обмисли: 

 
• видовете услуги или проекти, за които ще се търси публично-частно 

партньорство; 
• формите на публично-частно партньорство, които ще бъдат възприети; 
• степента на риск, който тя е готова да поеме и как тя ще управлява този риск; 
• рисковете, които местната власт не би приела при никакви обстоятелства; 
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• критериите, по които ще се определя зали публично-частното партньорство е 
годна форма на предоставяне на услуги; 

• позицията, която тя ще заеме при конфликт на интереси между участниците в 
публично-частните партньорства; 

• политиката по участие на заинтересованите субекти в съответствие със 
законодателството и по фундаментални принципи като прозрачност, отчетност и 
всеобхватност; 

• влиянието на политиката в останалите сфери върху участието в публично-
частни партньорства, в т..ч в областта на трудово-правните въпроси, личния 
състав, финансите и т.н. 

• типа партньори, отговарящи на изискванията за участие в публично-частни 
партньорства с местната власт. 

 
Раздел 4.  
Вземане на решение за участие  
в публично-частно партньорство 

 
 Настоящият раздел съдържа насоки в помощ на местните власти при вземането 
на решение за участие в публично-частно партньорство и има за цел да ги предпази от 
изразходване на значителни средства за публично-частни партньорства със слаби 
изгледи за успех.  
 
 Освен това, разделът включва съвети относно начините за по-подробен анализ 
на възможностите за обслужване, които имат потенциал за реализация чрез публично-
частно партньорство.  
 

4.1 Преглед на възможностите за публично-частни партньорства 
  
 Потенциалът за предоставяне на услуги чрез публично-частни партньорства 
отразява политиката и очакванията на местната власт. Така например местната власт 
може да възприеме политика на отказ от публично-частни партньорства изобщо или на 
прилагането им само при специални обстоятелства. Местната власт може също така за 
заема диаметрално противоположна позиция и да пристъпи към систематична ревизия 
на начина по-който предоставя услуги с оглед оценката на приложимостта на 
публично-частните партньорства към предоставянето на вече съществуващите и 
бъдещи услуги.  
 
 Независимо от това каква позиция ще заемат в последна сметка, местните власти 
следва внимателно да обмислят доколко е уместно създаването на публично-частни 
партньорства за предоставяне на услуги в съответната община, като отчетат: 

• понастоящем предоставяните услуги; 
• бъдещите услуги, които местната власт възнамерява да предоставя; 
• непоискани оферти, предложени от частния сектор. 

 
Съществуващи услуги и публично-частни партньорства 
Местната власт може да срещне съпротива, когато възнамерява да промени начина 

на предоставяне на услуги като създаде за целта публично-частни партньорства. 
Възможно е широката публика да е възпротиви на промените, особено ако 
предоставяните от  местната власт услуги са ефективни и с високо качество. 
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Потребителите на услугата може да се страхуват, че участието частен партньор може да 
доведе до влошаване или оскъпяване на услугата или и двете едновременно. Съпротива 
може да се очаква и от страна на персонала на местната власт и от синдикатите, които 
се чувстват застрашени от потенциалните промени и възможните последици за 
сигурността на работните места и за размера на заплатите и различните изгоди.  

 
От друга страна, ако местната власт до момента не е отговорила на очакванията, е 

възможно тя да получи обществена подкрепа за промяната на съществуващия начин на 
предоставяне на услуги. Подкрепа би могло да има и за разширяване на обхвата и за 
актуализиране на съществуващите услуги с оглед подобряване на тяхното качество. 
Ключов въпрос, на който местната власт следва да отговори, когато възнамерява да 
участва в публично-частно партньорство и въпросът за истинската себестойност на 
съществуващите услуги. Често местните власти не разполагат и необходимите еталони, 
които да им послужат при оценката на себестойността – например точно счетоводство, 
което да покаже какви са разходите на единица услуга и другите разходи, свързани с 
предоставянето на дадена услуга. Този въпрос е разгледан по-подробно по-нататък в 
настоящия раздел.  

 
Бъдещи услуги и публично-частни партньорства 
Местните власти могат също така да мислят за създаване на публично-частни 

партньорства за предоставяне на бъдещи услуги, например: 
 
• нови видове услуги, които до момента не са били предоставяни на територията 

на общината; 
• изменение на съществуващи услуги с цел повишаване на качеството им 

(например пречистване на водите). 
 

Като цяло инициативите за предоставяне на бъдещи услуги се залагат в: 
 
• дългосрочни финансови планове; 
• стратегически планове за предоставяне на услуги там, където има такива; 
• официални планове на общините; 
• изследвания или стратегии в областта на обслужването, свързани с конкретни 

видове услуги.  
 

 Обществеността и заинтересованите субекти могат да проявяват повече готовност 
да приемат идеята за публично-частни партньорства за услуги, които до момента не са 
предоставяни или които съществуват, но могат да бъдат подобрени. Това е особено 
очевидно в случаите, когато новите услуги или подобряването на съществуващите не 
може да стане с конвенционалните форми на обслужване.  

 
Непоискани оферти на частния сектор и публично-частни партньорства 
Кандидатите за партньорство от частния сектор може да представят непоискани 

оферти, когато считат, че са в състояние да предложат услуга в интерес на обществото, 
на местната власт и на самите себе си.  

 
Препоръчително е местната власт да не разглежда непоискани оферти поради 

следните причини: 
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• Една от изгодите при публично-частните партньорства е конкуренцията между 
партньори от частния сектор. При непоисканите оферти няма възможност за 
сравняване с оферти на други потенциални частни партньори. 

• Възможността да се създаде впечатление за пристрастност и нечестни 
процедури при обществената поръчка е по-голяма при непоисканите оферти. 

• Законът за общините изисква публична отчетност и прозрачност при 
образуването на публично-частни партньорства. Непоисканите оферти могат да 
се не впишат добре в публичния процес. 

 
4.2 Общи критерии при определяне на възможностите за публично-

частни партньорства 
 

 При прегледа на потенциала за публично-частни партньорства, основната 
променлива е политиката на местната власт, доколкото тя е свързана с предоставянето 
на услуги като цяло и конкретно с публично-частното партньорство. Именно 
политиката е определяща за критериите, които ще бъдат прилагани, за тежестта на 
отделните критерии и обхвата на самия преглед. Освен политиката на местната власт, 
има и друг момент – очевидно някои услуги по-лесно се поддават на публично-частно 
партньорство от други. След като се определи, които при кои услуги има добри изгледи 
за публично-частни партньорства, местната власт следва да направи оценка на формите 
на публично-частно партньорство, които са най-подходящи за съществуващите 
възможности. Конкретните въпроси, на които трябва да се отговори, са: 

• Какви са потенциалните пречки и ограничения през тези възможности за 
публично-частно партньорство? 

