
“Публично – частното партньорство –
възможност за бързо развитие”

Укрепване на партньорството при планирането и усвояването на
Структурните фондове на ЕС на местно и регионално равнище

Дискусия по Публично-частно партньорство (ПЧП)

Яничка ТРУЕВА –
Мениджър мониторинг на проект “Jobs” –
Заетост чрез подкрепа на бизнеса на МТСП и ПРООН
Координатор на проект „Укрепване на партньорствата в
планирането и усвояването на средства от
Структурните фондове на ЕС на местно и регионално ниво”
на Британското посолство, МРРБ и ПРООН

Дискусионен форум на Председателите на Общински съвети
в Република България на тема

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА И ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ –
НОРМАТИВНА РАМКА, ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ

08-09 Юни’ 2006 год., гр. София, Парк – хотел „Москва”
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РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА
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Декларацията на Роберт Шуман



ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент
Европейска комисия
Европейски съд
Европейска сметна палата
Комитет на регионите
Икономически и социален комитет



ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Подпомагане на регионите със
забавено развитие. 
Преустройство на регионите, 
които тежко са засегнати от
регресивното промишлено
развитие. 
Борба с дългосрочната
безработица и улесняване
интегрирането в трудовата
сфера
Улесняване приспособяването
на работещите към
преустройството на
промишления процес и към
промяната на
производствените системи.
Подпомагане развитието на
селото – провинцията
Подпомагането на региони с
изключително малка плътност
на населението. 

Солидарност
Взаимопомощ
Субсидиарност
Устойчиво развитие
Справедливост
Равнопоставеност



Реформа на кохезионната политика
2007 - 2013

Цел: сближаване (ЕФРР, ЕСФ, Кохезионен фонд) - подкрепа
за икономически растеж и създаване на работни места в най-
слабо развитите страни-членки и региони
Цел: регионална конкурентноспособност и заетост (ЕФРР / 
ЕСФ) - създадена, за да се помогне на по-богатите страни-
членки да се справят с икономическите и социални промени, 
глобализацията и прехода към общество на знанието. 
Инициативите по заетостта трябва да се основават
на Европейската стратегия за заетостта (ЕСЗ) (адаптивност
на работната сила, създаване на работни места и достъп до
пазара на труда за хора в неравностойно положение). 
Цел: Европейско териториално сътрудничество (ЕФРР): 
насърчаване на трансграничното сътрудничество за
намиране на съвместни решения на въпроси като развитието
на градските, селските и крайбрежните райони, развитието на
икономически връзки между МСП.



ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Структурни фондове
Европейски фонд за регионално развитие (1975 г.)
Европейски социален фонд (1960 г.)
Европейски аграрен фонд
Финансов инструмент за рибовъдство

Инициативи на общността –
Интеррег ІІІ; Урбан ІІ; Лидер +; Равенство
7 - ма рамкова програма - Укрепване на научните и технологични основи на
промишлеността в ЕС и насърчаване на конкурентноспособността й в
международен план
Кохезионен фонд (1994 г.)за държавите-членки, чийто БВП на глава от
населението е под 90% от средния за ЕС, за проекти в областта на
екологията и трансевропейските транспортни мрежи
Предприсъединителна помощ –
ФАР; ИСПА; САПАРД
Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) 
Европейска банка за възстановяване и развитие; 
Европейски инвестиционен фонд
Европейска централна банка



ИНИЦИАТИВИ НА ОБЩНОСТТА И ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ИНТЕРРЕГ ІІІ насърчава развитието на трансграничното, 
междурегионалното и транснационалното
сътрудничество; 
УРБАН II подпомага разработването на иновационни
стратегии в градовете и градските зони; 
ЛИДЕР+ насърчава инициативи за развитие на селските
райони; 
РАВЕНСТВО е предназначена за борба с
дискриминацията на пазара на труда. 
7 - ма рамкова програма - Укрепване на научните и
технологични основи на промишлеността в ЕС и
насърчаване на конкурентоспособността й в
международен план



ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДЕЙСТВИЕ НА
СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

Принцип на концентрация
Принципът на концентрация предполага насочване на финансова
подкрепа към определен брой приоритетни цели с оглед повишаване
ефективността на помощта от структурните фондове. 

Принцип на партньорство
Принципът на партньорство изисква близко сътрудничество между
Комисията и съответните власти на национално, регионално и местно
равнище, включително и взаимодействие с икономическите и
социални партньори, определени съобразно националните правила и
практики.

