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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ЕС

– Европейски съюз;

ПЧП – Публично частно партньорство;
ОС

– Общински съвет.

ПРОДУКТИ
Система от ключови показатели за изграждането на
концепция
Интегрирането на ключовите показатели в единен и комплексен
подход при изработването на концепция ги превръща в завършена
система. Включените в системата показатели, по своята същност
притежават качествена измеримост. Ключови за изграждането на
концепция показатели са:
•

Обхватност на концепцията
Концепцията трябва да бъде достатъчно развита за да може да
обхване всички необходими процеси

•

Интегриран аналитичен подход
Концепцията трябва да предполага интегриран подход при
анализите за идентифициране на възможности за ПЧП.
Интегрираният подход се базира на съчетаване на интересите на
трите страни – местно населени, община, частен партньор.

•

Гъвкавост
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Показателят изразява притежаването на концепцията на нужния
инструментариум, който да й позволява модифициране и при
необходимост допълване на процесите в нея, както и
адекватността й при конюнктурни промени.
•

Процесна ориентираност
Процесно ориентирана концепция означава да съществува ясно
разделение на процесите и представа за функциите на всеки един
процес. Също така трябва да се отдава нужното значение на
връзките между отделните процеси.

•

Съвременност на концепцията
Концепцията следва да бъде адекватна с най-новите практики в
областта, за да може да гарантира възползване в максимална
степен от възможностите и предимствата на ПЧП.

•

Отвореност към обществото
Концепцията е необходимо да гарантира взимането под внимание
мнението на обществото
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Система за разработване на структура за управление на
процесите, свързани с реализирането на приоритетни
ПЧП, комуникацията между отделите на общината и
частния сектор
Процесите необходими да се реализира ПЧП по принцип са
идентични с тези за реализация на приоритетно ПЧП. Структурата за
управление на тези процеси се изгражда на база специфичните процеси
съставляващи системата за реализирането на ПЧП и нуждата от човешки
ресурс за извършването им.
Системата за разработване на структура за управление на
процесите,
свързани
с
реализирането
на
приоритетни
ПЧП,
комуникацията между отделите на общината и частния сектор, се гради
на:

Систематичен подход „Блок-схема” на процесите

Този подход позволява всички процеси на системата да се нанесат
на една блок схема, което разкрива тяхната последователност и връзки
между тях. Структурата за управление на процесите има възможност да
бъде дефинирана лесно и ефективно и да бъдат нанесени съответните
структурни позиции върху блок схемата за да се изрази връзката
процес-структура. Аналогично се дефинира и комуникацията община –
частен сектор като може да се види, в кой процес съществува такава и
какви структурни единици са необходими за обслужването на този
процес. За осъществяване на процесите е необходимо да се дефинира
конкретен отговорник на процес.
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Процесите свързани с реализиране на ПЧП и комуникацията, в този
контекст, с частния сектор не е първостепенна задача на общината. В
последствие те могат да придобият фокус за общината, но по своята
същност това са действия, които са функция от дейността на общината и
следва да се разглеждат като свързани с нея обекти. Това означава, че
въпреки, че самите процеси могат да бъдат обособени като
самостоятелни съществува възможността необходимата за тях структура
да не се изгражда на ново, а да се осъвмести по сходни дейности с вече
съществуващата структура, необходима за характерната работа на
общината.
Принципните структурни единици,
нормалната работа на процеса са:
•

които

са

необходими

за

Мениджър проекти
Лице, което е пряко отговорно за нормалната работа на системата
и ефективното протичане на процесите. Отговорен за поддръжката
и на вече сключените ПЧП.

•

Юрист
Необходим
при
изготвяне
на
договори
и
анекси,
при
разрешаването на различни, възникнали в процеса на работа
казуси и при съдебни спорове.

•

Анализатор
Могат да се използват различни експерти от общината или външни
такива. Това е структурна единица, която изразява експертни
мнения, оценки и заключения по различни видове ПЧП и различни
казуси по тях. Това са лица специалисти в различни области и се
използват според спецификата на ПЧП и техните компетенции.

•

Компилатор проект
Редица документи, а най-вече самото ПЧП, при изграждането си се
прави от екип и се разписват различни текстове от поне няколко
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отделни лица. За да има единно звучене и най-вече логическа
свързаност е необходимо структурна единица да бъде предвидена
за целите на компилацията /събиране и логическо свързване на
отделните елементи от проекта или документа/ и редакцията на
проекта по ПЧП или възникващата документация.
•

Технически асистент
Структурна единица, която поддържа базова комуникация с
частния сектор. Тя се грижи и за техническо оформяне на
съпътстващата процесите документация.

Система за разработване на вътрешни правила за
управление на процесите, свързани с реализирането на
ПЧП
Системата за разработване на вътрешни правила за управлението
на процесите, свързани с реализирането на ПЧП дава общата рамка и
принципите, които трябва да се следват при изграждането на
вътрешните правила. При тази дейност трябва да се съобразим и да
вземем под внимание:
•

Правилен подбор на експертните групи за дейността;

•

Адекватното дефиниране на процесите;

•

Внимателно анализиране на всеки процес;

•

Корелацията на правилата със съответния им процес;

•

Съобразяване на структурата за управление на процесите и
отговорните лица;

•

Точно дефиниране на обхват на правилата;
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•

Съобразяване с националното
развито в областта;

законодателство,

доколкото

е

Съществуват няколко принципни етапа при разработването на
вътрешните правила:
•

Иницииране
Длъжностно лице, което има необходимите правомощия възлага за
изработване съответните правила. Назначава се отговорник на
задачата и се дава краен срок за извършването й.

•

Подготвителен етап
Етап на който се извършват всички необходими дейности за
разработване на правилата. Тук има няколко подетапа свързани с
провеждане на проучвания и анализ върху процесите, вътрешни
съгласувания и заседание на работни групи, фактическа
разработка на правилата, преглед на изработения документ и
финализиране.

•

Обсъждания
Обсъжданията се извършват след като експертите са изготвили
финален документ. Обсъжданията са на ниво общински съвет
където се разяснява спецификата на документа и се отговаря на
въпроси при необходимост.

•

Гласуване
Разработените правила се подлагат на гласуване за тяхното
приемане или отхвърляне от ОС.

•

Обнародване
Дава се гласност на извършената работа и правилата стават
публично достъпни за заинтересованите страни и населението.
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Системи за структуриране на процеса по осъществяване
на ПЧП
За структурирането на процеса по осъществяване на ПЧП се
използват аналитични подходи на сепарация на процеса на съставни
части и детайлизиране на подпроцесите. Като основен инструмент за
нагледно структуриране се използват алгоритмични способи и поконкретно - графични похвати и блок-схеми. За структурирането на
процеса е необходимо интегрирането на следните два типа алгоритми:
•

Условен алгоритъм;

•

Цикличен алгоритъм.

Системата включва четири принципни етапа, които са подредени в
следната последователност:
•

Изясняване на задачата на база желания краен резултат;

•

Уточняване на функционалността на процесите;

•

Установяване на входните данни и изходни резултати на всеки
процес с цел установяване на взаимовръзката между тях и
логиката на подредба;

•

Изразяване на структуриран процес чрез блок-схема.
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Номенклатура на стандартизирани образци и документи,
свързани с подготовка, реализиране, управление и
отчетност с цел пълна прозрачност в управлението и
ефективността на ПЧП
Номенклатурата на документи, свързани с подготовка, реализиране,
управление и отчетност на ПЧП ги класифицира най-общо в три
категории:
Вътрешни документи

Външни документи
•
•
•

План за развитие
Непоискано
предложение
Анализ на
въздействието върху
околната среда

Неспецифични
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Изходна спецификация
Описание на проектна
опция
Оценка на разходите
Икономически и
финансов анализ
Пазарен тест
Ресурсен план на
проекта
Бизнес казус
Съпоставителна рамка
на обществения сектор
(компаратор)
Покана за заявяване на
интерес
Система за оценка на
заявките за интерес
Доклад от оценката на
заявките за интерес
Нотификация за
резултата от поканата
за заявяване на интерес
База данни от
съпътстваща
информация и
материали
Процедури по оценка на
офертите
Оферта
Рамка за преговори

Специфични
•
•
•
•
•
•

Матрица за
идентификация и
алокация на риска
Тест за защита на
публичния интерес
Формуляр за заявяване
на интерес
План-график на
дейностите и алокация
на ресурси
Досие на проекта
Договор за ПЧП
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Външните документи са документи, чиято структура зависи от
външни фактори и не е релевантна към ПЧП проекта като такъв.
Вътрешните неспецифични документи са документи свързани с
ПЧП процеса, чиято структура се регламентира от приложимата
нормативна уредба (напр. ЗОП) или не подлежи на еднозначна
дефинируемост на структурата.
Вътрешните специфични документи са инструментариум с
характерна структура, който общината следва да използва при
подготовка, реализиране, управление и отчетност на ПЧП проекти.
Поради своята важност и специфичност тези методически документи са
представени като стандартизирани образци в изложението по-долу.

Набелязани действия за реализиране на ПЧП
Набелязаните действия за реализиране на ПЧП представляват
основни активности по процеса синтезирани на база най-добрите
практики, като същевременно подлежат на допълване или адаптиране
към конкретните параметри на всеки един ПЧП проект. Ето защо те
следва да се тълкуват като препоръчителни:

Идентифициране на нуждата (услугата)

•

Идентифициране на нуждата

•

Дефиниране обхвата и резултатите в изходна спецификация

•

Нотифициране на бизнеса за потенциален проект

19 | с т р .
Този документ е изработен от
ОБЕДИНЕНИЕ „ЮНАЙТЕД ГРУПС”
www.escagroup.com

www.dpview.eu

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

Предварителна оценка на вариантите

•

Сформиране на първоначален екип на ПЧП проекта

•

Специфициране на възможните технически решения

•

Идентификация на проектните опции

•

Оценка на проектните опции
o Първоначална оценка на разходите
o Идентификация и идейна алокация на рисковете
o Икономически и финансов анализ
o Идентификация на ключови въпроси свързани екология,
планиране и културно наследство
o Идентификация на други значими въпроси
o Предварителна оценка на публичния интерес
o Оценка на интереса от страна на частния сектор

•

Разработване ресурсен план на проекта
o Оценка на необходимите ресурси
o Предложение за финансиране на проекта
o Създаване на индикативна времева рамка на проекта

•

Обсъждане в общинската администрация
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Разработване на бизнес казус

•

Преглед на целта и обхвата на проекта

•

Финализиране на изходната спецификация

•

Идентификация и алокация на риска

•

Индикиране на бизнес структура

•

Описване на референтния проект

•

Начално дефиниране на съпоставителна рамка на обществения
сектор (компаратор)

•

Анализ разходи-ползи

•

Тест за пазарен апетит

•

Методи за измерване на резултатите и заплащане

•

Идентификация и консултации със заинтересовани страни

•

Тест за обществен интерес

•

Анализ на въздействието върху околната среда

•

Преглед на план-графика на дейностите и алокацията на ресурси

Разработване на ПЧП проект

•

Формално сформиране на екипа по проекта

•

Детайлизиране на план-графика на дейностите и алокацията на
ресурси

•

Финализиране на съпоставителна рамка на обществения сектор
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•

Доразвиване търговските принципи на бизнес казуса (модел на
партньорството)

•

Консултации

Заявяване на интерес

•

Разработване на документи за заявяване на интерес

•

Изготвяне процедури за оценка на заявки

•

Публична нотификация и покана за кандидатстване

•

Брифинг на потенциални кандидати

•

Подаване на заявки за интерес от потенциални кандидати

•

Оценка на заявките за интерес

•

Изготвяне на къса листа

Събиране на оферти

•

Нотификация за резултата от поканата за заявяване на интерес

•

Разработване на пакета документи за кандидатстване
o Финализиране досието на проекта
o Компилиране базата данни от съпътстваща информация и
материали
o Разписване на проектодоговор

•

Комуникация с кандидатите
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•

Изготвяне процедури за оценка на офертите

•

Подаване на обвързващи оферти от поканените кандидати

•

Оценка на офертите

•

Изготвяне на оценителен доклад

Заключителни преговори

•

Дефиниране на преговорните въпроси и процедури

•

Провеждане на преговори с кандидата(ите)

•

Финализиране на финансовите параметри и договореностите по
ПЧП проекта

•

Избор на подходяща дата и място за започване на изпълнението

•

Получаване на необходимите одобрения за ПЧП проекта

•

Подписване на договора от страна на кандидата

•

Подписване на договора от страна на администрацията

•

Оповестяване резюме на проектните договорености

Управление на проектните договорености

•

Сформиране на екип за управление на договора

•

Мониторинг на осигуряването на публичната услуга
o Изграждане на инфраструктурата
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o Експлоатация
•

Управление на отклоненията

•

Управление интегритета на договора
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РЕЗУЛТАТИ
Концепция за осъществяването на ПЧП
Концепцията за осъществяване на ПЧП представлява общото
схващане за начините, подходите и методиката за осъществяване на
ПЧП в общината. Концепцията е принципната постановка, която дава
най-обща представа за замисъла, който олицетворява плана за
осъществяване на ПЧП. Избраната концепция трябва да се гради върху
няколко основни опорни точки:
•

Изграждане и дефиниране на конкретна система;

•

Вникване в дълбочина
съставляващи системата;

•

Използване на абсолютно еднотипни похвати за всяка дейност;

•

Стандартизиране на документацията.

и

разбиране

на

всички

процеси

Принципни разлики съществуват при отделните възможности за
избор на концепция. При всяка една от тях се задоволява обществен
интерес, но съществуват четири основни концепции за ПЧП:
•

Концепция на проблема
Тази концепция предполага реализация на ПЧП когато съществува
даден проблем с определен общински обект и е необходимо той да
бъде решен бързо. Решението се търси чрез изграждане на ПЧП
при възможно най-добри условия за частния партньор. Общината
приема, че предлага възможно най-добрите условия и много лесно
ще съумее да реализира успешно ПЧП за решаване на проблема си.
Тук липсва анализ върху търсенето на бизнеса, предлагането на
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конкурентни общини, както и приоритизиране на собствените
възможности и стремеж за извличане на максимална изгода за
общината и обществото.
Пример за ситуация, в която може да се вземе решение за
ползване Концепцията на проблема за реализация на ПЧП е когато
дадена община е в състояние на изключително ограничен
финансов ресурс, поради каквато и да е причина и няма
възможност да извършва характерните за нея дейности и услуги. В
такъв момент тя може да прибегне до тази концепция с
убеждението, че частния партньор би имал интерес да влезе в
подобно партньорство, а общината ще съумее да отложи
съответните плащания във времето и ще постигне стабилизация.
•

Концепция на идеите
При Концепцията на идеите, по подобие на концепцията на
проблема, липсва анализ на търсенето от страна на бизнеса,
предлагането на форми на ПЧП от конкурентни общини и
приоритизиране на собствените възможности за ПЧП. Тази
концепция се гради на експертни решения за нуждата от ПЧП и
генерирани идеи в следствие на видяна успешна форма на ПЧП,
следване на „модни” тенденции за реализация на ПЧП и др.
Характерно за концепцията на идеите е, че се приема, че дадена
идея е абсолютно адекватна и със сигурност нейното реализиране
чрез ПЧП ще има успех.
Пример за възможност за използване на тази концепция е в
ситуация, в която общината не разполага с ресурс за извършване
на адекватни проучвания, анализи и приоритизиране, но решава,
че ще използва ПЧП като възможност за развитие. При такава
ситуация концепцията на идеите се явява решение.