• Какъв опит имат други местни власти? 
• Частният сектор ще прояви ли интерес към тези възможности? 
• Дали публично-частното партньорство е най-добрият начин за предоставяне не 

тези услуги или за осигуряване на тези обекти? 
 

Съображения, пречки и ограничения 
 За да определи какъв е потенциалът за публично-частно партньорство, местната 
власт следва да се съобрази със следното: 

• провежданата от самата нея политика; 
• законодателната власт; 
• данъчното законодателство; 
• отчетно-счетоводните въпроси; 
• финансовите въпроси. 

 
4.3 Съпоставяне на изгодите и разходите, свързани с публично-
частното партньорство 

 
 Прегледът на възможните пречки и ограничения може да елиминира публично-
частното партньорство като вариант за осигуряване на определена услуга или 
инфраструктурен обект. Ако проблемът за пречките и ограниченията може да намери 
задоволително решение, необходимо е да бъдат обмислени още редица въпроси, преди 
да се пристъпи към изпълнение. Първият от тях е дали изгодите от публично-частното 
партньорство натежават спрямо разходите. При оценката на изгодите и разходите, 
свързани с публично-частното партньорство следва да се предприемат две стъпки: 
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1. Местната власт трябва да установи каква е реалната себестойност на услугата 
(съществуваща или предлагана в бъдеще). Това е процес на съпоставка със 
съществуващи практики или пробни търгове. 

2. Изгодите и цената на публично-частните партньорства следва да бъдат предмет 
на систематичен анализ, като се вземат предвид както онези които имат 
количествено изражение, така и онези, които не могат да бъдат количествено 
измерени. Съотнасянето към съществуващи практики изисква да бъдат измерени 
количествено реалните разходи по предоставянето на услугите от местната 
власт, които включва както основните, така и оперативните разходи като: 

 
• преки разходи за предоставяне на услугата, в т.е. заплати, надници, 

премии, офис пространство, оборудване, основни фондове и застраховки; 
• непреки разходи като корпоративни режийни разходи; 
• финансови разходи, в т.ч. обслужване на дългове и временно 

финансиране. 
 

Разходите, които ще се използват за съпоставка с други практики следва да 
включват всички реални разходи по предоставянето на услугата, за да може 
разглежданият вариант на публично-частно партньорство да бъде вярно съпоставен. В 
случаите, когато местната власт предвижда предоставяне на нова услуга, при която 
липсва информация на разходите, съпоставката се извършва на базата на 
предполагаеми разходи, изчислени въз основа на разходите за сходни услуги, 
предоставяни от местната власт или въз основа на разходите на местната власт в други 
райони, където въпросната услуга вече се предоставя. След извършване на 
съпоставката и определянето на еталон, местната власт може да избира между няколко 
варианта. Та може да коригира своя подход на базата на анализа и за продължи да 
предоставя услугата без участието на частен партньор. Ако местната власт счита, че е 
налице висок потенциал за публично-частно партньорство, тя може да пристъпи към по 
систематичен преглед на изгодите и разходите, свързани с едно публично-частно 
партньорство. Докато частният сектор не даде оферти в отговор на обявен търг за 
дадена услуги, реалната цена на публично-частното партньорство остава неизвестна. В 
нея се включват: 

• разходите по създаване на партньорството, включително външни и 
вътрешни (външна експертиза, съдебни такси); 

• разходите, свързани с управлението на договора (в ч. контрол върху 
изпълнението).  

С разпространението на публично-частните партньорства, данните за свързаните с тях 
разходи биха могли да бъдат по-широко достъпни за местните власти. 
 
 Следва също така да се вземат и предвид също такива плюсове и минуси на 
публично-частното партньорство, които не са стриктно свързани с финансовия аспект, 
а именно: 

• прехвърлянето на риска (то може да бъде едновременно предимство и 
недостатък); 

• загуба на контрол; 
• загуба на ефективност по време на прехвърлянето. 
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4.4 Представлява ли даденият проект интерес за частния сектор 
 

Друго важно съображение за местната власт е потенциалният интерес, който 
частният сектор би проявил към предложеното публично-частно партньорство. Някои 
услуги представляват по-голям интерес за частния сектор от други, като от основно 
значение за потенциалния частен партньор са данъците и други финансови 
съображения.  

 
Като цяло, най-голям интерес частният сектор проявява към услуги, отговарящи 

на следните условия: 
 

• търсенето не е задоволено; 
• съществуват възможности за генериране приходи; 
• съществува потенциал за увеличаване на приходите; 
• проектът е с доказана жизнеспособност; 
• има доказан политически ангажимент на местната власт спрямо проекта. 

 
Важни, но в по-малка степен са възможностите за: 

 
• технологично развитие; 
• разширяване на услугата. 

 
Важен въпрос за привличането на партньор от частния сектор е как местната 

власт възнамерява да подходи към прехвърлянето на риска. Степента на риска, който 
ще бъде прехвърлен върху частния партньор ще бъде определяща за възвращаемостта 
или възнаграждението, изисквани от частния партньор. Колкото по-голям е рискът, 
толкова по-висока е очакваната възвращаемост. Частният сектор не би се заинтересувал 
от възможности, при които местната власт не е в състояние или не желае за предложи 
възнаграждение съизмеримо с рисковете, прехвърлени върху частния сектор. Въпросът 
за баланса на риска се основава върху пазарните условия и други възможности за 
инвестиции.  

 
Друго съображение за частния сектор е свързано с нетната печалба.  В последна 

сметка, частният сектор търси потвърждение, че финансовото възнаграждение 
съответства на степента на риска, който той трябва да поеме. 

 
Нужно е да се вземат предвид и различни пазарни фактори, в т. ч. 

съществуващото и бъдещото търсене на услугата (цена, бъдещи условия на пазара и 
мащаб на проекта). Може да се започне с елементарен анализ на паричните потоци, за 
да се определи дали частният сектор би проявил интерес към дадени проекти. 