Принцип на планиране
Третият оперативен принцип за прилагане на структурните фондове е
планирането. Той е свързан с определянето на сроковете за оказване
на финансовата помощ. Планирането определя и сферите на
действие на всеки от фондовете.

Принцип на допълване
Допълването е свързано с необходимостта от съфинансиране на
проектите. Финансирането от фондовете на Европейския съюз не
замества националната структурна помощ, а само я допълва.



Къде сме ние?



ПРЕДИМСТВАТА ОТ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС

Свободно движение на хора, стоки, услуги
и капитали;
Признаване на образованието и
професионалната квалификация във
всички страни на ЕС;
Свободна възможност за работа в
страните на ЕС, след изтичане на
преходните периоди;
Зачитане на гражданските и социалните
права във всички страни членки;

Приемане на европейските принципи в социалната сфера;
Подобряване на жизненото равнище;
По-голям избор на стоки при по-ниски цени;
По-голям пазар за производителите – над 500 млн.;
Засилване на икономическата и търговската интеграция;
Гаранция за чуждестранните инвеститори



6 Междинни
звена

1 Междинно
звено

3 Междинни
звена

КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

УО на ОП
“Регионално
развитие”

МРРБ

УО на ОП
“Конкурент-
носпособ-
ността на

българската
икономика”

МИ

УО на ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”

МТСП

УО на ОП
“Администра-

тивен
капацитет”

МДААР

УО на ОП
“Околна
среда”

МОСВ

УО на ОП
“Транспорт”

МТ

Институционална рамка
България (2007 – 2013)

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН ОДИТИРАЩ ОРГАН

2 Междинни
звена

1 Междинно
звено

3 Междинни
звена

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НАБЛЮДЕНИЕ

ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО - МФ

КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП



УПРАВЛЯВАЩИ ОРГАНИ

Главна дирекция "Програмиране на регионалното
развитие" в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ); 
Дирекция "Предприсъединителни програми и проекти" в
Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ); 
Дирекция "Европейски фондове, международни
програми и проекти" в Министерството на труда и
социалната политика (МТСП); 
Дирекция "Координация на програми и проекти" в
Министерството на транспорта (МТ); 
Дирекция "Кохезионна политика за околна среда" в
Министерството на околната среда и водите (МОСВ); 
Дирекция "Управление на проекти и програми" в
Министерството на държавната администрация и
административната реформа (МДААР).



МЕЖДИННИ ЗВЕНА

Към Националната оперативна програма за регионално развитие
териториалните звена в структурата на Главна дирекция “Програмиране на
регионалното развитие” на МРРБ, създадени в центровете на районите за
планиране; 

Към Оперативната програма «Конкурентност на българската икономика»
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия; 

Към Оперативната програма «Човешки ресурси»
дирекция “Координация на образователни и международни проекти и
програми” в Министерството на образованието и науката, 
агенциите по заетостта и за социално подпомагане; 

Към Оперативната програма «Транспорт»
Изпълнителна агенция “Пътища”, 
Национална компания “Железопътна инфраструктура”, 
Изпълнителна агенция “Морска администрация”; 

Към Оперативната програма «Околна среда»
дирекция “Фондове на ЕС за околна среда” в МОСВ, 
дирекция “Изпълнителна агенция ИСПА - благоустройствени дейности и
ВиК системи” в МРРБ; 

Към Оперативната програма «Административен капацитет»
дирекция “Европейска координация и международно сътрудничество” в
МДААР.



Индикативно рапределение България 2007-2013
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НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
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28 Областни стратегии за развитие

НАЦИОНАЛНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ПРИОРИТЕТ 1: 
ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Мярка 1.1: Екологични инфраструктури
Мярка 1.2: Образователна и социална инфраструктура
Мярка 1.3: Организиране на икономическите дейности
Марка 1.4: Подобряване на физическата среда



ПРИОРИТЕТ 2: 
МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ ТРАНСПОРТНИ И

КОМУНИКАЦИОННИ ВРЪЗКИ

Мярка 2.1: Системи за устойчив градски транспорт
Мярка 2.2: Транспортна инфраструктура
(пътища 2-ри и 3-ти клас)
Мярка 2.3: Вътрешнорегионални транспортни услуги
Мярка 2.4: Местни мрежи свързани с ИКТ