•

Икономическа концепция
Икономическата концепция е обвързана с извършване на
проучвания, анализи, оценки и приоритизиране в сферата на ПЧП.
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При тази концепция се залага на отличното познаване на
възможното търсене от страна на бизнеса, предлагането на ПЧП на
конкурентни общини, идентифицирането и приоритизиране на найрентабилни ПЧП по определени показатели. Концепцията
предполага балансирани изгоди за всички страни. Предлагането на
ПЧП е активно от страна на общината и за тази дейност са
предвидени конкретно отговорни лица.
Пример за използване на концепцията е ситуация, в която
общината има ясна и целенасочена политика за изграждане и
развитие на ПЧП. Съответно разходите за тази политика са
бюджетирани по отделни пера и са заложени в общата финансова
рамка на общината.
•

Концепция за добавяне на стойност за обществото
Използването на Концепцията за добавяне на стойност за
обществото предполага фокусиране върху потребностите на
местното население, анализиране на тези потребности, оценката
им през призмата на възможностите на тяхното задоволяване чрез
механизмите на ПЧП и търсене на тяхното покриване в следствие
изграждане или доразвиване на различни форми на ПЧП. Както и
при Икономическата концепция, така и тук се извършват
проучвания в няколко направление, върху които стъпват в
последствие анализите и оценките за възможности за ПЧП, като
тяхна цел е намирането на оптималното сечение между
възможностите на общината, интересите на бизнеса и желанията
на обществеността.

Избраната концепцията за осъществяване на ПЧП в общината –
Концепция за добавяне на стойност за обществото предполага
включването на всички опорни точки, дефинирани по-горе в документа.
Тя следва да засегне следните основни дейности при употребата си:
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•

Иницииране на ПЧП
Идентифицирането е началната фаза за определяне на нуждите от
ПЧП и срещане на интереса на местните власти, бизнеса и
обществеността.

•

Оценка
Оценката следва да даде резултат като се направи най-добър
избор от съществуващите възможности по отношение оптимално
задоволяване нуждите на обществото и постигане на най-добра
стойност за вложените пари.

•

Договаряне
Процесът по договаряне е свързан с постигане на съгласие относно
елементите на ПЧП и начините на постигане на определените цели
и заложени резултати като в следствие на това се сключва договор
между страните.

•

Изпълнение
Етапът на изпълнение трябва да включва необходимите процеси и
дейности, които са свързани с реализацията, управлението и
контрола на ПЧП.

Общи насоки за осъществяване на ПЧП
Общите насоки са пряко отражение на принципните постановки
залегнали в концепцията за осъществяване на ПЧП. Общите насоки
дефинират посоката за изграждане на всеки процес и подпроцес, част от
общата система. Те са основа за конкретизиране и детайлизиране на
методологията на работа при осъществяване на ПЧП. Общите насоки
следва да очертаят действията, които да се предприемат за правилно
изпълнение на избраната концепция. За реализиране на Концепцията за
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добавяне на стойност за обществото е необходимо да се извършат
следните дейности:

Проучване

Текущ статус

•

Досегашна практика на целевата общината

•

Вътрешни правила за осъществяване на ПЧП

•

Възможности на общината за реализация на ПЧП

•

Проучване на потребностите на обществото

•

Проучване на предлагането от страна на общината

•

Проучване на търсенето на бизнеса

•

Проучване на възможности и предложения на общини, които могат
да се явят като потенциални конкуренти на целевата община по
отношение привличането на частен партньор за реализация на ПЧП

•

Проучване на микро и макро среда, „SWOT” анализ

Опит на общини от ЕС

•

Проучване на близки по
икономическа среда общини

•

Заимстване на добри практики

геополитическа,

демографска
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Анализ и оценка

Анализ и оценка на проучения текущ статус

•

Анализ и оценка на досегашни практики за осъществяване на ПЧП
в общината

•

Анализ и оценка на вътрешните правила за осъществяването на
ПЧП

•

Анализ, оценка и идентификация на възможностите на общината за
реализацията на ПЧП

•

Анализ и оценка на потребностите на населението от услуги, които
биха могли да бъдат задоволени чрез използването на ПЧП

•

Анализ и оценка на предлагането на услуги които биха могли да
бъдат предмет на ПЧП от страна на общината

•

Анализ и оценка на търсенето на възможности за ПЧП от страна на
бизнеса

•

Анализ и оценка на възможности и предложения на близки общини

Анализ и оценка на добрите практики по отношение осъществяването на
ПЧП в общини от ЕС, близки по геополитическа,демографска и
икономическа среда

Идентифицирани възможности за ПЧП. Анализи и оценка за всяка от
идентифицираните възможности

•

Идентифициране
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•

Анализ и оценка

•

Оценка за връзката на идентифицираните възможности за ПЧП с
фокуса на развитие на Общините според техните стратегически
документи

•

Приоритизиране
на
идентифицираните
възможности
за
осъществяването на ПЧП на база изводите от проведените анализи
и оценки

При осъществяване на ПЧП проект и встъпване в договорни
отношения с бизнеса, администрацията следва да има пред вид и да
спазва някои основни общи насоки които включват:
•

Да се оптимизира нивото на публични разходи за инфраструктура
чрез разумно използване ресурсите на обществения и частния
сектор

•

Да гарантира, че предоставянето на публичната услуга ще става в
съответствие с най-добрите практики и, където е приложимо,
съобразно националните и международни стандарти

•

Да съдейства и укрепва икономическото развитие и възможностите
за заетост в общината

•

Значително да подобри нивото на предоставяне на публична услуга
в обществото

•

Да насърчава иновациите в предоставянето на публични услуги

•

Да максимизира социалната и икономическа възвръщаемост на
публичните инвестиции

•

Да осигури и прехвърли ползите от провежданата политика върху
обществото и бизнеса

•

Да се дефинират ясно отговорности според постигнатите резултати
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•

Да бъдат установени индикатори които гарантират, че качеството
на предоставяната публична услуга отговарят на нуждите на
обществото

•

Да се поставя фокуса на ПЧП проекта
спецификация /крайния резултат/ вместо
/средствата за предоставянето му/

•

Алокацията на риска и търговската рамка на използвания модел на
договорни отношения следва да гарантират най-добра стойност на
вложените средства /„value for money”/ за общината

•

Участието на частния сектор да става на база конкурентен подбор
консистентен с приложимите нормативни разпоредби в държавата

•

Да се спазват принципите на прозрачност и отчетност за процеси и
резултати, признавайки правото на частния бизнес за запазване
търговска тайна и собственост върху интелектуалния продукт
където е приложимо

•

Действията на публичния сектор да бъдат винаги такива, че да
реализират
и
поддържат
доверие
в
честността
и
безпристрастността на процеса

•

Да се използват стандартизирани подходи където е приложимо с
оглед минимизиране на времето и разходите за всяка транзакция

•

Където е приложимо да бъдат обмислени стимули за всички страни
с оглед насърчаване качество на работата

•

Да се предостави възможност на засегнатите индивиди и общности
да участват активно в етапите на планиране

•

Да се осигури непрекъсваемост на обществения достъп до базова
инфраструктура

•

Да се осигурят необходимите условия за използване
инфраструктурата от лица в неравностойно положение

върху изходната
входната такава
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•

Да бъде осигурена защита на личните данни за ползвателите на
публичната услуга

•

Да се предвижда дългосрочност на договорните взаимоотношения

•

Да се отчита пазарния капацитет и апетит от страна на бизнеса

Методология за осъществяване на ПЧП
Методологията представлява система от принципи и начини за
организиране и извършване на теоретичната и практическа част по
осъществяването на ПЧП. Осъществяването на ПЧП е абсолютно
цялостния процес, който прави възможно ПЧП да стане реалност. Той
стартира с намерението да се използва ПЧП по принцип и приключва със
завършването на ПЧП и изпълнението по договора му. В тази връзка
всички инструменти, които са разработени като системи в настоящия
проект /дейност 1 и дейност 2/ представляват цялостната методология за
осъществяване на ПЧП.

Система за оценка и анализ на текущ статус

Системата за оценка и анализ на текущ статус включва в себе си
следните системи:
•

Система за оценка и анализ на
осъществяване на ПЧП в общината;

•

Система за оценка и
осъществяване на ПЧП;

•

Система за оценка и анализ на възможностите на общината;

анализ

на

досегашните

практики

за

вътрешните

правила

за
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•

Система за оценка и анализ на потребностите на населението от
услуги, които биха могли да бъдат задоволени чрез използване на
ПЧП;

•

Система за оценка и анализ на предлагането на услуги, които биха
могли да бъдат предмет на ПЧП от страна на общината;

•

Система за оценка и анализ на микро и макро средата, SWOT
анализ.

Всяка една от изброените системи е надлежно разработена и
описана по надолу в текста.

Система за оценка и анализ на
осъществяване на ПЧП в общината

досегашните

практики

за

Системата за оценка и анализ на досегашните практики за
осъществяване на ПЧП е изградена на базата на три основни етапа събиране на данни, анализ и оценка.

Събиране на данни

Методологията по събиране на данни се основава на интегрирането
на метода „анкетиране” и метода „интервю”. Като основа за изграждане
на методологията служи метода „интервю”.
При метода „интервю” се задават устно въпроси, от предварително
обучени за целта лица /интервюери/, на служители от общината, които
пряко отговарят или най-малко имат достъп до информация свързана с
ПЧП. Интервюто се основава на факти и се провежда посредством личен
контакт. Според формата на провеждане интервюто е полустандартизирано с възможен допуск на неформални въпроси единствено
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с цел уточняване на предварително набелязаните. При полустандартизираните интервюта се търси отговор на конкретни въпроси,
които са маркирани по-долу в текста. Задължително когато не се даде
ясен отговор на даден въпрос се задават уточняващи такива. Етапите на
интервюто включват:

Планиране на логистиката за провеждане на интервюто

•

Установяване на контакт с отговорните служители;

•

Запис на техни координати;

•

Уговаряне на ден и час за провеждане на интервюто;

•

Планиране на разходите
необходимост/;

•

Планиране на транспорт /при необходимост/;

•

Планиране на настанявания /при необходимост/.

Подбор на въпроси
осъществяване на ПЧП

за

за

провеждане

анализ

на

на

интервюто

досегашните

практики

В обобщен вид въпросите са следните:

•

Има ли реализирани проекти чрез ПЧП /концесии или други/?

•

Какъв е обхвата на реализираните проекти чрез ПЧП?

•

Какъв е механизма на възникване на всяко ПЧП?
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•

Как се управлява ПЧП?

•

Как се отчита ПЧП?

•

Как общините търсят и намират частен партньор за проект по ПЧП?

•

Има ли в общината служител, натоварен с развитието на ПЧП?

•

Търсят ли общините обединение със съседни общини в рамките на
конкретни ПЧП инициативи?

•

Има ли ясни условия, при които общината предлага реализацията
на ПЧП?

Подбор на интервюери

Според целите на интервюто и съобразявайки се с възможните
интервюирани лица специално биват избирани интервюерите. Те трябва
да имат съответните качества, които да им позволят да извлекат
максимален обем информация, което в последствие ще улесни анализа и
оценката. Добре е това да са контактни хора с положително излъчване,
които могат да се изразяват добре и при необходимост с лекота успяват
да перифразират даден въпрос. Необходимо е да имат бърза
превключваемост между различни задачи тъй като се налага да говорят
и да пишат едновременно. Както и силна концентрация за да не се
отклоняват от целите на интервюто.

Обучение на интервюерите за водене на интервюто

Интервюерите трябва да бъдат запознати с целите на провеждане
на интервюто. На тях трябва да им бъде разяснено всеки от въпросите,
които ще задават, каква информация носи и съответно какъв резултат те
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трябва да постигнат. Те трябва да познават комуникационните техники
на сондиране, потвърждаване и приключване.
Сондирането е техника, която се използва от интервюера за
установяване на отношението на интервюирания служител. Това е
необходимо защото, ако общинския служител има твърде отрицателно
отношение, съществува риск, неговите отговори в голяма част да са
непълни, дори подвеждащи.
Използването на техниката на потвърждаване позволява на
интервюера да се убеди, че правилно е разбрал отговора на
интервюирания служител. Използването й е задължително за да се
избегне евентуална интерпретация от страна на интервюера по
отношение на даден отговор, който той не е схванал правилно. Подобна
грешка ще се отрази в последващия анализ и може да доведе до
неправилна оценка.
Приключването задължително се извършва в края на интервюто
като по този начин то се „затваря”. При приключване се извършва
обобщение на глас по всички зададени въпроси. Това позволява на
интервюера да провери акуратността на всичко, което е записал до
момента. Също така самите интервюирани още веднъж минават през
въпросите и е възможно да се сетят за допълнителна информация, която
да бъде включена в записите.
Когато е необходимо се задават уточняващи въпроси. За целта има
няколко основни правила:
•

Опитва се задаването на косвени уточняващи въпроси;

•

Те трябва да бъдат кратки и точни;

•

Трябва да се избягва употребата на думи с двойно значение.
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Провеждане на интервюто

Провеждането на интервюто е завършека на всички подготвителни
етапи и процес на реално извличане на данните от интервюирания
отговорен служител.

Същността на метода „анкетиране” представлява писмено задаване
на въпроси на отговорни лица, които имат отношение към ПЧП.
Интеграцията на метода на „анкетиране” с метода „интервю” позволява
събирането с изключителна прецизност на данните, които са необходими
за бъдещите анализи и оценки. Метода „анкетиране” съдържа в себе си
следните етапи:

Подбор на лицата за анкетиране

Извършва се чрез набелязване на конкретна извадка от лица за
анкетиране. В съответствие с логистичния етап на метода „интервю” след
като е осъществен контакт със съответните отговорни лица се набелязва
конкретна извадка от лица за анкетиране. Тъй като често когато се
стигне до реализация на ПЧП в дадена община има въвлечени в процеса
повече от един отдел и съответно няколко служители, анкетираните не е
задължително да са пряко отговорни за ПЧП служители от общината.
Интегритета на двата метода за събиране на данни позволява
интервюера да бъде използван и като лице, което да разясни начина и
логиката на попълване на анкетите когато е необходимо. Допълнителна
полза съществува и защото процеса на попълване се ускорява когато
интервюера е на място тъй като много често той мотивира още повече
съответните служители да попълнят анкетите, а често и самия той
помага активно в попълването.