 
Съществуват различни видове финансови анализи, които се използват, за да се 

определи потенциалният интерес от страна на частния сектор като определяне на нетна 
стойност към настоящия момент, доходност на ценни книжа или възвращаемост на 
инвестиции. За основа на анализа следва да послужат разходите в рамките на жизнения 
цикъл на проекта. Най-важният въпрос от гледна точка на потенциалния частен 
партньор е дали възвращаемостта е достатъчна, за да покрие потенциалния риск.  
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4.5 Решение за пристъпване към изпълнение 

 
 Чрез систематичен анализ, местните власти могат да определят онези 

съществуващи услуги или инициативи за предоставяне на нови услуги, които биха 
могли да бъдат предмет на публично-частно партньорство.  

 
 В резултат на анализа може да се окаже, че има много такива инициативи, чието 
осъществяване би могло да мине през публично-частното партньорство. Местните 
правителства следва да направят оценка на възможностите си да се справят с голям 
брой инициативи и на тази база да определят своите приоритети така че да отговорят на 
обществените очаквания за успех. 
 
 
Раздел 5.  
Осъществяване на публично-частно партньорство 

 
В предходните раздели направихме общ преглед на публично-частното 

партньорство, посочихме как местната власт трябва да установи вътрешен механизъм 
за участие в публично-частното партньорство и набелязахме  процедурите за 
определяне на потенциалните възможности за публично-частното партньорство. 

Настоящият раздел съдържа основни насоки, които помагат на местната власт в 
подготовката на избраните за прилагане публично-частни партньорства. Дават се 
насоки относно: 
• създаване на екипа по проекта  
• усъвършенстване обхвата на проекта  
• избор на предпочитан процес на доставки и критерии за оценка  
• изготвяне на график за предоставяне на услугата  
• въвличане на публичния сектор или стратегия за комуникации 
• получаване на одобрение от съответните институции. 
 

5.1 Създаване на екипа по проект 
 

Първата стъпка към осъществяване на публично-частното партньорство е 
създаването на екипа, отговорен за проекта. Този екип поема отговорност за публично-
частното партньорство от етапа на неговото планиране, по време на разработване на 
тръжната процедура до възлагането и изпълнението на договора и, накрая, би могъл да 
участва в мониторинга на изпълнението на частния партньор. Трябва да отбележим, 
обаче, че отговорният за проекта екип не трябва да участва пряко в подбора на 
успешния кандидат.  

Екипът, отговорен за проекта, трябва да включва представители на местната 
власт, които проявяват пряк интерес към проекта. Ръководителят на екипа трябва да 
бъде изключително компетентен по въпросите на публично-частното партньорство и 
хода на процеса. Важно е също така екипът да включва и изключително добър 
специалист (по техническата част или друго направление) по предоставяната услуга. 

В някои случаи се оказва полезно местната власт да използва експертната 
оценка на лица извън своите среди, за да ръководи процеса. Това гарантира, че 
отговорното за  публично-частното партньорство лице е “на една ръка разстояние” от 
местната власт, без да е пристрастно. Важно е местната власт да гарантира, че това 
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лице и отговорният за проекта екип притежават необходимите правомощия за поемане 
на проекта. Липсата на правомощия ще забави изпълнението и може да доведе до 
загуба на уважение и доверие от страна на частния сектор. 

 
При създаване на отговорния за проекта екип се спазват следните изисквания: 

• Избира се мениджър на процеса и той ръководи екипа. 
• Екипът разполага с необходимия технически опит, който ползва, за да насочва 
процеса. Това е особено важно за местната власт и частния сектор при разработване 
на тръжната процедура, критериите за оценка и, по-нататък, пи договарянето на  
публично-частното партньорство. 
• Всички членове на екипа трябва да успяват да отделят достатъчно време на проекта, 
за да гарантират непрекъснатост при изпълнението му. 
• Не трябва да съществува конфликт на интереси от страна на който и да е член на 
екипа. 
• Трябва да се подготви схема за отношенията на комуникация и отчетност пред 
ръководния състав на местната власт и Съвета или Борда. 
• Трябва да се определи нуждата от и вида на външни вещи лица (експерти), чиито 
съвети ще се ползват по време на целия процес. 

Съветът по публично-частно партньорство на Канада посочва, че, по редица 
причини, ползването на услугите на външни вещи лица е най-добрата практика за 
местната власт, която цели да осъществи публично-частното партньорство: 
• Консултантите могат да предложат съвет “на една ръка разстояние”. Консултантът 
не може да стане потенциален партньор, участващ в търга за проекта след 
разработване на тръжната процедура, следователно, съветът се предлага без да се 
правят капиталовложения. 
• Външните вещи лица могат да държат местната власт в течение относно 
възникващите правни, финансови, процедурни и други аспекти на публично-частните 
партньорства. Този тип експертен опит може да се окаже не по силите на местната 
власт. 
• Влиятелни външни вещи лица могат да помагат на местната власт при разработване 
на тръжната процедура и по време на договарянето. Това придава достоверност на 
ангажиментите на местната власт към публично-частното партньорство. 

Вещите лица в крайна сметка могат да спестят на местната власт време и пари 
посредством своята експертиза в този вид взаимоотношения. Те знаят за какво да 
следят при разработването на тръжната процедура и при сключването на договора. 
Техния опит поражда уважение и балансирано договаряне, което често води до "най-
изгодната сделка" на местната власт с партньор от частния сектор. 

 
5.2. Уточняване обхвата на проекта 
Първата задача на отговорния за проекта екип след неговото създаване, е да 

уточни обхвата на предлагания проект за публично-частно партньорство. Това ще 
позволи да се изчислят пълните очаквани разходи по проекта (обикновено 
изчисленията се правят като се взема за дадено, че местната власт изпълнява проекта 
самостоятелно) и ще положи основата за разработване на тръжната процедура. 
Следващите глави разглеждат проблема как екипа по проекта може да уточни обхвата 
на проекта. 

Проучване и преценка на нуждите 
При преценката на нуждите екипът по проекта има за главна задача да 

дефинира нуждите на обслужването и да определи целите, които ще се постигнат чрез 
публично-частното партньорство. Тези цели трябва да бъдат количествени, измерими 
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и конкретни, за да помагат при анализа и бъдещата подготовка на тръжната 
процедура. 