ПРИОРИТЕТ 3: 
РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

Мярка 3.1: Развитие на туристическите атракции и
свързаната инфраструктура

Мярка 3.2: Подобряване на туристическото обслужване
Мярка 3.3: Развитие на туристическия продукт и маркетинг

на дестинациите



ПРИОРИТЕТ 4: 
НАСЪРЧАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО ИМЕСТНО

РАЗВИТИЕ

Мярка 4.1: Партньорства за интегрирано развитие
Мярка 4.2: Интегрирано планиране и подготовка на проекти
Мярка 4.3: Дребномащабни местни инвестиции
Мярка 4.4: Насърчаване сътрудничеството с европейските региони



ИНДИКАТИВНО ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

2,141.90100%Общо

85.684%Приоритет 5 – Техническа помощ

25.7010%Мярка 4.4: Насърчаване сътрудничеството с европейските региони

179.9270%Мярка 4.3: Дребномащабни местни инвестиции

38.5515%Мярка 4.2: Интегрирано планиране и подготовка на проекти

12.855%Мярка 4.1: Интегрирани партньорства за развитие

257.0312%Приоритет 4 – Насърчаване на регионалното и местно развитие

44.9815%Мярка 3.3: Развитие на туристическия продукт и маркетинг

29.9910%Мярка 3.2: Подобряване на туристическото обслужване

224.9075%Мярка 3.1: Развитие на туристическите атракции и инфраструктурата

299.8714%Приоритет 3 – Развитие на устойчив туризъм

32.135%Мярка 2.4: Местни мрежи свързани с ИКТ

32.135%Мярка 2.3: Вътрешнорегионални транспортни услуги

321.2850%Мярка 2.2: Транспортна инфраструктура (пътища 2-ри и 3-ти клас)

257.0340%Мярка 2.1: Системи за устойчив градски транспорт

642.5730%Приоритет 2 – Местни и регионални транспортни и комуникационни връзки

128.5115%Мярка 1.4: Подобряване на физическата среда

128.5115%Мярка 1.3: Организиране на икономическите дейности

299.8735%Мярка 1.2: Образователна и социална инфраструктура

299.8735%Мярка 1.1: Екологични инфраструктури

856.7640%Приоритет 1 – Градско възстановяване и развитие



ЦЕЛИ НА ПЧП

Да мобилизира местната общност за
планиране на развитието
Да хармонизира плановете за развитите на
държавната администрация, компаниите и
НПО
Да изгради капацитет за получаване и
усвояване на ЕС инструменти



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЧП В СФЕРАТА НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА

Частния сектор инвестира в инфраструктурата и
предоставя свързани с това услуги на публичния сектор;
Публичния сектор запазва отговорността за
предоставянето на основните услуги;
Договорното начало като начин за уточняване на
взаимоотношенията между публичния и частния сектор
Публичният сектор изисква определени стандарти и
поставя изисквания
Частният сектор предоставя услуги, които са част от
функциите и отговорностите на публичния сектор.
Националното финансиране и подкрепата от ЕС не могат
да покрият необходимите разходи за инфраструктура



Публично-частно партньорство: определение

тип проект, който ангажира както обществения, така и
частния сектор

съвместно бизнес начинание за осигуряване на
инфраструктура, услуги (социални, в здравеопазването, 
образованието, обучението, туризма, бизнеса и т.н.), 
което се гради върху конкретните и допълващи се
компетенции и интереси на всеки от партньорите
(обществени и частни)

партньорство между обществени и частни организации с
цел осъществяване на проекти или предлагане на услуги, 
традиционно осигурявани от обществения сектор (напр. 
социални услуги) (ЕС – Комисия



Защо публично-частно партньорство ?

за да се осигури допълнителен капитал
(допълнителни средства за финансиране)

за да предложи алтернативни умения за
управление и изпълнение (експертният опит
на частните партньори)

за да предложи допълнителни ползи на
потребителя и обществеността като цяло
(повече, нови и по-добри услуги)

за да дефинира по-добре нуждите и да осигури
оптимално използване на ресурсите

за да предложи по-добро разпределение на
риска



Защо публично-частно партньорство ?

за да се гарантира по-голяма прозрачност и откритост на
процеса
да се усигурят иновационни подходи и трансфер на
знания
да се създадат нови възможности за бизнес и заетост
да се осигури ново разделение на труда и нови
възможности за труд
да се отворят обществените структури към гражданите
да се поддържа високо равнище на качество, сигурност и
безопастност
да се гарантират правата на потребителя
да се наблюдава и оценява изпълнението на дейностите
да се гарантира законова сигурност



Публично-частно партньорство: кога ?