38 | с т р .
Този документ е изработен от
ОБЕДИНЕНИЕ „ЮНАЙТЕД ГРУПС”
www.escagroup.com

www.dpview.eu

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

Разработване на анкетите

За да се постигнат целите на събирането на данни са разработени
и съответните анкетни листове както следват:

Оценка на досегашните практики за осъществяване на ПЧП
Практики при реализация на ПЧП
Въпрос
1. Има ли реализирани проекти чрез ПЧП?

Отговор/Брой/Параметър

2. Отговорници за ПЧП
Служители, които управляват текущи ПЧП
Служители, които развиват ПЧП
Служители, които са отговорни за намиране на частен
партньор
Юридическо обслужване на ПЧП
Други
3. Обхват на ПЧП
Инфраструктура
Транспорт и комуникации
Енергетика
Благоустрояване
Икономика
Здравеопазване
Социални услуги
ПЧП с частни образователни, спортни и културни
институции
Други услуги
4. Механизъм на възникване на ПЧП
Възлагане на подизпълнител
ПЧП "до ключ"
Допълващо пристрояване
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Лизинг,
разработване,
експлоатиране
разработване, експлоатиране/

/Купуване,

Изграждане, прехвърляне, експлоатиране
Изграждане, притежаване, експлоатиране, прехвърляне
Други
5. Има ли отговорно лице за управление на всяко
ПЧП в общината?
6. Отчетност на ПЧП?
Има ли конкретна форма за отчет от страна на частния
партньор
Честота на срещите
Начин за водене на комуникация
Друго
7. Как се търси частен партньор?
Активно чрез интернет страницата на общината
Активно чрез медии
Активно чрез покани на заинтересовани лица и лични
разговори и презентации
Не се търси активно
Друго
8. Отношения с близки общини?
Има ли интерес за реализиране на ПЧП в партньорство с
други общини
Има ли активно предлагане на партньорства за ПЧП от
страна на общината?
Реализирани партньорства с общини по ПЧП
Общини партньори
9. Има ли ясни, писмени условия за предлагане на
всяко ПЧП от общината?
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Реализирани ПЧП
Реализирани ПЧП

Брой
ПЧП

СЕКТОР на ПЧП
1. Инфраструктура
Общински пътища
Улична мрежа
Сметища, управление на твърди отпадъци
Пречиствателни станции
ВиК
Водоеми
Други ПЧП в базисна инфраструктура с местно значение
2. Транспорт и комуникации
Автогари, пристанища, гари, летища
Автобусни линии, вкл. училищни рейсове, спирки
Улично осветление, маркировка
Паркинги
Комуникационни мрежи и Интернет
Други ПЧП в транспорта и комуникациите с местно значение
3. Енергетика
Местни ВЕЦ и ТЕЦ
Производства на електроенергия от възстановяеми източници
Производства на органични горива
Битово и промишлено газоснабдяване
Други ПЧП в енергийни мрежи с общинско значение
4. Благоустрояване
Зелени зони, детски площадки, пешеходни и/или велосипедни алеи, подлези
и пр.
Улици, площади, междублокови пространства
Общински жилища (поддържане и изграждане на нови)
Благоустрояване на общински имоти
Други ПЧП в благоустрояването с местно значение
5. Икономика (при реализация на общински услуги)
Индустриални/бизнес зони; логистични центрове, технологични центрове
(вкл. свързваща и вътрешна инфраструктура)
Туристическа инфраструктура, туристически обекти и забележителности,
туристически клъстери
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Търговска инфраструктура (тържища, пазари)
Бизнес центрове, информационни и консултантски центрове в подкрепа на
бизнеса; бизнес инкубатори, партньорства с финансови институции в
подкрепа на бизнеса
Други ПЧП в икономиката с местно значение
6. Здравеопазване
Болници на територията на общината
Медицински център; диагностичен център; Педиатрични центрове
Кабинети за медицински консултации и профилактики
Други ПЧП в икономиката с местно значение
7. Социални услуги
Дневни домове и центрове за деца
Домове за възрастни хора
Социални патронажи, млечни кухни
Места за временно настаняване
Заведения за палиативна грижа (хосписи, центрове за хора със зависимости,
комуни)
Центрове за хора с увреждания
Други ПЧП в социалните услуги с местно значение
8. ПЧП с частни образователни, спортни и културни институции
Частни висши учебни заведения
Частни училища
Частни детски градини и ясли
Читалища и НПО
Частни културни институции (театър, филхармония, опера, галерии, музеи
творчески съюзи и др.)
Спортни клубове, стадиони, спортни зали
Други частни образователни, спортни и културни институции
9.Други услуги
Частни охрани на публични сгради и дейности
Частни битови услуги (перални, комунални услуги)
Услуги за преработка на селскостопанска продукция (мелници, казани за
варене на ракия и др.)
Други
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Описание на текущи ПЧП
Описание на текущи ПЧП
Частен
партньор

Кратко
описание на
проекта

Стойност
на
проекта

Дата на
сключване на
договора

Срок на
договора
/месеци/

Отговорник от
страна на
общината

Анализ

Анализът на досегашните практики за осъществяване на ПЧП има
възможност да се извършва чрез няколко метода.

Сравнителен анализ

Той е подходящ метод за анализ на досегашните практики за
осъществяване на ПЧП. Чрез метода на сравнението е възможно, да се
оценят измененията в практиките и да се очертае тенденцията и
перспективата за тяхното развитие. Различават се два основни вида
сравнения - вътрешни и външни. При вътрешните сравнения се
анализира промяната на практиките във времето за една и съща община.
Характерно за външните сравнения е анализирането на принципно
еднородни практики за ПЧП, които се отнасят за различни общини.
За успешното прилагане на метода на сравнението в практиката е
важно спазването на критерия за съвместимост на сравняваните данни.
Този критерии гарантира степента на обективност на резултатите и
изводите от анализа. Методът на сравнението може да бъде ползван в
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практиката както самостоятелно, така и в комбинация с други методи за
анализ.

Таблица за анализ на практики при реализация на ПЧП по метода
на сравнението
Отговор/Брой/Параметър

Въпрос
1. Има ли реализирани проекти чрез ПЧП?

Целева
община

Община за
сравнени

2. Отговорници за ПЧП
Служители, които управляват текущи ПЧП
Служители, които развиват ПЧП
Служители, които са отговорни за намиране на
частен партньор
Юридическо обслужване на ПЧП
Други
3. Обхват на ПЧП
Инфраструктура
Транспорт и комуникации
Енергетика
Благоустрояване
Икономика
Здравеопазване
Социални услуги
ПЧП с частни образователни, спортни и културни
институции
Други услуги
4. Механизъм на възникване на ПЧП
Възлагане на подизпълнител
ПЧП "до ключ"
Допълващо пристрояване
Лизинг, разработване, експлоатиране /Купуване,
разработване, експлоатиране/
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Изграждане, прехвърляне, експлоатиране
Изграждане,
прехвърляне
Други

притежаване,

експлоатиране,

5. Има ли отговорно лице за управление на
всяко ПЧП в общината?
6. Отчетност на ПЧП?
Има ли конкретна форма за отчет от страна на
частния партньор
Честота на срещите
Начин за водене на комуникация
Друго
7. Как се търси частен партньор?
Активно чрез интернет страницата на общината
Активно чрез медии
Активно чрез покани на заинтересовани лица и
лични разговори и презентации
Не се търси активно
Друго
8. Отношения с близки общини?
Има ли интерес за реализиране
партньорство с други общини

на

ПЧП

в

Има ли активно предлагане на партньорства за
ПЧП от страна на общината?
Реализирани партньорства с общини по ПЧП
Общини партньори
9. Има ли ясни, писмени условия
предлагане на всяко ПЧП от общината?

за
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Таблица за анализ на реализирани ПЧП по метода на
сравнението
Брой ПЧП
СЕКТОР на ПЧП

Целева
община

Община за
сравнение

1. Инфраструктура
Общински пътища
Улична мрежа
Сметища, управление на твърди отпадъци
Пречиствателни станции
ВиК
Водоеми
Други ПЧП инфраструктура с местно значение
2. Транспорт и комуникации
Автогари, пристанища, гари, летища
Автобусни линии, вкл. училищни рейсове, спирки
Улично осветление, маркировка
Паркинги
Комуникационни мрежи и Интернет
Други ПЧП в транспорта и комуникациите с местно
значение
3. Енергетика
Местни ВЕЦ и ТЕЦ
Производства
на
електроенергия
от
възстановяеми
източници
Производства на органични горива
Битово и промишлено газоснабдяване
Други ПЧП в енергийни мрежи с общинско значение
4. Благоустрояване
Зелени зони, детски площадки, пешеходни и/или
велосипедни алеи, подлези и пр.
Улици, площади, междублокови пространства
Общински жилища (поддържане и изграждане на нови)
Благоустрояване на общински имоти
Други ПЧП в благоустрояването с местно значение
5. Икономика (при реализация на общински услуги)
Индустриални/бизнес
зони;
логистични
центрове,
технологични центрове (вкл. свързваща и вътрешна
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инфраструктура)
Туристическа инфраструктура, туристически обекти и
забележителности, туристически клъстери
Търговска инфраструктура (тържища, пазари)
Бизнес
центрове,
информационни
и
консултантски
центрове в подкрепа на бизнеса; бизнес инкубатори,
партньорства с финансови институции в подкрепа на
бизнеса
Други ПЧП в икономиката с местно значение
6. Здравеопазване
Болници на територията на общината
Медицински център; диагностичен център; Педиатрични
центрове
Кабинети за медицински консултации и профилактики
Други ПЧП в икономиката с местно значение
7. Социални услуги
Дневни домове и центрове за деца
Домове за възрастни хора
Социални патронажи, млечни кухни
Места за временно настаняване
Заведения за палиативна грижа (хосписи, центрове за
хора със зависимости, комуни)
Центрове за хора с увреждания
Други ПЧП в социалните услуги с местно значение
8. ПЧП с частни образователни, спортни и културни
институции
Частни висши учебни заведения
Частни училища
Частни детски градини и ясли
Читалища и НПО
Частни културни институции (театър, филхармония, опера,
галерии, музеи творчески съюзи и др.)
Спортни клубове, стадиони, спортни зали
Други частни образователни, спортни и културни
институции
9.Други услуги
Частни охрани на публични сгради и дейности
Частни битови услуги (перални, комунални услуги)
Услуги за преработка на селскостопанска продукция
(мелници, казани за варене на ракия и др.)
Други
47 | с т р .
Този документ е изработен от
ОБЕДИНЕНИЕ „ЮНАЙТЕД ГРУПС”
www.escagroup.com

www.dpview.eu

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

Метод за разкриване съдържанието на средните величини

Същността на този метод се състои в това да се съберат еднотипни
данни, касаещи ПЧП за общини близки по определени демографски и
икономически фактори до целевата община. Тези данни биват
осреднявани и в последствие сравнявани със ситуацията в целевата
община. Съответно, ако има големи разминавания, особено в негативна
посока на резултатите на целевата община с осреднените величини
трябва да се търси причината за тези разминавания и тя да бъде
отстранена.

При анализа се взимат предвид данните получени и по двата
канала на проведеното проучване и събиране на информация.
Използването на два отделни метода за набавяне на информация
осигурява максимизиране на верността на информацията от една страна,
а от друга позволява извеждането на по-точни аналитични резултати.

Оценка

Оценката е логическото продължение на етапа на анализ. При
оценката се изразяват ясни експертни позиции, които са основата за
очертаване на бъдещия път на развитие по даден казус. Оценките,
изразяващо всяко експертно мнение се предоставят в писмен вид.
Използването на различни форми на анализ позволява да се засекат
резултати произтичащи от различен тип методологии за анализ. По този
начин се гарантира в по-голяма степен, че извършените оценки са
достоверни. Драстичното разминаването на резултатите получени чрез
различните методологии за анализ е сигнал за аналитиците, че е
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възможно да съществува потенциална неточност в получените данни или
в някои от извършените анализи, които в последствие да доведат до
оценки, които не са достатъчно прецизни.

Система за оценка и
осъществяване на ПЧП

анализ

на

вътрешните

правила

за

По подобие на системата за оценка и анализ на досегашните
практики за осъществяване на ПЧП, системата за оценка и анализ на
вътрешните правила се основана три основни етапа - събиране на данни,
анализ и оценка.

Събиране на данни

Тук събирането на данни се гради основно на метода „глобъл скор
- анкетиране”. Същността на този метод се изразява в писмено задаване
на въпроси на отговорни лица, които са отговорни за създаването и
поддържането на наръчници с вътрешни правил и пряко или косвено
имат отношение и към ПЧП. Резултатите се записват единствено като
стойности от булев тип. Данните от булев тип могат да бъдат единствено
„истина” /да/ или „неистина” /не/, съответно изразени чрез цифровите
си стойности „0” и „1” Методът „глобъл скор - анкетиране” съдържа в
себе си следните етапи:

Подбор на лицата за анкетиране

Извършва се чрез набелязване на конкретна извадка от лица за
анкетиране след осъществяване на контакт със съответно отговорните по
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дейности от тях. Тъй като често когато се стигне до реализация на ПЧП в
дадена община има въвлечени в процеса повече от един отдел и
съответно няколко служители, анкетираните не е задължително да са
пряко отговорни за ПЧП служители от общината.

Разработване на анкетите

За да се постигнат целите на събирането на данни е разработен и
съответния анкетен лист от типа „глобъл скор карта”. В него са
съставени групи от въпроси, на които може да се отговори еднозначно с
„да” или „не”. На всяка отделна група е дадено тегло според важността й.
По този начин се постига възможността да се извърши прецизен анализ
и да се даде точна и конкретна оценка.