Когато работният екип завърши преценката на нуждите, вече трябва да са ясно 
очертани целите, които трябва да се постигнат чрез публично-частното партньорство. 

Накрая, разработването на тръжната процедура, предназначена за потенциални 
партньори, се ръководи от преценката на нуждите. По тази причина, а и за целите на 
бъдещия мониторинг след завършване на проекта, изключително важно е, нуждите и 
целите на местната власт да бъдат ясно заявени. 

Разпределяне на риска 
Разпределението на риска е съществен компонент от всяко публично-частно 

партньорство. Често основният въпрос за публично-частното партньорство е кой ще 
поеме риска при предоставянето на дадена услуга или при изграждането, 
функционирането и поддържането на инфраструктурата. Екипът по проекта трябва да 
вложи максимално старание за намаляване на риска. Така или иначе, рискът е 
вътрешно присъщ за повечето проекти и обслужващи дейности на местната власт. 

Въпросът каква част от риска трябва да се прехвърля от публичния към 
частния сектор при този вид партньорства е спорен. Общо взето, колкото по-голям 
риск се прехвърля към партньора от частния сектор, толкова по-голяма финансова 
облага ще изисква частният партньор. Рискът трябва да се прехвърли върху тази 
страна, която може най-добре да се справи с него. 

От гледна точка на местната власт, съществуват няколко политически риска, 
които заслужават внимание. Те са: 
• загуба на контрол върху инфраструктурата или при предоставяне на услуга 
• потенциално намалено качество на услугата за потребителите 
 Съществуват още много други рискове, характерни за проектите по 
инфраструктурата или предоставянето на услуги, които изискват анализ и разбиране 
от страна на партньорите както от публичния, така и от частния сектор.  Примери за 
такъв риск са: 
• пожар, наводнение, др. 
• изменения в разходите по финансирането 
• намалено търсене на услугата или нереализирано повишено търсене на 
услугата, както е предвидено 
• грешки в проектирането 
• проблеми, свързани със строителството, в това число, изоставане от сроковете и/или 
проблеми с качеството 
• прехвърляне на правото на собственост 
• отговорност за щети върху околната среда 
• нарушаване на разпоредби и разрешения, или промени в разпоредбите 
• въпроси на заетостта и промени в трудовото законодателство 
• мониторинг на изпълнението 
• технологични въпроси (отказ на наличната технология, неуместен избор на 
технология) 
• форсмажорни обстоятелства (такива, които касаят генерални промени, извън 
контрола на която и да е от страните, като “пръста на съдбата”, природни бедствия, 
съдебни разпореждания, война) 
• несъстоятелност на партньора от частния сектор 
• ниво на инфлация / дефлация 
• стойност на авоарите в края на партньорството, смяна на правото на собственост 

Този списък не е изчерпателен. Неговата цел е да покаже на местната власт, че 
има редица рискове, кoито могат да се поделят между партньорите от публичния и 
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частния сектор. Как точно ще стане това до голяма степен се определя от фактора кой 
е най-добре подготвен да поеме тези рискове на най-ниска цена. 

Компоненти, които се включват в публично-частното партньорство от 
сферата на предоставяне на услуги 

Както вече беше посочено в това ръководство, различните форми на публично-
частното партньорство са компоненти на предоставянето на услуги, за което са 
предназначени. Например, проектирането не обхваща изпълнението на услугата и 
поддръжката. Екипът по проекта трябва да реши кои компоненти на дадена 
обслужваща дейност са най-подходящи за публично-частно партньорство и кои е най-
добре да се поемат от местната власт. Екипът по проекта следва да разгледа следните 
въпроси: 

• Замисъл на проекта – Би ли могъл частният сектор да внесе повече обновления и по-
голяма ефективност в процеса на проектирането от местната власт? Това е важно 
съображение. Целта е да се разработят примерни проекти, които оправдават вложените 
средства и снижават общите разходи за целия жизнен цикъл на проекта, а не само 
капиталната цена. 
• Закупуване на оборудване и строителство – Кой е най-бърз и най-конкурентно 
способен да осигури стоките и услугите, необходими за проекта или за 
обслужващите дейности? Кой е в най-изгодна позиция да построи съоръжението? 
• Финансиране – Кой може да осигури най-конкурентно  финансиране? 
• Право на собственост – Кой трябва да владее съоръжението или услyгата? Ползите 
от публичното право на собственост надвишават ли ползите от частното право на 
собственост? 
• Експлоатация и поддръжка – Кой би могъл да осигури по-евтино и по-ефективно 
обслужване? Включването на експлоатацията и поддръжката в публично-частното 
партньорство ще се отрази ли благоприятно на първоначалните цели на местната власт? 
• Маркетинг – Кой ще се справи по-добре с популяризиране на ползата от 
услугата? 

Много от изграждащите предоставянето на услугата компоненти са логически 
взаимно обвързани, например проектиране - строителство, собственост - финансиране, 
и експлоатация и поддръжка. Важно е това обвързване да се има предвид, за да се 
определи дали комбинирането на различни компоненти е по-изгодно икономически от 
осигуряване на отделни компоненти. Екипът по проекта, обаче, трябва да изследва 
самостоятелно всени един от компонентите на предоставяне на услугата. 

Изборът на компоненти от предоставянето на услугата определя коя форма на 
публично-частно партньорство ще се приложи. 

При подбора на предпочитаната форма е важно екипът по проекта да потвърди, 
че подходът е в синхрон с провежданата от местната власт цялостна политика, която се 
отнася до: 
• собствеността на услугите и съоръженията 
• влияние върху персонала на местната власт 
• управление на риска 
• финансови практики (например дълг) 
• икономическо развитие 

Екипът на проекта трябва да подложи на обсъждане също и: 
• възможности за размяна на терени 
• възможности проектите да изпълняват множествени цели (напр. 
многофункционални съоръжения) 
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Уточняване на бюджета 
Преди да се публикува заявката за предложения екипът по проекта трябва да 