ако услугата или проектът не могат да бъдат
осигурени с финансовите или експертни ресурси на
обществените органи (местни, регионални или
национални) – липса на ресурс
ако качеството или нивото на обществените услуги
могат да бъдат повишени чрез привличането на
частни партньори – да го направим по-добре
ако услугата или проекта могат да бъдат
осъществени в по-кратък срок – да го направим по-
бързо



Публично-частно партньорство: кога ?

ако потребителите на услугата подкрепят
привличането на частен партньор
ако има възможност за конкуренция между
евентуалните частни партньори
ако няма законови или подзаконови ограничения по
отношение участието на частни партньори (законова
рамка на ПЧП)
ако проектът или услугата осигуряват възможности
за иновации или нови услуги
ако има традиции на партньорство между частния и
обществения сектор и възможности за насърчаване
на икономическото развитие



Партньори в публично-частните партньорства

Частен партньор: Партньор от частния сектор избран чрез
състезателна процедура за възлагане на обществена поръчка, за да
предостави услуга по договор с обществения партньор. Частният
партньор може да бъде всеки от следните:
Проектна компания
Специално превозно средство
Концесионер
Предприемач
Консорциум
С различен правен статус. Като частни патрньори при
различни подходи към ПЧП могат да бъдат привличани:
Фондации
Асоциации
НПО (в по-широк смисъл – с нестопанска цел и пр.)
Камари



Партньори в публично-частните партньорства

Обществен партньор: Обектът от обществения сектор, 
който участва като страна по проектния договор. Това
могат да бъдат:
Федерални, регионални или общински власти
Министерства
Агенции
Държавни корпорации
Болнични управи
Училищни настоятелства
Университети
Изследователски институти
Общински или държавни предприятия



Типове публично-частно партньорство

Е&П - Експлоатация и поддръжка
ПИ (Проектиране – Изграждане)
Изпълнение “До ключ”/Проектиране – Изграждане –
Експлоатация – Трансфер (ПИЕТ)
ПИФЕ (Проектиране – Изграждане – Финансиране –
Експлоатация) - Концесия
Допълнение към съществуващото
Лизинг – Покупка
Временна приватизация
ИТЕ (Изграждане – Трансфер – Експлоатация)
ИСЕТ (Изграждане – Собственост – Експлоатация –
Трансфер)
Алтернативен подход към публично-частното
партньорство



ДизайнДизайн

ПострояванеПострояване

ИзвършванеИзвършване

ПоддръжкаПоддръжка

УслугиУслуги

ФинансиранеФинансиране

СобственостСобственост

НПО
(собственост,

дизайн, 
построяване, 
извършване, 
поддръжка и

услуги)

НПО
(собственост,

дизайн, 
построяване, 
извършване, 
поддръжка и

услуги)

орган на
публичната власт
предоставя
средства

Проект за
дизайн и
строеж

Проект за
дизайн и
строеж

Проект за
предоставяне

на услуги

Проект за
предоставяне

на услуги

Проект за
поддръжкаПроект за

поддръжка

Проект за
предоставяне

на услуги

Проект за
предоставяне

на услуги

Проект за
предоставяне

на услуги

Проект за
предоставяне

на услуги

Споразумение
между орган
публичната
власт и НПО

Предоставяне на
услугиПредоставяне на

услуги

Финансиране от
орган на

публичните
власти

Първоначално
финансиране

Проекти финансирани от ЕФРР, ЕСФP, 
органи на публичната власт (местни
власт, общини), Национална агенция по
заетостта (Програми)

Заетост
Обучение
Образование

Заетост
Обучение
Образование

Финансиране

Финансиране

Финансиране

Делегиране на
дейности към

друг
изпълнител
(аутсорсинг) 

Делегиране на
дейности към

друг
изпълнител
(аутсорсинг) 

Алтернативен подход към ПЧП



Корпус от
Acquis на ЕС

Национално законодателство
Включително /но не само/:

Обществено здравеопазване, Околна среда,
Транспорт, Обществени поръчки

Финанси, Трудови договори, Данъци/Счетоводство

Общински/регионални
Разпоредби & Правилници

Проблеми на
проектните
договори Проект ПЧП

Йерархия на законовата рамка