Вътрешни правила за ПЧП
Въпрос
Да Не
1. Съществуват ли основни правила за ПЧП?
Правилата са в писмена форма
Съществува наредба на ОС за ПЧП
Съществуват други вътрешни правила
2. Има ли разработени стандартизирани форми за иницииране на ПЧП?
Съществува стандартна форма за предложения за ПЧП от страна на
потенциален инвеститор
Съществува стандартна форма за предложения за ПЧП от страна на общински
служител
Съществува стандартна форма за оценка на предложения за ПЧП
3. Има ли разработени стандартизирани форми за отчетност на ПЧП?
Съществува стандартна форма за финансов отчет
Съществува стандартна форма за технически отчет
4. Има ли документално описание на процесите свързани с ПЧП?
5. Правила за популяризиране на ПЧП
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Съществува секция в интернет страницата на общината където задължително
да се публикуват актуални ПЧП
Бюджет за популяризиране на ПЧП
Задължителни публикации в местни ежедневници
Задължителни публикации в национални ежедневници
Задължителни публикации в специализирани издания
Задължителна радио или телевизионна реклама

Анализ

Анализът на вътрешните правила за осъществяване на ПЧП се
извършва на база събраната информация и съответната методология за
анализ присъща за „глобъл скор анкетирането”.
Въпросите са събрани в групи. За всяка група е предвидено
специфично тегло - принос за постигане на общите цели, според
важността й. Допълнително са набелязани минимални целеви стойности,
който следва да се реализират вътрешно за всяка група.

Анализ на вътрешни правила за ПЧП

Тежест на
Да Не Резултат въпроса в
%

Въпрос

1. Съществуват ли основни
правила за ПЧП?
Правилата са в писмена форма
Съществува наредба на ОС за ПЧП
Съществуват
други
вътрешни
правила

0

Целеви
минимални
стойности в %
вътрешно за
групата

30%
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2.
Има
ли
разработени
стандартизирани
форми
за
иницииране на ПЧП?
Съществува стандартна форма за
предложения за ПЧП от страна на
потенциален инвеститор
Съществува стандартна форма за
предложения за ПЧП от страна на
общински служител
Съществува стандартна форма за
оценка на предложения за ПЧП
3.
Има
ли
разработени
стандартизирани
форми
за
отчетност на ПЧП?
Съществува стандартна форма за
финансов отчет
Съществува стандартна форма за
технически отчет
4.
Има
ли
документално
описание
на
процесите
свързани с ПЧП?
5. Правила за популяризиране
на ПЧП
Съществува секция в интернет
страницата на общината където
задължително да се публикуват
актуални ПЧП
Бюджет за популяризиране на ПЧП
Задължителни
публикации
в
местни ежедневници
Задължителни
публикации
в
национални ежедневници
Задължителни
публикации
в
специализирани издания
Задължителна
радио
или
телевизионна реклама

0

20%

33%

0

20%

100%

15%

100%

0

15%

17%

Глобално точкуване

0

100%

52 | с т р .
Този документ е изработен от
ОБЕДИНЕНИЕ „ЮНАЙТЕД ГРУПС”
www.escagroup.com

www.dpview.eu

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

Оценка

Оценката е логическото продължение на етапа на анализ. Тук
оценката и изключително прецизна поради факта, че резултатът е
еднозначен.

Система за оценка и анализ на възможностите на целевата
община за осъществяване на ПЧП

Системата за оценка и анализ на възможностите на общината за
осъществяване на ПЧП е изградена на базата на три основни етапа събиране на данни, анализ и оценка.

Събиране на данни

Необходимите данни за анализ и оценка на възможностите на
общината за осъществяване на ПЧП се основава на принципите
произтичащи от метода „интервю”. При този метод се задават устно
въпроси, от предварително обучени за целта лица /интервюери/, на
служители от общината, които пряко отговарят или най-малко имат
достъп до информация свързана с ПЧП. Интервюто се основава на факти
и се провежда посредством личен контакт. Според формата на
провеждане интервюто е нестандартизирано. При нестандартизираните
интервюта се провежда свободна беседа, на която интервюера, който е
предварително обучен насочва интервюирания в посоката, която е
необходима по отношение на събирането на данни. Етапите на
интервюто включват:
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Планиране на логистиката за провеждане на интервюто

•

Установяване на контакт с отговорните служители;

•

Запис на техни координати;

•

Уговаряне на ден и час за провеждане на интервюто;

•

Планиране на разходите
необходимост/;

•

Планиране на транспорт /при необходимост/;

•

Планиране на настанявания /при необходимост/.

за

провеждане

на

интервюто

/при

Подбор на интервюери

Според целите на интервюто и съобразявайки се с възможните
интервюирани лица специално биват избирани интервюерите. Те трябва
да имат съответните качества, които да им позволят да извлекат
максимален обем информация, което в последствие ще улесни анализа и
оценката. Добре е това да са контактни хора с положително излъчване,
които могат да се изразяват добре и при необходимост с лекота успяват
да перифразират даден въпрос. Необходимо е да имат бърза
превключваемост между различни задачи тъй като се налага да говорят
и да пишат едновременно. Задължителна е и възможността за силна
концентрация за да не се отклоняват от целите на интервюто.
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Обучение на интервюерите за водене на интервюто

Перфектната подготовка и обучение на интервюерите при
реализация на нестандартизираните интервюта е ключов фактор за
тяхното правилно провеждане и постигане на целите им. Интервюера
трябва да бъде „потопен” дълбоко в материята на ПЧП за да може
адекватно да насочва разговора и да отсява необходимата информация.
Задължително интервюерите трябва да познават комуникационните
техники на сондиране, потвърждаване и приключване.
Сондирането е техника, която се използва от интервюера за
установяване на отношението на интервюирания служител. Това е
необходимо защото, ако общинския служител има твърде отрицателно
отношение, съществува риск, неговите отговори в голяма част да са
непълни, дори подвеждащи.
Използването на техниката на потвърждаване позволява на
интервюера да се убеди, че правилно е разбрал отговора на
интервюирания служител. Използването й е задължително за да се
избегне евентуална интерпретация от страна на интервюера по
отношение на даден отговор, който той не е схванал правилно. Подобна
грешка ще се отрази в последващия анализ и може да доведе до
неправилна оценка.
Приключването задължително се извършва в края на всяка
засегната подтема на ПЧП като по този начин тя се „затваря”. При
приключване се извършва обобщение на глас по всички зададени
въпроси, които са обсъждани за дадената подтема на ПЧП. Това
позволява на интервюера да провери акуратността на всичко, което е
записал до момента за подтемата. Също така самите интервюирани още
веднъж минават през въпросите и е възможно да се сетят за
допълнителна информация, която да бъде включена в записите.
Когато е необходимо се задават уточняващи въпроси. За целта има
няколко основни правила:
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•

Опитва се задаването на косвени уточняващи въпроси;

•

Те трябва да бъдат кратки и точни;

•

Трябва да се избягва употребата на думи с двойно значение.

Провеждане на интервюто

Провеждането на интервюто е завършека на всички подготвителни
етапи и представлява реалното извличане на данните от интервюирания
отговорен служител.

Анализ

Анализът на възможностите на общината за осъществяване на ПЧП
се извършва чрез използването на механизмите на метода „Делфи”.
За информационна база служат събраните данни от проведените
интервюта. Те са синтезирани от интервюерите и биват предоставени за
ползване от експертите, които ще бъдат натоварени със задачите по
анализ.
При метода „Делфи” се поставя задача на експертите по проекта.
Задачата е тези експерти независимо един от друг да изброят пет
конкретни ПЧП, които според тях са релевантни за изпълнение в
дадената община. За тази цел се поставя конкретен срок. След изтичане
на срока експертите се събират на работна среща и всеки един от тях
изброява своето виждане за ПЧП, като се обосновава за всяко едно.
След това се дава нов срок на експертите да преразгледат становищата
си в следствие на проведената работна среща и през призмата на
мненията на колегите си, които те са изразили. Експертите изготвят нов
списък с пет предложения за ПЧП имайки предвид новата информация и
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мнения на останалите експерти. На първите и вторите пет изразени
мнения на всеки експерт се дават съответни точки според подредбата им,
след което се изготвя трети списък, в който са подредени съответно
изброените ПЧП според събраните точки. От всеки трети списък на всеки
експерт се подготвя обобщена таблица, която позволява да се
анализират получените резултати като се извежда сборен резултат от
работата на петте експерта и съответно се получава крайната оценка за
най-релевантни за общината ПЧП.
За първоначално изразените мнения на експертите се използва
съответно таблицата „Експертно мнение за възможностите за ПЧП”

Експертно мнение за възможности за ПЧП

Точкуване

Име на експерта:

Предложение за ПЧП

Обосновка на предложението

5

4

3

2

1
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Изразените експертни мнения се нанасят в таблица ” Експертно
мнение за възможности за ПЧП - метод "Делфи". Тази таблица позволява
изразените становища да бъдат точкувани. Сумата от точките на двете
изразени мнения формира приоритетните възможности за ПЧП,
предлагани от всеки експерт.

Експертно мнение за възможности за ПЧП - метод "Делфи"

ПЧП - мнение 1

ПЧП - мнение 2

Комплексно
точкуване

Точки

Име на експерта:

ПЧП сборно мнение

5
4
3
2
1

Таблицата „Анализ на резултатите от групата експерти за
възможности за ПЧП - метод "Делфи" се използва за извеждане на краен
резултат за дефиниране на възможности за ПЧП. Аналогично с подхода
при сумиране на точките на ниво експерт, комплексното точкуване в
тази таблица позволява да се извърши приоритизиране на възможности
за ПЧП, които са следствие от анализа и предложенията на всеки един
от експертите.

58 | с т р .
Този документ е изработен от
ОБЕДИНЕНИЕ „ЮНАЙТЕД ГРУПС”
www.escagroup.com

www.dpview.eu

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

ПЧП мнение
експерт
5

Комплексно
точкуване

ПЧП мнение
експерт
4

Точки

ПЧП мнение
експерт
3

Точки

ПЧП мнение
експерт
2

Точки

ПЧП мнение
експерт
1

Точки

Точки

Анализ на резултатите от групата експерти за възможности за ПЧП метод "Делфи"

ПЧП
сборно
мнение

Оценка

Оценката представлява крайната фаза на извършените анализи. Тя
ни дава основните изводи по отношение на възможностите на общината
за осъществяване на ПЧП. Методът „Делфи”, който бе използван за
анализ позволява в голяма степен да се изведат много точни оценки.

Система за оценка и анализ на потребностите на населението от
услуги, които биха могли да бъдат задоволени от използването на
ПЧП

Системата за оценка и анализ на потребностите на населението от
услуги, които биха могли да бъдат задоволени чрез използването на ПЧП
е изградена на базата на три основни етапа - събиране на данни, анализ
и оценка.
59 | с т р .
Този документ е изработен от
ОБЕДИНЕНИЕ „ЮНАЙТЕД ГРУПС”
www.escagroup.com

www.dpview.eu

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

Събиране на данни

Методологията, която се използва за събиране на данни се
основава върху принципите на метода „интервю”.
При метода „интервю” се задават устно въпроси, от предварително
обучени за целта лица /интервюери/, на представители на местното
население от общината. Интервюто се основава на факти и се провежда
посредством личен контакт. Според формата на провеждане интервюто е
стандартизирано. При стандартизираните интервюта се търси отговор на
конкретни въпроси.Етапите на интервюто включват:

Планиране на логистиката за провеждане на интервюто

•

Установяване на демографския признак „Брой на населението в
общината”. На база този признак извеждане на процент за
представителна извадка /обикновено около 2% от наблюдаваната
съвкупност/;

•

Избор
на
критерии
по
отношение
на
замерването
на
наблюдаваната съвкупност /пол, възраст, социален статус и др./;

•

Избор на ден и локации в общината за провеждане на интервюто;

•

Планиране на разходите
необходимост/;

•

Планиране на транспорт /при необходимост/;

•

Планиране на настанявания /при необходимост/.

за

провеждане

на

интервюто

Подбор на въпроси за анализ на досегашните
осъществяване на ПЧП. В Въпросите са следните:

практики
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•

От какво имате нужда в общината?

•

Кое е най-важно да се направи в общината?

•

Какво искате от община общината?

Въпросите трябва да са възможно най-кратки и ясни. Те трябва да
бъдат разработени с помощта на психолози, за да се оцени
въздействието и съответно реакцията върху потенциално интервюирано
лице.
След като първоначално бъдат разработени е редно преди
въвеждането им в реална употреба да бъдат тествани върху случайна
група лица.
Принципът за избор на въпросите следва правилото: 1)личен
интерес; 2)обществен интерес; 3)контролен въпрос.
Първият зададен въпрос е насочен към установяване на личния
интерес на дадено лице във връзка с желанието му за определена
промяна в общината.
Вторият въпрос измества фокуса на мислене на интервюираното
лице в посока обществена полза.
При третия въпрос се цели лицето да изрази неволно
потвърждение на някой от предходните два въпроса. Възможно е това да
не се случи, което също дава база за бъдещите анализи.
При записване на отговорите от интервюера винаги се взима
предвид първото изказано мнение, дори в последствие то да бъде
коригирано от интервюираното лице.
Като форма за запис на мненията се използва следната таблица:
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Целева община
Въпроси
1

От какво имате нужда в
общината?

2

Кое е най-важно да се
направи в общината?

3

Какво искате от община
общината?

1

От какво имате нужда в
общината?

2

Кое е най-важно да се
направи в общината?

3

Какво искате от община
общината?

1

От какво имате нужда в
общината?

2

Кое е най-важно да се
направи в общината?

3

Какво искате от община
общината?

Отговор на въпросите

Дата:
Възраст

Пол

В таблицата освен отговори на въпросите се попълва датата, на
която е проведено интервюто, както и полът и възрастта на
интервюираните лица. Тези параметри са необходими и ще бъдат
използвани при анализа и оценката на потребностите на населението от
услуги, които биха могли да бъдат задоволени чрез използване на ПЧП.
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Подбор на интервюери

Според целите на интервюто и съобразявайки се с възможните
интервюирани
лица
специално
биват
избирани
интервюерите.
Препоръчително е това да са контактни хора с положително излъчване,
които могат да се изразяват добре. Необходимо е да имат бърза
превключваемост между различни задачи тъй като се налага да говорят
и да пишат едновременно. Както и силна концентрация за да не се
отклоняват от целите на интервюто.

Обучение на интервюерите за водене на интервюто

Интервюерите задължително трябва да бъдат специално обучени
за работа навън със случайни лица. При тази работа не е изключено да
се породи негативно отношение към интервюера, дори без причина, при
което той трябва да може адекватно да управлява ситуацията. Те трябва
да са наясно с техниките за справяне с „трудни характери”.
Интервюерите трябва да бъдат запознати с целите на провеждане на
интервюто. На тях трябва да им бъде разяснено всеки от въпросите,
които ще задават, каква информация носи и съответно какъв резултат те
трябва да постигнат.