определи или уточни бюджета за проекта. В много случаи това става чрез определяне 
на евентуалната цена на проекта, ако се приеме, че строителството се поема само от 
местната власт. Този процес се прилага поради много причини: 
• Той решава дали дадено публично-частно партньорство действително ще спести пари 
на местната власт. Малко вероятно е местната власт да участва в публично-частно 
партньорство, ако решението на кандидата не е новаторско и не води до значително 
подобряване на услугите или намаляване на себестойността. 
• Той снабдява потенциалните партньори с "примерен модел", на който те трябва да 
предложат подобрена версия. Така, ако една заявка е с по-висока цена от заявката на 
местната власт, от частния партньор се очаква да гарантира подобряване на качеството 
на инфраструктурата или на услугите за потребителите. 
• Той решава дали местната власт може да си позволи да участва. Ако местната власт не 
може да изгради самостоятелно един крайно необходим проект, може да се потърси 
помощ от частния сектор. 
 Изчисляването на разходите за примерния модел се базира на предварителните 
разходи на примерния модел, както е описано в предходната глава. При изготвяне на 
пробен търг  по метода на линейното програмиране, екипът по проекта може да реши 
да извърши допълнителна работа за да даде надеждна преценка за разходите по 
проекта или обслужващата дейност. Това може да предполага извършване на някаква 
предварителна проектантска дейност, оценка на собственост (където се изисква земя), 
проучване на актуални разходи за строителство и оперативни разходи за сходни 
съоръжения в други общини или други дейности в зависимост от естеството на 
услугата. 
 Трябва да се направи ясно разграничаване между капиталовите разходи и 
разходите за експлоатация и поддръжка, за да се избегне объркване при по-
нататъшната процедура. Не само разходите заслужават внимание. В модела местната 
власт трябва да посочи пример за качество на услугите, технология и време за 
внедряване. 
 Изготвянето на пробен търг ще позволи на екипа по проекта да прецени и 
сравни заявките на потенциалните частни партньори на една справедлива и 
равностойна основа. В повечето случаи местната власт не изчислява пълните разходи 
за осигуряване на услугата. Административните, режийните и разходите по 
поддръжката често са отделни точки в бюджета. В такива случаи тези разходи не се 
причисляват пряко към услугите, които ги пораждат. При анализа на реалната цена 
на проект или услуга от инфраструктурата, с цел включването й в примерния модел, 
трябва да се разгледат подробно следните компоненти: 
• капиталови разходи, свързани с програмата 
• заплати и добавки за всички служители, пряко ангажирани в предоставянето на 
услугата 
• определяне на заплатите и добавките за служителите от администрацията, 
счетоводството и личния състав, които се занимават с конкретната услуга 
• частта от режийните, която се губи при услугата поради заемане на място в сградата 
на местната власт, използване на централна счетоводна система, ведомост, техници, 
доставки, чиновнически персонал 
• разходи за телефон, факс, куриер, интернет, компютърна мрежа 
• обучение 
• комунални услуги 
• офис оборудване 
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• пощенски разходи/разноски за куриер 
• цена на използваните канцеларски стоки 
• разходи за реклама и промоция 
• разходи за връзки с обществеността 
• средства за пътни, дневни и квартирни  
• хонорари на външни консултанти 

При инфраструктурните проекти трябва да се вземат предвид както 
капиталовите, така и оперативните разходи при определяне на примерната цена. Тези 
разходи са дадени в следната таблица. 
 
(Фиг. 5.2.1) Инфраструктурни капиталови и оперативни разходи,необходими за 
определяне на примерната цена 
  Капиталови разходи                                Оперативни разходи 
• стойност на земята • поддръжка 

• подготовка на площадката • дворно място 
• предварително проектиране на 
инфраструктурата 

• обслужване на механичните системи 

• подробно проектиране на инфраструктурата • обслужване на комуникационната система 
• разходи по строителството • разходи за комунални услуги 
• непредвидени обстоятелства • такси за одит 
• професионални такси • административни такси 
• такси за реклама • заплати и добавки за привлечени общински    

служители
• такси за търга  
• инспектиране и тестване • застраховка 
• комисионни • основни ремонти
• обзавеждане и оборудване • основен ъпгрейд 
• междинни финансови разходи • резервен фонд, необходим за съоръжението 
• цена на заема посредством Общински 
финансов орган

• резервно обзавеждане и оборудване 

• застраховка 
• сигурност на изпълнението  
• стартови разходи 
• налични програми за капиталово финансиране  
• данъчно облагане  

 

Основни условия, които се очаква да създаде 
партньорството 
Основните условия, които се очаква да създаде партньорството, трябва да 

бъдат включени в документа на тръжната процедура. Те ще формират едно от 
основните положения, върху които кандидатите ще базират офертите си. Екипът по 
проекта следва да разгледа посочените по-долу аспекти на предлаганото публично-
частно партньорство и да определи изискванията на местната власт: 
• предпочитан период на партньорството 
• право на собственост върху авоарите по време на и след партньорството 
• отношение към държавните служители, които може да загубят работата си поради 
партньорството 
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• работни спецификации, стандарти и очаквания, включително ролите и 
задълженията на двамата партньори 
• как ще се измерва изпълнението на всеки от партньорите 
дефиниция за “адекватна възвращаемост” 
• разпоредби за разпределяне на печалбата и разходите 
• изисквания за гаранции.  

Важно е местната власт да знае, че тези условия не са изсечени върху камък. 
Тъкмо обратно, те подлежат на промяна при преговорите с предпочитания партньор. 
Тези условия представляват ориентир за потенциалните партньори относно 
очакванията на местната власт от партньорските взаимоотношения. Екипът по 
проекта трябва много добре да обмисли формулировката на тези условия. Стилът 
може да окуражи партньорите от частния сектор да се отзоват и да направят 
предложение, но може също така да разубеди някои потенциални партньори да 
кандидатстват с предложение. Що се отнася до привличането на предложения, 
формулирането на условията трябва да подпомага постигането на целите на местната 
власт. 

 
Раздел 6.  
Работа с партньор  

 
Важен момент е изработването на ефективна стратегия и схема за комуникация, 

за да се осигури комуникацията пред целия период на валидност на договореното 
публично-частно партньорство.  

 
6.1 Комуникационна стратегия и схема за комуникация между 

партньорите 
 
Местната власт и частният партньор трябва да помнят, че става въпрос именно 

за партньорство и поради това партньорите по споразумението следва да установят 
помежду си вътрешна мрежа за комуникация, която да улеснява обмена на 
информация. Тази мрежа трябва да гарантира на публичния и на частния партньор 
еднакъв достъп до цялата информация. 