Провеждане на интервюто

Провеждането на интервюто е завършека на всички подготвителни
етапи и процес на реално извличане на данните от интервюираните лица.
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Анализ

Анализът се извършва чрез даването на експертни мнения.
Инструментите, използвани за анализа са специално разработени за
целта таблици, които имат динамични връзки помежду си и „пивот
графики”. Този набор от инструменти позволява абсолютното
стандартизиране на процеса по обработката на събраните данни и
превръщането им в информация за анализ. След като веднъж бъдат
разработени, тези инструменти могат да бъдат използвани многократно в
практиката. Еднотипността при процесите на събиране на данни, тяхната
обработка и анализ, гарантира получаването на резултати, които в
последствие могат да бъдат сравнявани и оценявани.
Първоначално данните биват събрани в общ информационен масив.

От какво имате нужда
в общината?

Кое е най-важно да
се направи в
общината?

Какво искате от
община общината?

Пол

№

Възраст

Анкета обществено мнение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Събраните мнения, на база интервюто, почти винаги са разнородни.
Това налага тяхното категоризиране в подходящи групи според целите
на анализа.
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Възраст

Кое е найОт какво
Какво
важно да
Обобщение
имате
Обобщение
Обобщение искате от
се
Въпрос 1
нужда в
Въпрос 2
Въпрос 3
община
направи в
общината?
общината?
общината?

Пол

Обобщени изходни данни от анкета на местното население в
целевата община

От получените информационни масиви данните се използват за
създаването на динамични таблици и графики, които позволяват на
експертите да извършат анализ и оценка върху тях.

Пример за подобни динамични инструменти за анализ са:
Топ 5 отговори на жени на въпроса "От какво имате нужда в
общината?"
Не знам
Работа
Паркови площи. Места за отдих и забава за деца
Социална инфраструктура
Развлекателна индустрия. Заведения
Общо

32%
29%
25%
7%
7%
100%
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Отговор на въпроса "От какво имате нужда в общината?"
Отговори

Процентно разпределение

Други
Законност. Гарантиране правата на гражданите
Магазини
Медицинско обслужване
Не знам
Оптимизация на общинската администрация
Паркови площи. Места за отдих и забава за деца
Пътна инфраструктура
Работа
Развлекателна индустрия. Заведения
Социална инфраструктура
Социално подпомагане
Спортна зала
Чистота
Общо

1,4%
1,4%
1,4%
4,3%
22,9%
2,9%
10,0%
4,3%
32,9%
5,7%
2,9%
2,9%
4,3%
2,9%
100,00%
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Оценка

Оценката изразява изводът от експертния анализ.
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Система за оценка и анализ на предлаганите услуги, които биха
могли да бъдат предмет на ПЧП от страна на общината и на
бизнеса

Системата за оценка и анализ на предлагането на услуги, които
биха могли да бъдат предмет на ПЧП от страна на общината е изградена
на базата на три основни етапа - събиране на данни, анализ и оценка.

Събиране на данни

В голямата си част данните, които са необходими за извършване на
анализът по тази точка са събрани на предходни етапи. Тук е
необходимо да се поиска от общината база данни за нейната собственост.
За да има еднотипност на базата данни се използва следната форма:

Притежавана собственост от общината

Номер и
дата на
№
Описание
съставяне
по АОС
I.1. Населено място ..., ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1
2
3
4
5
6
7
8

I.2. Населено място ..., ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1
2
3
4

68 | с т р .
Този документ е изработен от
ОБЕДИНЕНИЕ „ЮНАЙТЕД ГРУПС”
www.escagroup.com

www.dpview.eu

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

Препоръчително е реализирането на обиколка на място с цел
запознаване с конкретни обекти с потенциал за ПЧП от страна на
експертите. Нагледното запознаване с обектите предоставя възможност
на експертите за допълнителни идеи, проява на творческо мислене и
разширяване на кръгозора им.
За събиране на информация относно мнения и предложения от
страна на бизнеса е разработен стандартизиран образец.

АНКЕТА ЗА НАГЛАСАТА НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ПУБЛИЧНО ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНАТА
Дата:

Фирма:

№

Въпрос

Отговор

Как бихте подобрили
1 обществения живот в
общината?
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2

Как очаквате да Ви
съдейства общината?

Какви според Вас са
възможностите
за
3 публично
частно
партньорство
в
община общината?

Бихте ли участвали в
публично
частно
4
партньорство
с
община общината?
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Какъв
срок
на
договора за публично
5
частно партньорство
очаквате?
Анализ

За анализ на събраната база данни се използва експертен подход.
Експертният анализ се състои в това да се оценят най-атрактивните и с
най-голям потенциал, според експертите собствености на общината и за
тях да бъде дадено предложение за възможност за ПЧП. Събират се
между едно и пет предложения като те се записват със съответната
кратка обосновка в писмен вид.

Оценка

Оценката представлява крайната фаза на извършените анализи. Тя
ни дава основните изводи по отношение на възможностите на общината
за осъществяване на ПЧП. Експертният подход, който бе използван за
анализ позволява в голяма степен да се изведат много точни оценки.

Система за оценка и анализ на микро и макро средата, SWOT
анализ

SWOT анализът ни позволява да разкрием силните и слаби страни,
възможностите и заплахите.
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Силните и слаби страни представляват преди всичко израз на
микро средата. Тя е проява на вътрешните фактори в общината.
Възможностите и заплахите са функция на макро средата, която
влияе върху общината.
За извършване на SWOT анализът се използва специално
разработен инструмент, който позволява на анализаторите-експерти да
имат възможност за бърз достъп до информацията относно силните и
слаби страни, възможностите и заплахите.

SWOT анализ
Вътрешна среда
Силни страни

Слаби страни

Възможности

Заплахи
Външна среда
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Система
за
оценка
на
връзките
на
идентифицираните
възможности за ПЧП с фокуса на развитие на общината

Системата за оценка на връзките на идентифицираните
възможности за ПЧП с фокуса на развитие на общината е изградена на
базата на три основни етапа - събиране на данни, анализ и оценка

Събиране на данни

В по-голямата си част данните, които са необходими за
извършване на анализа по тази точка, са събрани на предходни етапи.
На този етап е необходимо от общината да се изиска Оперативен план за
развитие, който да даде ясен поглед върху фокуса на развитие на
общината.

Анализ

За анализ на събраната база данни се използва експертен подход и
сравнителен анализ. Сравнителният анализ се състои в това да се
съпоставят идентифицираните възможности за ПЧП и фокуса на
развитие на общината.

Сравнителен анализ

Той е подходящ метод за анализ на връзките на идентифицираните
възможности за ПЧП с фокуса на развитие на общината. Чрез метода на
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сравнението е възможно, да се оценят измененията в практиките и да се
очертае тенденцията и перспективата за тяхното развитие.
За успешното прилагане на метода на сравнението в практиката е
важно спазването на критерия за съвместимост на сравняваните данни.
Този критерий гарантира степента на обективност на резултатите и
изводите от анализа. Методът на сравнението може да бъде ползван в
практиката както самостоятелно, така и в комбинация с други методи за
анализ.

Оценка

Оценката представлява крайната фаза на извършените анализи. Тя
ни дава основните изводи по отношение на възможните връзки между
идентифицираните възможности за ПЧП и фокуса на развитие на
общината.

Система за приоритизиране на идентифицираните възможности
за осъществяване на ПЧП на база: анализа и оценката на
възможностите на общината за реализацията на ПЧП ; анализа и
оценка на потребностите на населението от услуги, които биха
могли да бъдат задоволени чрез използване на ПЧП; анализа и
оценка на предлагането на услуги, които биха могли да бъдат
предмет на ПЧП от страна на общините; анализа и оценка на
търсенето на възможности за ПЧП от страна на бизнеса; оценка
за връзката на идентифицираните възможности за ПЧП с фокуса
на развитие на общината според нейните стратегически
документи

На база анализа и оценката на възможностите на общината за
реализацията на ПЧП ; анализа и оценка на потребностите на
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населението от услуги, които биха могли да бъдат задоволени чрез
използване на ПЧП; анализа и оценка на предлагането на услуги, които
биха могли да бъдат предмет на ПЧП от страна на общините; анализа и
оценка на търсенето на възможности за ПЧП от страна на бизнеса и
оценка за връзката на идентифицираните възможности за ПЧП с фокуса
на развитие на общината според нейните стратегически документи се
разработва
система
за
приоритизиране
на
идентифицираните
възможности за осъществяване на ПЧП. Основа на тази система е
подходът на съчетаване на интересите на обществото, общината и
местния бизнес. При този подход от съществено значение са както
социалния ефект, така и постигането на икономически изгоди. Поради
фактът, че за вземане на решения за идентификация и приоритизиране
на възможности за осъществяване на ПЧП е необходимо да се анализира
изключително голяма по обем и разностранна информация е трудно да
се изгради напълно стандартизирана система. Това е и причината,
поради която на този етап се използват основно техники, базиращи се на
експертни мнения – свикване на работни групи, обсъждания, изразяване
на становища и диалози. Изключително подходящо е включването в тази
система на подхода на ситуационното мислене. Използването на този
подход позволява да се отчетат специфичните динамики, тенденции и
конюнктура на средата като цяло. Отчитането на всички тези фактори е
задължително, тъй като допускането на евентуална грешка в
приоритизирането на идентифицираните възможности би могло да бъде
причина за нереализирането на определени ползи и дори да доведе до
загуби.
В системата за приоритизиране на идентифицираните възможности
за осъществяване на ПЧП е необходимо да се включи и финансов анализ
за ползите от ПЧП.
Съществува невъзможност да се дефинират константни показатели
за финансов анализ, тъй като формите на ПЧП могат да бъдат твърде
разностранни. Например финансовият анализ по отношение на
строителството на даден инфраструктурен обект би бил твърде различен
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от финансовия анализ на превъзлагането на дадена публична услуга за
изпълнение от частен партньор.
Тези факти предопределят подхода за финансов анализ на всяко
ПЧП да бъде строго индивидуален. Като цяло детайлната обосновка и
анализ на всяко ПЧП представлява отделен проект.

Система за оценка и анализ на общини от ЕС, близки по
геополитическа, демографска и икономическа среда

Системата за оценка и анализ на общини от ЕС, близки по
геополитическа, демографска и икономическа среда включва четири
етапа:

Идентифициране на общини от
демографска и икономическа среда

ЕС,

близки

по

геополитическа,

За да бъдат идентифицирани подходящи общини се използват
следните критерии:
•

Демографски признак;

•

Бизнес показатели;

•

Природни ресурси;

•

Инфраструктура;

•

Селско стопанство;

•

Инвестиции;

•

Образование;

76 | с т р .
Този документ е изработен от
ОБЕДИНЕНИЕ „ЮНАЙТЕД ГРУПС”
www.escagroup.com

www.dpview.eu

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

•

Култура;

•

Туризъм;

•

Здравеопазване;

•

Спорт.

Целта е да бъдат избрани общини, които са сходни по
гореописаните признаци с изучаваната община, за да може да се
постигне сравнимост на получените данни за анализ.

Събиране на данни

За събирането на данни се използват два подхода. Първоначално
се извършва проучване по интернет, което цели да установи
съответствие на поставени критерии за общини от ЕС. След като веднъж
бъдат набелязани такива общини се осъществява контакт с тях по
електронна поща и телефон.

Анализ

Анализът се основава изцяло на експертен подход. Преди
започване на същинския анализ се извършва предварителен такъв. Това
е необходимо понеже е възможно набелязаните общини да са
реализирали ПЧП, чиито практики е невъзможно да бъдат приложени в
целевата община. Същинският анализ има за цел да установи кои от
изучените практики на дадената община от ЕС могат да се класифицират
като добри и съответно да бъдат заимствани в работата по ПЧП на
целевата община. Използването в анализа на затворени модели за
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оценка и анализ на общини от ЕС и заимстване от тях на добри практики
би могло да доведе до пропуски по отношение на добрите практики
поради ограничеността и конкретните граници на използвания модел.
Поради това експертният подход запазва водещата си роля за постигане
целите на този тип анализ.

Оценка

Етапът на оценка следва да изведе единствено приложимите добри
практики от изучаваните общини от ЕС. Тези практики в последствие
могат да обогатят и развият използваното ноу хау на целевата община за
работа по ПЧП.

Структура на системата за архив на данни

Архивирането на данните е абсолютно задължителен процес. Той
позволява да се извършва периодична ревизия на оценен и анализиран
текущ статус и да се анализират и проследяват съответните процеси по
вземане на решения, както и ползите от реализацията на всяко ПЧП.
Задължително е архивът да съществува електронно и на хартиен
носител. Електронният архив следва да бъде съхраняван на минимум два
магнитни носителя. Задължително е те да бъдат съхранявани на
независими локации. Има се предвид единият архив на магнитен носител
да бъде извън сградата на общината. Това се налага поради фактът, че
при настъпване на определено събитие – пожар, наводнение и други
природни бедствия или злоумишлени деяния, архивът, който физически
се намира в общината може да бъде унищожен.
Практически е възможно да настъпи събитие, при което да бъдат
загубени данните и от двата електронни носителя. В такъв случай
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притежаването на хартиено копие на съответните данни ще позволи
тяхното електронно възстановяване. Въпреки, че процесът по
възстановяване на данните е бавен и трудоемък все пак той ни
гарантира тяхното съхранение.
Всеки един от архивите следва да бъде надлежно обозначен с датата на
изготвянето му. Периодичността на архивиране е минимум веднъж на
седмица, като при активна работа по изградените системи и въобще по
отношение на ПЧП е препоръчително това да се случва в края на всеки
работен ден.

Система от ключови показатели за изграждането на концепция

Интегрирането на ключовите показатели в единен и комплексен
подход при изработването на концепция ги превръща в завършена
система. Включените в системата показатели, по своята същност
притежават качествена измеримост. Ключови за изграждането на
концепция показатели са:
•

Обхватност на концепцията
Концепцията трябва да бъде достатъчно развита за да може да
обхване всички необходими процеси

•

Интегриран аналитичен подход
Концепцията трябва да предполага интегриран подход при
анализите за идентифициране на възможности за ПЧП.
Интегрираният подход се базира на съчетаване на интересите на
трите страни – местно населени, община, частен партньор.

•

Гъвкавост
Показателят изразява притежаването на концепцията на нужния
инструментариум, който да й позволява модифициране и при
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необходимост допълване на процесите
адекватността й при конюнктурни промени.
•

в

нея,

както

и

Процесна ориентираност
Процесно ориентирана концепция означава да съществува ясно
разделение на процесите и представа за функциите на всеки един
процес. Също така трябва да се отдава нужното значение на
връзките между отделните процеси.

•

Съвременност на концепцията
Концепцията следва да бъде адекватна с най-новите практики в
областта, за да може да гарантира възползване в максимална
степен от възможностите и предимствата на ПЧП.

•

Отвореност към обществото
Концепцията е необходимо да гарантира взимането под внимание
мнението на обществото
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Система за разработване на структура за управление на
процесите, свързани с реализирането на приоритетни ПЧП,
комуникацията между отделите на общината и частния сектор

Процесите необходими да се реализира ПЧП по принцип са
идентични с тези за реализация на приоритетно ПЧП. Структурата за
управление на тези процеси се изгражда на база специфичните процеси
съставляващи системата за реализирането на ПЧП и нуждата от човешки
ресурс за извършването им.
Системата за разработване на структура за управление на
процесите,
свързани
с
реализирането
на
приоритетни
ПЧП,
комуникацията между отделите на общината и частния сектор, се гради
на:

Систематичен подход „Блок-схема” на процесите

Този подход позволява всички процеси на системата да се нанесат
на една блок схема, което разкрива тяхната последователност и връзки
между тях. Структурата за управление на процесите има възможност да
бъде дефинирана лесно и ефективно и да бъдат нанесени съответните
структурни позиции върху блок схемата за да се изрази връзката
процес-структура. Аналогично се дефинира и комуникацията община –
частен сектор като може да се види, в кой процес съществува такава и
какви структурни единици са необходими за обслужването на този
процес. За осъществяване на процесите е необходимо да се дефинира
конкретен отговорник на процес.
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Процесите свързани с реализиране на ПЧП и комуникацията, в този
контекст, с частния сектор не е първостепенна задача на общината. В
последствие те могат да придобият фокус за общината, но по своята
същност това са действия, които са функция от дейността на общината и
следва да се разглеждат като свързани с нея обекти. Това означава, че
въпреки, че самите процеси могат да бъдат обособени като
самостоятелни съществува възможността необходимата за тях структура
да не се изгражда на ново, а да се осъвмести по сходни дейности с вече
съществуващата структура, необходима за характерната работа на
общината.
Принципните структурни единици,
нормалната работа на процеса са:
•

които

са

необходими

за

Мениджър проекти
Лице, което е пряко отговорно за нормалната работа на системата
и ефективното протичане на процесите. Отговорен за поддръжката
и на вече сключените ПЧП.

•

Юрист
Необходим
при
изготвяне
на
договори
и
анекси,
при
разрешаването на различни, възникнали в процеса на работа
казуси и при съдебни спорове.

•

Анализатор
Могат да се използват различни експерти от общината или външни
такива. Това е структурна единица, която изразява експертни
мнения, оценки и заключения по различни видове ПЧП и различни
казуси по тях. Това са лица специалисти в различни области и се
използват според спецификата на ПЧП и техните компетенции.

•

Компилатор проект
Редица документи, а най-вече самото ПЧП, при изграждането си се
прави от екип и се разписват различни текстове от поне няколко
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отделни лица. За да има единно звучене и най-вече логическа
свързаност е необходимо структурна единица да бъде предвидена
за целите на компилацията /събиране и логическо свързване на
отделните елементи от проекта или документа/ и редакцията на
проекта по ПЧП или възникващата документация.
•

Технически асистент
Структурна единица, която поддържа базова комуникация с
частния сектор. Тя се грижи и за техническо оформяне на
съпътстващата процесите документация.

Система за разработване на вътрешни правила за управление на
процесите, свързани с реализирането на ПЧП

Системата за разработване на вътрешни правила за управлението
на процесите, свързани с реализирането на ПЧП дава общата рамка и
принципите, които трябва да се следват при изграждането на
вътрешните правила. При тази дейност трябва да се съобразим и да
вземем под внимание:
•

Правилен подбор на експертните групи за дейността;

•

Адекватното дефиниране на процесите;

•

Внимателно анализиране на всеки процес;

•

Корелацията на правилата със съответния им процес;

•

Съобразяване на структурата за управление на процесите и
отговорните лица;

•

Точно дефиниране на обхват на правилата;

•

Съобразяване с националното
развито в областта;

законодателство,

доколкото
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Съществуват няколко принципни етапа при разработването на
вътрешните правила:

•

Иницииране
Длъжностно лице, което има необходимите правомощия възлага за
изработване съответните правила. Назначава се отговорник на
задачата и се дава краен срок за извършването й.

•

Подготвителен етап
Етап на който се извършват всички необходими дейности за
разработване на правилата. Тук има няколко подетапа свързани с
провеждане на проучвания и анализ върху процесите, вътрешни
съгласувания и заседание на работни групи, фактическа
разработка на правилата, преглед на изработения документ и
финализиране.

•

Обсъждания
Обсъжданията се извършват след като експертите са изготвили
финален документ. Обсъжданията са на ниво общински съвет
където се разяснява спецификата на документа и се отговаря на
въпроси при необходимост.

•

Гласуване
Разработените правила се подлагат на гласуване за тяхното
приемане или отхвърляне от ОС.

•

Обнародване
Дава се гласност на извършената работа и правилата стават
публично достъпни за заинтересованите страни и населението.
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Системи за структуриране на процеса по осъществяване на ПЧП

За структурирането на процеса по осъществяване на ПЧП се
използват аналитични подходи на сепарация на процеса на съставни
части и детайлизиране на подпроцесите. Като основен инструмент за
нагледно структуриране се използват алгоритмични способи и поконкретно - графични похвати и блок-схеми. За структурирането на
процеса е необходимо интегрирането на следните два типа алгоритми:
•

Условен алгоритъм;

•

Цикличен алгоритъм.

Системата включва четири принципни етапа, които са подредени в
следната последователност:
•

Изясняване на задачата на база желания краен резултат;

•

Уточняване на функционалността на процесите;

•

Установяване на входните данни и изходни резултати на всеки
процес с цел установяване на взаимовръзката между тях и
логиката на подредба;

•

Изразяване на структуриран процес чрез блок-схема.

Вътрешни правила за осъществяването на ПЧП
Вътрешните правила за осъществяване на ПЧП се разработват и
осъществяват индивидуално за всяка община. Препоръчително е те да се
оформят като наредба. Съществуват принципни постановки, които
следва да залегнат в тези правила. Те са отражение на процесите по
осъществяване на ПЧП и целите, които обслужват тези процеси.
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Принципна структура на вътрешните правила може да изглежда по
следния начин:

Общи положения

•

Предмет
Регулират целите и принципите на инвестирането от страна на
частна страна в публични проекти и/или общинско съфинансиране
и/или участие в частни проекти, които са насочени в обществен
интерес; методите за насърчаване на ПЧП; формите и методите за
прилагане на ПЧП; решаването на спорове, възникнали в процеса
на осъществяване на ПЧП между страните;

•

Публично-частно партньорство
Публично-частното
партньорство
представлява
договорно
взаимоотношение за привличане на частни инвестиции в публични
проекти и/или общинско съфинансиране на частни проекти, които
са насочени в обществен интерес, като договорните отношения
между общината и частния партньор са сключени във връзка с
изграждане,
поддръжка
и
експлоатация
на
общинска
инфраструктура или друг вид проекти, които са в обществен
интерес или за дейности, които предоставят обществени услуги.

•

Връзка с други нормативни актове – общински и национални
Участието на частен партньор в дейности от изключителна
компетенция на общината се допуска при спазване на
законодателството
и
законоустановените
процедури
и
европейските регламенти и практики.
Могат да се направят връзки към няколкото български закона и
наредби, които съществуват както и към европейските директиви в
областта.
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•

Сфера на приложение
Действия на общината в посока изграждане на партньорство и
договорни отношение с частни партньори за привличане на частни
инвестиции в публични проекти и/или общинско съфинансиране на
частни проекти, които са насочени в обществен интерес.
Сферата на приложение може да се конкретизира по-детайлно по
преценка на общината.

Цели на наредбата

•

Основна цел
Осигуряване и регламентиране на участието на частен партньор в
дейностите
по
финансиране,
проектиране,
изграждане
и
експлоатация на обекти, собственост на общината и притежаващи
обществено значение, както и предоставянето на комплексни
социални услуги.

•

Насърчаване на публично-частните инициативи

•

Дейности в публичен интерес
Цели са също: осигуряването на прозрачност и регулация на
възникването, управлението и контрола на ПЧП. Цел е
изграждането на конкурентноспособни ПЧП. Публичният интерес е
основополагащ.

Способи за повишаване на публично частните партньорства

Дефинират се способи за повишаване и насърчаване на ПЧП.
Описват се методите и начините на тяхното прилагане, които ще
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насърчат
публично-частните
инициативи.
Трябва
да
залегне
изграждането на информационна система за ПЧП. Публикации на
официалната Интернет страница на общината и други мероприятия,
които тя счита, че са необходими.

Основни принципи

•

Принцип на равенството
Равнопоставеност на всички кандидати и участници в процедурите.
Общината не трябва да прави разлика между кандидатите за ПЧП
преди извършване на оценка. Критериите, които са зададени от
общината трябва да са обективни и ясни.

•

Принцип на прозрачността
Общината трябва да осигури достъпност
информация за всеки кандидат за ПЧП.

•

на

необходимата

Принцип на балансираност
Отношенията свързани с ПЧП трябва да се градят на балансираност
между страните на права, отговорности и ползи.

•

Принцип на конкурентостта
При избора на частен партньор, общината не трябва да ограничава
конкурентостта между кандидатите.

•

Принцип на автономност на процедурата
Процедурата по избор на кандидати трябва да осигурява обективна
оценка от комисия, която по никакъв начин не е в конфликт на
интереси.
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•

Принцип на кооперативност
Общината трябва да подпомага частния партньор с необходимите
му материали и/или осигуряване на правомощия и/или други
фактори, които са пряко свързани с изпълнението на задълженията
на частния партньор по договора, които той сам не е овластен да
придобие.

Форми на ПЧП

Могат да залегнат различни форми за осъществяване на ПЧП.
Според необходимостите на общината те могат да се развиват във
времето. На първоначален етап е препоръчително да се включат
следните форми:
•

Експлоатация и поддръжка
Общината сключва договор с частен партньор за експлоатацията и
поддръжката на обект, който е обществена собственост.

•

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

•

Обекти и услуги “до ключ”
Общината осигурява финансирането на проекта, но наема частен
партньор за проектирането, строителството и експлоатацията на
обекта за определен период от време. Целите на изпълнението се
определят от обществения сектор. Публичният партньор запазва
собствеността върху обекта.
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•

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.

•

Лизинг – покупка
Общината 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
не е в състояние да осигури финансирането наведнъж.

•

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 разполага с
определен период от време, през което да си възвърне
инвестицията и да реализира печалба.

•

Изграждане - прехвърляне на собственост - експлоатация
Общината сключва договор с частен партньор за финансиране и
изграждане на обект. След завършването на обекта частният
партньор прехвърля собствеността на общината, след което тя го
отдава на лизинг обратно на частния партньор с дългосрочен
договор, при което частният партньор има възможност да си
възвърне инвестицията и да реализира разумна печалба.

•

Изграждане – владение – експлоатация – прехвърляне
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Частният партньор получава изключителното право, след
финансиране и изграждане на даден обект или реализация на
услуга, да експлоатира, поддържа, управлява и събира такси от
съответния обект или от реализацията на дадена услуга за
определен период от време. В края на договора правата се
прехвърлят върху общината.
•

Изграждане – владение – експлоатация
Общината
прехвърля
собствеността
и
отговорността
за
съществуващи обекти на частен партньор или сключва договор с
частен партньор за изграждане и безсрочно владение и
експлоатация. Обикновено финансирането се поема от частния
партньор.

Процедура за ПЧП

•

Предварителни дейности
Дефинират се предварителните
осъществи ПЧП.

•

дейности

необходими

да

се

Съдържание на тръжната документация
Описва се необходимия пакет от документи, който следва да бъде
включен в тръжната документация.

•

Тръжна процедура
Рамкира подхода и обхвата на процеса, свързан с реализацията на
тръжна процедура.
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Избор на частен партньор

Разглеждат се похватите, които ще се използват при избор на
частен партньор. Дефинират се рамката, която трябва да се следва с
този процес. Опорни точки са:
•

Приемане и отваряне на предложения

•

Преглед на предложения

•

Оценка и оценителен доклад

•

Отхвърляне на всички предложения

•

Отказ на кандидат, който е класиран на първо място

Възникване, управление и контрол на ПЧП

•

Възникване
Случаи, в които има възможност да възникне ПЧП.

•

Подписване на договор за ПЧП

•

Срок на договора

•

Изпълнение на договора

•

Изключения в случай на недействителност на договора

•

Вписване на договора
Описва се начина и реда, по който се вписват обстоятелства за
ПЧП и промени по тях в общинските и национални регистри,
където е приложимо.

95 | с т р .
Този документ е изработен от
ОБЕДИНЕНИЕ „ЮНАЙТЕД ГРУПС”
www.escagroup.com

www.dpview.eu

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

•

Управление
Дефинира се на кое функционално звено се вменяват функциите
по управление на ПЧП от страна на общината. Могат да се
формализират
конкретни
дейности
за
изпълнение
и
стандартизирани образци за отчетност.

•

Контрол
Дефинира се на
по контрол на
формализират
стандартизирани

кое функционално звено се вменяват функциите
ПЧП от страна на общината. Могат да се
конкретни
дейности
за
изпълнение
и
образци за отчетност.

Права и задължения на страните

•

Участници в ПЧП
Регламентира се какви страни могат да участват в публично-частни
инициативи.

На база на регламентирането на участниците /т.е. потенциалните
страни по договор за ПЧП/ за всяка от страните се рамкират техните:
•

Права

•

Задължения

Уреждане на спорове между страните

Описват се начините за решаване на възникнали спорове между
страните.
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Дефиниция на термините

Използваните термини, които имат специфично значение и следва,
за целите на дадения акт, да бъдат тълкувани се вписват със
съответното описание за разбирането на съставителите за тяхното
значение.

Преходни и заключителни разпоредби

Описват се общи за документа рамки, които не предполагат да
бъдат включени в специални глави. Такива могат да бъдат – влизането в
сила на правилата, ако е правилата са приети с решение на ОС
съответно от коя дата е решението, допълнителни указания и др.