 
Външни комуникации 
При всички публично-частни партньорства присъстват крайни потребители, а в 

някои случаи – цялото население. В тази връзка са необходими комуникации с 
местната власт и крайните потребители. Голяма част от външните комуникации се 
осъществяват чрез: 

• радиореклами; 
• радиопредавания и отворен телефон за слушатели; 
• кабелни телевизионни предавания; 
• телевизионна реклама - бюлетин за местните събития; 
• интернет страница; 
• социални прояви открити за публично участие; 
• директна поща; 
• директни телефонни линии за информация; 
• годишни доклади; 
• брошури. 
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Закон за свободата на информацията и закрилата на поверителните данни 
Информацията, съдържаща се в договора между местната власт и частния партньор 

е предмет на Закона за свободата на информацията и закрилата на поверителните 
данни. В някои случаи от местната власт може да бъде отправено искане да разкрие 
пред обществеността информация относно договора между страните. Местната власт и 
частният партньор следва да бъдат наясно относно характера на информацията, която 
може да бъде разкривана в тази връзка. Като цяло, от местната власт се изисква да 
подава информация, освен в следните случаи: 

• когато от това може значително на навреди на конкурентното предимство на 
частния партньор; 

• когато това може да влезе в противоречие с договора или други преговори; 
• когато информацията може да доведе до незаслужена загуба или печалба за 

определено лице, група, комитет, финансова институция или агенция; 
• когато информацията противоречи или вреди на публичния интерес. 

 
Изисквания за отчетност  

 
 Едно от най-важните изисквания на публично-частното партньорство е 
комуникацията между партньорите от частния и публичния сектор. В хорда на 
преговорите местната власт следва да се увери, че са пред частния сектор са поставени 
необходимите изисквания за отчетност. В изискванията за отчетност се включва 
представянето на доклади относно хода на работата, експлоатацията, управлението и 
финансите. Изискванията за отчетност могат да бъдат различни в зависимост от мащаба 
на проекта и крайните потребители. В повечето случаи отчетността се извършва по 
график (на седмица, на месец, на тримесечие, на година или в различни комбинации на 
тези варианти, според това какво се отчита). Отчитането е важно за местната власт, тъй 
като дава възможност да следи ход, успехите и неуспехите на даден проект на 
публично-частно партньорство. 
  

6.2 Счетоводство при публично-частните партньорства 
 
 При създаването на публично-частно партньорства следва да ясно да се 
определи методът на водене на счетоводството, така че двете страни да разбират и 
приемат предложения подход. Счетоводните изисквания при публично-частните 
партньорства и други свързани с тях въпроси са разгледани в раздел 4.2 на настоящото 
ръководство.  
 
 6.3 Трудово-правни въпроси и колективни договори 
  
 В някои случаи, публично-частните партньорства могат да доведат до ситуации, 
при които се налага преместване на служители на местната власт на друга работа. 
Основен проблем за много от служителите са свързани със запазването на 
старшинството, пенсиите, заплатите, бонусите и правата по колективните договори. 
Всички тези въпроси следва внимателно да се решават пред целия процес на 
установяване на публично-частното партньорство.  
 



 38

 Преходът може да бъде облекчен значително, когато е налице добре обмислен 
процес на комуникация със заинтересованите субекти, при който се провеждат редовни 
консултации със служителите и съответните синдикати. Лошо разработените програми 
за комуникация могат да доведат до съпротива от страна на служителите и синдикатите 
срещу предоставянето на услуги чрез публично-частни партньорства.  
 
 Като цяло при публично-частните партньорства в други провинции партньорите 
от частния сектор спазват условията на съществуващите колективни трудови договори 
– било защото това е предвидено в договора с местната власт или по силата на правата 
на приемника. Когато на служителите се гарантират същите права и възможности както 
през времето, когато са работили за местната власт, това може да облекчи прехода от 
предоставяне на услугите от местната власт към предоставянето им от частен партньор.   
В Британска Колумбия, Кодексът на труда има предимство пред Закона за общините 
при регламентирането на трудово-правните отношения. Когато дадено предприятие 
или част от него бъде продадено, работодателят е длъжен да предостави на служителя 
право на приемственост. Тези права и задължения могат да се прилагат в случаите, 
когато местната власт преминава от традиционния начин на предоставяне на услуги 
към нетрадиционен, чрез публично-частно партньорство. Местните власти следва да 
познават разпоредбите на Кодекса на труда, които имат отношение към тях самите, към 
техните служители и към частния партньор при договарянето на публично-частно 
партньорство.  
 
 6.4 Мониторинг на изпълнението 
 
 Мониторингът на изпълнението може да се окаже един от най-важните аспекти 
на публично-частното партньорство. Той дава възможност на местната власт да се 
увери, че договорените услуги се предоставят и обектът се изгражда в съответствие със 
сключения договор. Мониторингът на изпълнението може да се раздели на две 
съставни части: капитални проекти и експлоатация.  
  

Капитални проекти 
Когато се изграждат инфраструктура и обекти, мониторингът на изпълнението е 

от голямо значение за местната власт. Това е валидно особено в случаите, когато 
изгражданият обект ще бъде прехвърлен обратно на местната власт.  

 
Местната власт следва да се увери, че строителството отговаря на 

спецификациите. Честа практика е за тези обекти да има разработени тръжни книжа, за 
да се насърчи гъвкавостта при проектирането от частен партньор. Това нововъведение 
позволява да се направят икономии и да се постигне по-висока ефективност на проекта. 
След одобряване на новаторския проект, частният партньор невинаги е в състояние за 
изгради обекта както местните власти считат за подходящо. Затова местните власти 
следва да се уверят, че обектите се строят според спецификацията  и че предоставяните 
услуги са тези, които са договорени между партньорите от публичния и частния сектор. 
Това може да става чрез периодични проверки от инженер или архитект или друго лице 
с необходимата квалификация, на щатна работа или наето от местната власт за случая.  

 
Експлоатация  
Там където партньорството включва експлоатация, в договора следва да се 

предвидят разпоредби за изпълнение на работата по експлоатацията на обекта, които 
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покриват не само самата експлоатация и поддръжка на инфраструктурата и услугите, 
но и работата по предоставяне на услугата на крайния потребител.  