Методически документи и стандартизирани образци на
документацията за осъществяване на ПЧП
Специфичните вътрешни документи използвани в процеса на
осъществяване на ПЧП проект включват:
•

Матрица за идентификация и алокация на риска

•

Тест за защита на публичния интерес

•

Формуляр за заявяване на интерес

•

План-график на дейностите и алокация на ресурси

•

Досие на проекта
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•

Договор за ПЧП

Стандартизирани образци на тези документи са дадени по-долу с
оглед използването им като специфичен инструментариум от страна на
общинската администрация в процеса на осъществяване на ПЧП.
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Матрица за идентификация и алокация на риска
Рискова
категория

Описание

Следствие

Смекчаване

Предпочитано
разпределение

Рискове, свързани с обекта
Допълнително време и
финансиране за
строителни работи

Частния партньор го
прехвърля на
строителя, който
разчита на експертни
инженерни документи

Частен партньор

Условията на
самия обект

Риск, че видът и
състоянието на почвата
могат да представят
неочаквани затруднения,
което ще се отрази на
цената и времето за
строителство

Допълнително време и
финансиране за
строителни работи

Частния партньор го
прехвърля на
строителя, който
разчита на експертни
проби и старателни
проучвания

Частен партньор

Одобрения

Риск, че съответните
одобрения могат да не
бъдат получени или пък
да са получени преди
разкриването на
неочаквани затруднения,
свързани с условията

Закъснения при
започване или
завършване на
строителните работи и
увеличаване цената
на строителството

Преди започване на
тръжната процедура
публичните власти
могат да направят
промени в
предварителните
планове или да

Частния партньор
до определена сума
освен ако
публичните власти
не решат да поемат
риска в случай на
прекалена сложност

Съществуваща
структура
/подобрения/
разширения/

Риск, че съществуващите
структури няма да понесат
подобренията

99 | с т р .
Този документ е изработен от
ОБЕДИНЕНИЕ „ЮНАЙТЕД ГРУПС”
www.escagroup.com

www.dpview.eu

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

поръчат изготвяне на
оценка за
въздействието върху
околната среда,
поемайки с това риска
да бъде например
изменено трасето на
път или пък да се
наложи да се вземат
допълнителни мерки,
за да се гарантира
опазването на
околната среда.
Публични власти и
частен партньор биха
могли да сключат
предварителен
договор, позволяващ
ранно стартиране на
процедурите по
одобрение, като в този
случай си поделят
разходите поравно.

около самия обект, които
ще се отразят на цената и
времето за строителство

Околна среда (1)

Риск от прекалено

Финансови средства за Заключения от

Обикновено рискът
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почистване и забавяне
на проекта

замърсяване/заразяване
на терена, които би
изискало значително
финансиране за
почистване

експертни доклади

Околна среда (2)

В случай на терен
публична собственост,
риск, че, предходното му
използване е довело до
замърсяване и на съседни
терени

Задължение за
почистване

Доклади и други
документи на
публичните власти,
които притежават
знанието за
предишното
използване на своя
терен

Околна среда (3)

В случай на терен частна
собственост, риск, че,

Задължение за
почистване

Частният партньор
може да управлява

се поема от частния
партньор, въпреки
че, поради ефекта
върху
финансирането и
сроковете,
поделянето на
риска би могло да
се окаже поефикасно решение
Публичните власти
поемат
отговорността, като
заплащат
обезщетения и се
задължават да
изплатят
допълнителни
такива, ако в
последствие се
открие друго
замърсяване
Частният партньор
ще контролира
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дейностите по
използване на терена

предходното/
последващото му
използване е довело до
замърсяване и на съседни
терени

Почистване и
рехабилитация

Риск, че използването на
обекта в рамките на
проекта би довело до
нужда от значителни
дейности по почистване и
рехабилитация, с оглед
бъдещото му използване

Културно
наследство

Риск от допълнителни
разходи и закъснения,
свързани с откриване на
археологическо/културно

дейностите по
използване на
терена и ще поеме
риска от
евентуално
замърсяване на
съседни терени, в
следствие на това
използване.

Финансови
задължения на
собственика

Частен партньор,
способен да поддържа
текущо обекта;
публичната страна би
могла да изиска
разходи по
амортизация, в случай
че дейностите по
почистване и
рехабилитация са
значителни

Частният партньор
поема риска и
трябва да докаже
финансова
стабилност и
капацитет да
предаде обекта в
състоянието,
определено от
публичните власти

Закъснения и
допълнителни разходи

Документални
проучвания и, ако е
необходимо-търсене на
експертно мнение

Рискът се поема от
публичния
партньор, в случай
че обектът е
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наследство

Достъпност до
обекта

Риск, че достъпът до
обекта не може да бъде
гарантиран, в случай че
не е собственост нито на
публичния нито на
частния партньор

публична
собственост, тъй
като той има поголям капацитет да
изпълни нужните
процедури и да
управлява този
риск. В случай на
частна собственостотговорността се
прехвърля към
частния партньор.

Закъснения и
допълнителни разходи

Задължение на
кандидатите да
осигурят достъп до
обекта преди
подписване на
договора

Частният партньор,
тъй като той
решава дали да се
кандидатира за
участие в проекта
или не

Рискове, свързани с проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация

Проектиране

Риск, че проектът ще
направи невъзможно
предоставянето на
услугите на заложената

Дългосрочно
увеличение на
разходите и възможно
съществено
несъответствие на

Частният партньор
може да прехвърли
риска към
строителя/архитекта
или други

Частният партньор
е изцяло отговорен,
освен в случаите,
когато изрична
промяна от страна
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цена

Строителство

услугите в
дългосрочен план

Риск от непредвидени
събития, възникнали по
време на строителството,
които могат да доведат до
забавяне завършването на
обекта и да увеличат
разходите

Закъснения и
допълнителни разходи

подизпълнители, но
при все това, носи
основната отговорност.
Публичният партньор
може да намали
плащанията, когато
рискът съществува и
може да окаже влияние
върху предоставяната
услуга, както и има
право да прекрати
договора, ако не може
да бъде намерено
решение на проблема.
Частният партньор
обикновено подписва
договор с фиксирани
срокове и суми и
прехвърля риска към
строител, притежаващ
подобаващ опит и
финансова стабилност

на публичната
страна е
предизвикала
появата на риска.

Обикновено
частният партньор
поема риска и го
управлява успешно,
освен в случаите на
форсмажорни
обстоятелства и
събития или
непредвидена
намеса на
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публичния
партньор

Въвеждане в
експлоатация

Риск, че тестовете,
необходими за въвеждане
в експлоатация, няма да
приключат с успех

За частния партньорзакъснения/финансов
и загуби
За публичния
партньор-забавяне
предоставянето на
услугата

Никакви плащания от
страна на публичния
партньор към частния,
докато всички тестове
не преминат успешно

Частният партньор
поема риска,
въпреки това
публичната страна
е задължена да
сътрудничи и
осигури нужното
съдействие и
присъствие по
време на тестовете

Рискът се поема от
публичния
партньор или се
поделя

Публичен партньор

Финансови рискове

Лихви

Риск от повишаване на
лихвите, което би довело
до повишаване цената,
предлагана от кандидата

Увеличени проектни
разходи

Увеличението на
лихвите може да се
случи по време на
подготовката на
проектното
споразумение

Финансиране

Риск, че частният
партньор може да се
окаже неспособен да
предоставя услугите или

Спиране
предоставянето на
услугата и възможни
загуби за публичния

Набиране на данни, че
проектът е независим
от външни на него
финансови
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партньор

пък изпадне в състояние
на несъстоятелност и
фалит

Липса на
финансиране

Риск, че частният
партньор няма да
разполага с нежното за
проекта финансиране, в
определения обем и при
определените условия

Допълнително
финансиране

Риск, че, в следствие на
промяна в
законодателството,
политиките и др., ще бъде
необходимо допълнително
финансиране за
дострояване, до
оборудване, промени,
което не може да бъде
получено от частния

задължения;
осигуряване на
адекватно
финансиране чрез
кредити и/или
спонсори и съответните
гаранции

Липса на финансиране
за продължаване и
завършване на
строителството

Всички кандидати
трябва да представят
пълна документация за
финансовата си
ангажираност,
съдържаща минимални
ограничителни условия

Частен партньор

Липса на финансиране
за завършване на
обекта

Частният партньор
може да поеме
задължението за
финансиране, при
определен процент
възвращаемост, с
опция за публичната
страна за заплаща на
по-висока цена
предоставянето на

Публичната страна
поема риска, че
частно
финансиране може
да не бъде налично
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партньор

Смяна на
собствеността

Риск, че промяна в
собствеността или
контрола на частния
партньор, би могла да
доведе до разклащане на
финансовата му
стабилност или
прехвърляне на
финансиране към други
проекти

Печалба

Риск, че по време на
заключителния /или друг
етап/ структурата на
проектното финансиране
ще бъде променена, с
оглед намаляване на
проектните разходи

услугата
Увереността на
публичната страна във
финансовата
стабилност на частния
партньор може да
бъде разклатена и, в
зависимост от вида
проект, и други
нефинансови рискове
могат да се появят, в
следствие смяната на
собствеността, които
да се окажат
неприемливи за
публичните власти

Публичната страна
може да изиска
нейното съгласие да
бъде задължително
преди всякаква смяна
на контрола в
публичния партньор

Публичната страна
поема риска на
последствията от
евентуална смяна
на собствеността;
частният партньор
рискува
затрудняване
постигане на
търговските си
цели, поради
изискването
публичният
партньор да се
съгласи с
промените

Положителна промяна
в структурата на
финансиране

Публичният партньор
трябва да се увери, че
в офертите на
кандидатите са
заложени конкурентни
печалби и че няма риск
частният партньор да

Рискът е основно за
частния партньор и
в нищожна степен
се поделя от
публичната страна
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получи прекалено
голяма печалба от
изпълнението на
проекта

Промяна в
данъците

Риск от промяна на
данъците, дължими от
частния партньор

Отрицателно влияние
върху приходите на
частния партньор и, в
изключителни случаи
може дотолкова да се
отрази на структурата
на финансиране на
проекта, че той да не
може да бъде
осъществен в тази си
форма

Приходите на частния
партньор трябва да
бъдат достатъчни, за
да могат да поемат
подобна промяна; в
съответствие със
специфична система на
данъци, в случаи на
партньорства с
публичния сектор в
инфраструктурно
проекти, частният
партньор би следвало
да може да се
възползва от
облекчени правила

Частният партньор

Увеличаване на
разходите и в някои
случаи-пряко влияние

Частният партньор
може да управлява
този риск чрез

Частният партньор
освен в случаите
когато това зависи

Рискове, свързани с функционирането
Първоначални
вложения

Риск, че стойността на
първоначалните вложения
ще бъде по-висока от
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/inputs/

предвиденото, че те биха
били с незадоволително
качество или в по-малко
от нужното количество

Поддръжка и
ремонт

Промяна в
спецификациите
на
първоначалните
вложения

върху качеството на
предоставяната услуга

дългосрочни договори
с подизпълнителите си,
при които количеството
и качеството могат да
бъдат гарантирани

пряко от контрола
на публичния
партньор /напр.
водоприхващане/

Риск, че проектирането
и/или качеството на
строителството не са
задоволителни и биха
могли да доведат до
повишаване на разходите
за поддръжка и ремонт

Повишаване на
разходите; негативни
последици върху
предоставянето на
договорените услуги и
съответнонеспособност на
публичната власт да
предоставя тези
услуги

Частният партньор
може да управлява
този риск чрез
дългосрочни договори
с подизпълнителите си,
както и чрез формални
и неформални
консултации с
публичната страна

Частен партньор

Риск, че публичната
страна ще промени
изискванията си преди
или след пускането в
експлоатация

Промяна преди
пускането в
експлоатация може да
доведе до промяна в
проектирането, като
предизвика
увеличение на
капиталовите разходи,
по-голямо или по-

Публичният партньор
може да смекчи този
риск като доведе до
минимум възможността
за промяна в
спецификациите, а,
тогава, когато те се
променят-да се уверят,
че промените в

Публичен партньор
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Негодност на
подизпълнител

Риск, че подизпълнител
може да се окаже
финансово или
технически неспособен да
изпълни задълженията си

малко, в зависимост от
степента на
завършеност на
обекта. Промяна след
пускането в
експлоатация може да
доведе до промяна в
капиталовите разходи
или само в текущите
разходи, в зависимост
от способността на
изградения обект да
се приспособи към
новите изисквания.

проектирането ще
предизвикат
минимално увеличение
на разходите. Това
означава значителни
инвестиции в работа и
време от страна на
публичните власти, за
изключително точно
определяне на
първоначалните
вложения и техните
спецификации.

Негодността на
подизпълнител може
да доведе до
прекратяване
предоставянето на
услугата, което от
своя страна ще
наложи нуждата от
търсене на
алтернативни решения

Публичният партньор
ще бъде особено
внимателен при
проверката на
основните
подизпълнители на
частния партньор, като
ще им изиска
доказателства за
финансова стабилност

Частният партньор
е изцяло и
единствено
отговорен за
поетите
ангажименти към
публичните власти,
независимо от това
дали е прехвърлил
риска към
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Техническа
остарялост или
иновативност

Риск, че договорените
услуги и начините на
тяхното предоставяне не
отговарят, от
технологична гледна
точка, на изискванията

за продължаване
предоставянето на
услугата, свързани,
разбира се, с
увеличаване на
разходите

и гаранции. Ако все
пак се стигне до
негодност на
подизпълнител, то
частният партньор
следва да го смени;
смяната може да бъде
изискана и от
публичната страна.

Приходите на частния
партньор могат да
намалеят поради
загуба на търсене на
услугата, намаляване
на плащанията,
увеличаване на
текущите разходи. За
публичната страна
последствието би било
спирането на
получаване на
договорените услуги,
при определеното
качество и

Частният партньор
може да предвиди
резерв, с който да
покрие разходите за
модернизация;
задължителни
наблюдения и
проверки могат да се
предвидят в самия
договор, свързани с
ясно определени и
описани очаквани
резултати/продукти от
страна на публичната
страна и конкретни

подизпълнител

Частният партньор
поема риска, освен
когато публичната
страна се съгласи
да го подели, найвече чрез
финансиране на
резерв
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количество.

решения, предложени
от частния партньор.