 
Ежеседмичното или ежемесечното отчитане позволява на местната власт да 

следи работата на частния партньор. След завършване на проекта – предмет на 
публично-частно партньорство, поредицата от доклади дава възможност на местната 
власт да открои тенденциите и на реагира бързо на проблемите. Местната власт следва 
да включи в договора за публично-частно партньорство цели, еталони за сравнение и 
параметри на изпълнение. 

 
Друг фактор при мониторинга на експлоатацията е качеството на услугата, която 

получават крайните потребители. При предоставянето на услугата чрез частния 
партньор винаги трябва да се има предвид удовлетворяването на крайния потребител. 
Местната власт може да отрие телефонна линия за оплаквания, да пусне в обръщение 
обзори или да поддържа интернет страница и електронен адрес, на който 
потребителите да изпращат коментари и да излагат проблеми. Това ще даде 
възможност на местната власт да следи работата на частния сектор по реалното 
предоставяне на услуги.  

 
6.5 Външна оценка 
 
След изпълнението на договорните ангажименти, местната власт следва да 

помисли за контролен преглед, който може да се извърши от лица, взели пряко участие 
в предварителната фаза на проекта. Контролен преглед дава възможност на местната 
власт да определи дали първоначалните цени на партньорството за постигнати и да 
отчете кои механизми са сработили и кои не с оглед на планирането на бъдещи 
проекти.  

 
Стойност срещу пари 
 
Ключов критерий при оценката на потенциалния успех на едно публично-

частно-партньорство е т. нар. “стойност срещу пари” – т.е. дали замисълът на проекта 
дава възможност за успешно строителство и предоставяне на услуга, удовлетворяваща 
нуждите на крайните потребители при най-нисък разход за капитал, експлоатация и 
поддръжка за срока на действие на договора.  

 
При оценката по критерия “стойност срещу пари” следва да се вземат предвид 

редица фактори: 
 

• замисъл на проекта; 
• изграждане на обекта; 
• предоставяне на обект /услуги; 
• управление; 
• система за експлоатация.  

 
Последващият преглед позволява на се направи оценка на проекта от гледна точка 

на разходите и ефективността на услугите.  
 
При оценката по критерия “стойност срещу пари” анализът изисква: 
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• анализ на разходите и ползите от споразумението на публично-частно 

партньорство; 
• разпределяне на риска между партньорите; 
• финансови изисквания на проекта, налагащи подкрепа от страна на 

данъкоплатците; 
• срок на подкрепата на данъкоплатците за финансирането на проекта. 

 
6.6 Уреждане на споровете 

 
Публично-частните партньорства могат да включват безброй много и 

юридически сложни договорености. Интерпретацията – понякога погрешна - на тези 
договорености може да породи спорове между страните.  

 
Публично-частните партньорства могат да включват дългосрочни договорености 

между две и повече страни. Крайната цел при уреждането на споровете е да се осигури 
бързо преодоляване на разногласията през прекъсване на процеса на предоставяне на 
услугата на крайния потребител.  

 
Това обаче не винаги е възможно. Затова включването в договора за публично-

частно партньорство на механизъм за уреждане на споровете между страните е 
императивна необходимост.  

 
Две от най-често избираните форми за уреждане на спорове в тези случаи са 

посредничеството (медиацията) и арбитражът.  
 

Посредничество (медиация) 
Целта при посредничеството (медиацията) е да се стигне до приемливо и за 

двете страни решение на проблемите. Посредникът (медиаторът) обикновено е 
неутрална трета страна, която се среща със спорещите страни и посредничи или 
насочва обсъжданията помежду им. Посредникът няма право да налага решение, 
обвързващо за двете страни. Той не отсъжда, а само им помага да достигнат заедно до 
общо решение. 

 
 Арбитраж 
 Арбитражът значително се различава от посредничеството (медиацията). Макар 

и арбитърът да е неутрална трета страна, страните в публично-частното партньорство 
защитават всяка своята позиция, а не търсят заедно решение както при 
посредничеството. Накрая арбитърът взема крайното решение, което е задължително за 
страните, освен ако в договора за публично-частното партньорство е предвидено друго.  

 
 Предпазни клаузи 
 В някои ситуации, вместо да встъпват в съдебни битки, двете страни могат да се 
споразумеят относно невъзможността за по-нататъшно съществуване на публично-
частното партньорство. В някои от тези случаи страните могат да използват 
“предпазна” клауза или разпоредба, съдържаща се в договора за публично-частно 
партньорство, за да разтрогнат същото.  
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 Съществуват различни основания за използването на предпазна клауза за 
прекратяване на публично-частно партньорство. Тези основания следва да бъдат 
изрично посочени в договора за публично-частно партньорство. Предпазни клаузи 
могат да бъдат включени във връзка със следните обстоятелства: 

• влошаване на финансовата възможност на частния партньор да завърши 
проекта; 

• съществени неточности в първоначалната финансова оценка на проекта; 
• първоначалната финансова оценка на проекта вече е неприложима или 

практически неосъществима. 
 

Както и при решението на встъпи в партньорство, местната власт следва да бъде 
предварително наясно какво печели и какво губи от прилагането на предпазни клаузи. 
Тя също така следва да има план за действие в непредвидени ситуации, да на смекчи 
ефекта от прекъсването на процеса на предоставяне на услугата в случай че се стигне 
до прилагана на предпазна клауза по отношение на публично-частното партньорство.  

 
6.7. Прекратяване на партньорството  
 

 Прекратяването на партньорството след изтичане на срока на договора е законен 
процес, който се подчинява на договорното и статутното право. Договорът за 
учредяване на публично-частното партньорство между страните трябва да съдържа 
разпоредби относно прекратяването на партньорството.  
 
 Тези разпоредби могат да включват: 

• разпоредба за прехвърляне на активите (в случаите когато инфраструктурата или 
обектите се прехвърлят от частния партньор на местната власти, договорът 
трябва да съдържа изрично доказателства за състоянието на инфраструктурата 
или обектите); 

• разпределяне на нетните приходи и загуби; 
• изплащане на капитала; 
• изплащане на задълженията. 

 
В зависимост от сложността на споразумението или от инфраструктурата или 

услугите, за които то се отнася, клаузите относно прекратяването на споразумението 
могат да се различават значително.  

 
По-нататъшни стъпки 
След прекратяване на договора и разтрогване на партньорството, местната власт 

може да се окаже в положение да трябва да осигури по-нататъшното предоставяне на 
услугата или инфраструктурата. Местната власт следва да има план как услугата ще се 
предоставя на потребителите след прекратяване на договора с частния партньор. Такъв 
план може да предвижда: 

• поемане на функциите по предоставянето на услугата и осигуряването на 
инфраструктурата от местната власт; 

• изработване на нова договореност да публично-частно партньорство, насочена 
към съществуващия частен партньор. Тази стратегия до голяма степен зависи от 
политиката на местната власт във връзка с обществените поръчки и обявяването 
на търгове за някои проекти; 
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• Местното правителство може да обяви търг, за да види дали има и други 
заинтересовани да предоставят услугата или инфраструктурата след 
прекратяването на първоначалния договор.  

 
Други финансови въпроси  

 
 По-долу са дадени примери за публично-частно партньорство и критериите, 
които следва да се покрият, за да се реализират целите на финансовата отчетност на 
местното правителство. Предложените по-долу коментари се отнасят до ситуацията 
към датата на съставяне на настоящото ръководство и са от общ характер. 
 Оперативни и финансови лизинги 
 Последните изменения и допълнения на Закона за общините относно 
задълженията по споразуменията, включително лизингите  по проекти, осъществявани 
чрез публично-частно партньорство, могат да доведат до засилено използване на 
лизинга като начин за финансиране и експлоатация на инфраструктурни обекти. 
 
 При лизингова операция, наемодателят по същество запазва всички изгоди и 
рискове, свързани с владеенето на имота. Местната власт записва плащанията на 
вноските по лизинга като оперативни разходи за периода на лизинга; местната власт не 
следва да записва активи, отдадени под наем или задължения. 
  
 Според дефиницията, дадена в Наръчника на Канадския институт на 
обществените счетоводители основният лизинг е лизинг, при който по същество всички 
изгоди и рискове, свързани с владеенето на имота се прехвърлят върху наемателя 
(местната власт). При основен лизинг, местната власт записва активите и задължение 
по настоящата стойност на минималната лизингова вноска да периода на лизинга. От 
стойността на активите се правят съответните отчисления за периода на ползване, а 
задължението се намалява с изплатените суми като се приспаднат лихвата, която се 
начислява към операциите.  
 
 Приема се че лизингът е основен, когато са налице едно или повече от следните 
условия: 

• съществуват разумни основания да се приеме, че местното правителство ще 
влезе във владение на отдадения под лизинг имот след изтичане на срока на 
лизинга (например. когато лизингът предвижда прехвърляне на собствеността 
върху местната власт след изтичане на срока, когато има опция за договорена 
покупка или други факти и икономически обстоятелства, които потвърждават 
със сигурност, че местната власт ще придобие активите в края на срока на 
лизинга). 

• срокът на лизинга е такъв, че местната власт ще получи по същество всички 
икономически изгоди, които могат да произтекат от  ползването на имот под 
лизинг през целия експлоатационен живот на отдадения под лизинг имот 
(например когато срокът на лизинга е 75% или повече процента от 
експлоатационния живот на активите); 

• наемодателят (частният сектор) е сигурен, че ще си възвърне инвестициите в 
отдадения под лизинг имот и че ще има инвестиционна печалба в резултат на 
договора за лизинг (например настоящата стойност на минималната лизингова 
вноска в началото на лизинга е 90% или повече процента от покупно-
продажната стойност на активите към момента). Когато наемодателят запазва 
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рисковете, свързани с отдадената под лизинг собственост (например 
невъзвращаеми разходи, гаранции за изпълнение и морално остаряване) това 
може да означава, че не съществува такава сигурност.  

 
 
Договори за услуги 

  Договорите за предоставяне на услуги обикновено не пораждат дългосрочни 
задължения, записани в баланса. В случаите обаче, когато тези договори предвиждат 
още  доставката или използването на основни материални активи, те могат да отговарят 
на горното определение за лизинг и тогава договореностите следва да се преразгледат в 
съответствие с дадените по-горе насоки, за да се определи дали дадено задължение е 
поето в резултат на ползването и владеенето на активите. 
 
 Други договорености 
 Договорености, при които публичният сектор сключва договор с организации от 
частния сектор за предоставяне на комбинация от услуги – проектиране, строителство, 
финансиране и експлоатация на обекти или инфраструктура, както и правото на 
собственост или прехвърлянето на собствеността в даден момент, налагат да се обърне 
специално внимание на въпроса за съответно водене на счетоводната отчетност. 
Отново се тръгва по презумпцията, че страната, която има правото на собственост 
върху активите и поема свързаните с този рискове и изгодите от ползването им следва 
също така да отговаря за поетите задължения във връзка с активите. 
 
 Партньорства между местните власти 
 Партньорствата между местните власти включват съвместен контрол върху 
експлоатацията, активите или организациите и се различават от другите видове 
договорености между местните власти (обикновено наричани “посменно предоставяне 
на услуги”) по следните характеристики: 

• Значителни общи цели, както финансови, така и нефинансови 
 Общи са целите, споделяни от всички партньори. Когато целите са 
взаимоизгодни, договорът не се квалифицира като партньорство между местните 
власти. 

• Общ контрол 
 Общ контрол на партньорство между местните власти на равноправна основа 
означава, че партньорите вземат с консенсус решенията, свързани с финансовата и 
оперативната дейност на партньорството; никой от партньорите не може да упражнява 
едностранен контрол. 

• Споделен риск и изгоди 
 При партньорство между местните власти, всеки партньор поема дял от общия 
риск и от изгодите, свързани с общите цели на партньорството. 
 
 Делово партньорство между местните власти е партньорство между местни 
власти, притежаващо следните характеристики: 

• представлява самостоятелно юридическо лице с право да сключва 
договори от свое име, води и да бъде обект на съдебни дела; 

• притежава делегирани финансови и оперативни правомощия да извършва 
делова дейност; 

• има за основна дейност продажбата на стоки и услуги на лица и 
организации извън партньорите; 
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• в състояние е в хода на нормалното си функциониране да поддържа 
съществуването си и да посреща задълженията си от приходи от 
източници извън партньорите.  

 
Финансовите отчети следва пропорционално да включват финансовите отчети 

на  партньорствата между местните власти, с изключение на деловите партньорства.  
 
Деловите партньорства между местните власти се отчитат по дяловия метод, т.е. 

пропорционално на базата на участието на всяка от местните власти в партньорството. 