Пазар
Когато основният
потребител е
публичния партньор,
частният партньор ще
търси плащане за
наличие на услугата; в
други случаи-ще се
укрепи финансовата
структура на проекта и
ще търси допълнителни
финансови средства

Частният партньор,
освен когато
публичната страна
се е ангажирала да
осигури плащане за
наличие на
услугата

Когато услугите се
заплащат от
потребителите, риск от
спад в икономическата
активност, което ще се
отрази в търсенето на
предлаганата услуга

Спад на приходите

Конкуренция

Когато услугите се
заплащат от
потребителите, риск от
поява на други
доставчици на същата
услуга

Спад на приходите
поради намаляване на
цената и/или поради
намаляване на
потребителите при
поява на конкурентен
доставчик на същата
услуга

Частният партньор да
познава конкуренцията
на услугата и
ограниченията, които
трябва да преодолее

Частният партньор,
освен когато
публичната страна
се е ангажирала да
осигури плащане за
наличие на
услугата

Демографски

Риск от

Спад на приходите

Частният партньор да

Частният партньор,

Общ
икономически
спад
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промени

Инфлация

демографски/социалноикономически промени,
които могат да се отразят
на търсенето на услугата

познава конкуренцията
на услугата и
ограниченията, които
трябва да преодолее

Риск, че стойността на
плащанията ще намалее
значително в следствие от
инфлацията

Частният партньор да
потърси подходящи
механизми, за да си
гарантира реални
приходи; публичната
страна да следи, че
плащанията няма да
доведат до свръх
компенсация на
частния партньор
заради инфлацията,
както и че той няма да
получи двойно
финансиране за
предприети мерки, в
следствие промени в
законите, политиките

Намаляване на
реалните приходи за
частния партньор

освен когато
публичната страна
се е ангажирала да
осигури плащане за
наличие на
услугата

Частният партньор
поема риска по
избраната
методология за
запазване
стойността на
прихода си;
публичната страна
поделя риска в
частта договорена
индексация

Мрежи и връзки
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Оттегляне на
подкрепяща
мрежа

Риск, че, когато проектът
разчита на подкрепата на
други публични мрежи,
тази подкрепа можа да
бъде оттеглена

Промяна в
конкурентна
мрежа

Риск от
разрастване/промяна/нов
а ценова политика в
конкурентна мрежа, което
би довело до сериозно

Липса на подкрепа и
отражение върху
приходите

Частният партньор ще
търси финансови
компенсации в случай
на промени,
дискриминационни
спрямо проекта,
особено в случаите,
когато услугите се
заплащат от
потребителите; когато
публичната страна
плаща за наличие на
услугата, то частният
партньор ще се стреми
да предотврати
спиране на
плащанията, когато
услугата не може да
бъде предоставяна

Публичната страна,
когато промените
са
дискриминационни
спрямо проекта

Отрицателно
въздействие и спад в
приходите

Частният партньор ще
търси финансови
компенсации в случай
на промени,
дискриминационни

Частният партньор,
освен в случаите,
когато публичната
страна не се
съгласи на
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засилване на
конкуренцията

Връзки (1)

Риск, че предоставянето
на основни услуги по
начин, различен от
договорирания, може да
се отрази на самото
предоставяне на услугите

спрямо проекта, под
формата на публични
субсидии

Негативни
последствия за
предоставянето на
услугата, риск от
констатиране на
неизпълнение на
договора от страна на
частния партньор и
нужда от взимане на
мерки от страна на
публичната страна за
осигуряване
продължаване
предоставянето на
услугата

Публичната страна
управлява основните
услуги по начин,
позволяващ да
контролира риска към
свързаните услуги,
както и последиците от
този риск. Смекчаване
на риска може да се
постигне чрез оценка
на възможни връзки с
други услуги,
постоянно наблюдение
и разработване на
система за
комуникации, с оглед
продължаване
предоставянето на
всички услуги.
Публичната страна ще
опише в договора

финансови
компенсации

Частен партньор
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основните услуги,
начина на тяхното
предоставяне, така че
само сериозни и
негативни промени да
могат да влияят на този
риск.

Връзки (2)

Риск, че предоставянето
на договорените услуги
може да се отрази в
предоставянето на
основни услуги

Негативни
последствия за
предоставянето на
основни услуги, риск
от констатиране на
вина на частния
партньор и нужда от
взимане на мерки от
страна на публичната
страна за осигуряване
продължаване
предоставянето на
основните услуги

Частният партньор
управлява дейностите,
свързани с
предоставяне на
договорените услуги

Частен партньор

Забавяне на проекта и
оскъпяването му

Частният партньор и
неговите
подизпълнители

Частен партньор

Рискове, свързани с индустриалния сектор
Връзки с
индустрията и
граждански

Риск от стачки или други
граждански действия и
вълнения, които биха
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вълнения

управляват
изпълнението на
проекта и предаване на
продуктите/резултатит
е от него

довели до забавяне на
проекта и оскъпяването
му

Централно държавно управление

Одобрения

Риск, че няма да могат да
бъдат получени
одобрения, изискани
допълнително, в процеса
на изпълнение на проекта

Промени в
закона/политикит
е (1)

Риск от промени в
законите/политиките,
които не могат да бъдат
предвидени и които са
насочени изцяло към
проекта/услугите и които
биха имали сериозни
негативни последствия за
частния партньор по
отношение на
капиталовите и
оперативните разходи

Може да се попречи
на бъдещо развитие
на проекта или на
промени в бизнес
операциите

Частният партньор
трябва да се опита да
предвиди
допълнителните
изисквания

Частният партньор
освен ако новите
изисквания не са
били инициирани от
властите

Значително
увеличение на
текущите разходи на
частния партньор и
изискване за големи
капиталови разходи, с
оглед постигане на
съответствие с
промените

Публичната страна
може да минимизира
нуждата от подобни
промени чрез
наблюдения и
ограничаване приемане
на промени които биха
имали сериозни
последствия върху
договора и чрез
механизми в договора
да предвиди механизми
за компенсация.

Публичната страна,
въпреки че рискът
може да бъде
поделен в частта
допълнителни
капиталови
разходи, напр.
частният партньор
поема определен
процент, но не
повече от
фиксирана
абсолютна сума, а

117 | с т р .
Този документ е изработен от
ОБЕДИНЕНИЕ „ЮНАЙТЕД ГРУПС”
www.escagroup.com

www.dpview.eu

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

Промени в
закона/политикит
е (2)

В някои случаи, рискът от
промяна в
законите/политиките, не
може да бъде предвиден и
той има общо приложение
и води до увеличение на

Изискване към
частния партньор да
извърши
допълнителни
капиталови разходи
или да поеме

Публичната страна
може да поиска от
частния партньор да
въведе промените по
начин, който да сведе
до минимум
финансовия ефект на
тези компенсации и,
когато такива
компенсации се
налагат, то те трябва
да бъдат изплатени по
начин и време, които
са удобни за
публичната страна
/напр. разсрочени
плащания по
определена схема/.

публичните властифинансират
остатъка.

Публичната страна
може да освободи
частния партньор от
определени такси и
данъци и да поиска
механизми, които да

Публичната страна,
въпреки че рискът
може да бъде
поделен в частта
допълнителни
капиталови
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увеличаване на
оперативните си
разходи, с оглед
постигане на
съответствие с
промените

капиталовите и
оперативни разходи на
частния партньор

Регулации

Когато съществува
регулаторен орган,
промените в
ценообразуването и други
промени са наложени на
частния партньор от този
орган и могат да не
отговарят на очакванията
му

минимизират
въздействието върху
нейното финансово
участие в проекта

разходи, напр.
частният партньор
поема определен
процент, но не
повече от
фиксирана
абсолютна сума, а
публичните властифинансират
остатъка.

Въздействие върху
разходите или
приходите

Частният партньор
трябва да оцени
регулаторната система
и да намери нейното
отражение в офертата
си

Частен партньор

Повреда или загуба на
имущество,
прекъсване в
предоставянето на

Облекчения за частния
партньор заради
последствията от
прекъсване

Частният партньор
поема риска от
повреда или загуба
на имущество и от

Форсмажорни обстоятелства
Форсмажорно
обстоятелство

Риск, че форсмажорно
обстоятелство би
направило невъзможно
предоставянето на
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договорените услуги

услугата /може да
доведе до
невъзможност за
предоставяне на
основни услуги от
страна на публичните
власти/; загуба на
приходи или забавяне
получаването на
приходи от страна на
частния партньор

предоставянето на
услугата. Когато не е
възможно
застраховане-частният
партньор да отдели
резервен фонд, а
публичната странапредвижда средства за
алтернативно
предоставяне на
услугата. При наличие
на застраховка:
частният партньор
използва средствата за
поправка на
имуществото и
възстановяване
предоставянето на
услугата, а публичния
партньор-за покриване
на разходи, свързани с
прекратяване
предоставянето на
услугата.

загуба на приход;
публичната страна
поема риска от
прекъсване
предоставянето на
услуги /договорени
и основни/ и ще
трябва да осигури
алтернативни
начини за
предоставяне на
тези услуги, както и
финансиране.
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Собственост на имуществото
Риск, че животът на
имуществото може да се
окаже по-кратък от
предвиденото, което би
довело до по-скорошна
нужда от разходи,
свързани с неговото
ремонтиране

Разходи за ремонт

Частният партньор
може да се обърне към
проектанта, архитекта
и техните
застрахователи

Частният партньор,
но в някои
високотехнологичн
и проекти, рискът
може да бъде
поделен

Повреда и
прекратяване

Риск от „загуба” на
имущество или други
активи при предсрочно
прекратяване на договора
или при липса на
съответните плащания

Липса на инвестиции
за частния партньор;
възможно прекъсване
на предоставянето на
услугата за
публичната страна

На частния партньор
ще бъдат предоставени
възможност и време да
отстрани повреди,
които биха могли да
доведат до
прекратяване на
договора, като
прекратяване може да
се случи единствено
при съществени
повреди.

Частният партньор
поема риска от
загуби при
прекратяване на
договора

Остатъчна
стойност при

Риск, че при изтичане на
договора или негово

Капиталови разходи
за ремонт, с оглед

Публичната страна ще
задължи частния

Публичен партньор

Техническа
остарялост
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трансфер към
публичния
партньор

преждевременно
прекратяване,
имуществото, което ще
бъде прехвърлено на
публичната страна, не
притежава стойността, на
която първоначално е
било оценено от нея

достигане на
първоначално
определената стойност
или разходи за
преместване или
разрушение

партньор с
извършването на
дейности по поддръжка
и ремонт, ще се увери,
че приемлив
подизпълнител ще
отговаря за тези
дейности и ще
провежда редовни
огледи и проверки.
Публичният партньор
може също така да
отдели директно
средства от проекта за
поддържане на
амортизационен фонд,
достатъчен, за да
гарантира постигане на
предварително
определената стойност
на имуществото.
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Тест за защита на публичния интерес
Защита на публичния интерес
Елемент на публичен интерес

Стандарт
Списък на изискванията на общината
по отношение на продуктите/услугите
на проекта
•

Ефективност
Проектът ефективен ли е за
постигане на целите на общината?
•

Отчетност и прозрачност
Параметрите на партньорството
гарантират ли, че:
•

•

Обществеността ще бъде добре
информирана относно
задълженията на публичния
сектор и частния партньор?
Тези изпълнението на тези
задължения може да бъде

•

•

•

Оценка

•

Проучване на изисквания община
по отношение на
продуктите/услугите от предишни
сходни проекти, реализирани или
в рамките на процедури по ЗОП
или чрез механизма на ПЧП;
Идентифициране на минимални
стандарти /качествени и
количествени/ за всеки един
продукт/услуга.

•

Идентифициране на прилаганите
публични политики по отношение
на прозрачността при провеждане
на цялата процедура по избор и
при подписване на договора;
Идентифициране на законовите
задължения на публичните власти
при подобни процедури;
При липса на законови

•

•

•
•

Кои от идентифицираните
изисквания са покрити от проекта?
Колко ефективно са постигнати тези
изисквания? Напълно ли за
изпълнени или частично?
Какви са липсите? Кои изисквания
са само частично изпълнени и какви
са последствията от това? Какво
решение би могло да бъде
намерено?

На кои от идентифицираните
изисквания за прозрачност отговаря
проекта?
До каква степен са изпълнени тези
изисквания? Напълно или частично?
Какви са липсите? Кои от
изискванията не е възможно да
бъдат изпълнявани по време на
цялата продължителност на проекта
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проверено от одитор?

•

разпоредби-идентифициране на
изисквания, прилагани в
предходни сходни проекти;
Съществуват ли някакви
специфични изисквания във
връзка с провеждането на одитна
процедура?

и какви са последствията от това?
Какво решение би могло да бъде
намерено?

Идентифициране на:
•

Засегнати граждани и общности
Имали ли са те възможност
ефективно да се включат в проекта
още на етап планиране и защитени
ли са техните права чрез
възможности за честен процес и
други механизми да разрешаване на
конфликти?

Граждани и общности, които ще
бъдат засегнати от проекта;
• Начина, по който те ще бъдат
засегнати
Провеждане на:
•
•

Подходящи публични консултации
Подходящ анализ за въздействие
върху околната среда.
Идентифициране на всички
изисквания, произлизащи от
законите за опазване на околната
среда и устройство на
територията;
• Анализ на социалното и
регионално въздействие на
проекта;
Идентифициране на съответните
права на гражданите и общностите:

•

•

•

Кои от идентифицираните
граждани/общности са участвали по
някакъв начин в процедурата? Каква
е била степента им на участие? Тя
отговаря ли на законовите и
политически изисквания?
Как договорът защитава
идентифицираните права на
гражданите и общностите? Какви са
механизмите за защита?
Какви са недостатъците? На кои от
изискванията не отговаря проекта?
И какви биха били последствията?
Какво решение би могло да бъде
намерено?
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•
•
•
•

Равнопоставеност
Гарантира ли се на групите в
неравностойно положение, че ще
могат ефективно да използват
инфраструктурата и да имат достъп
до услугите, предмет на проекта?

•
•
•
•

Законови изисквания;
Актуални политики на общината и
правителството;
Минимални изисквания, заложени
в предходни подобни проекти.
Идентифициране на групите в
неравностойно положение, които
ще използват инфраструктурата и
услугите и на начина, по който те
ще го правят.
Идентифициране на специфични
права на тези групи:
Законови, напр.
антидискриминационни закони;
Правителствени и общински
политики;
Стандарти, възприети с предходни
проекти.

•

•

•

•
Публичен достъп
Има ли гаранции за постоянно
осигуряване на публичен достъп до
основната инфраструктура?

Идентифициране на това какъв тип
достъп е необходим тоест кога има
нужда от осигуряване на достъп и за
кои части от инфраструктурата?

•

Кои от обичайните права /законови
или обект на политики/ са
гарантирани от проекта?
Как всяко едно право е гарантирано:
механизми за предоставяне и защита
на правата? Всички права изцяло
или частично са гарантирани?
Какви са липсите? Кои от
идентифицираните права не са
гарантирани за цялата
продължителност на проекта и какви
са последиците? Какво решение би
могло да бъде намерено?
Кои от идентифицираните
изисквания са изпълнени от
проекта?
Как всяко изискване за достъп е
гарантирано, тоест какви са
механизмите които осигуряват
достъпа и го защитават? Правото на
достъп изцяло или частично е
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•

Идентифициране на:
•
Права на потребителите
Защитава ли проектът в достатъчна
степен потребителите на услугите,
особено онези от тях, ползващи се с
особено внимание от страна на
публичните власти и/или найуязвимите?

Сигурност
Дава ли проектът гаранции, че ще
бъдат защитени здравето и
сигурността на общността?

потребителите, които се ползват с
особено внимание и грижи от
страна на публичните власти;
• най-уязвимите от тях.
Някои от правата и нуждите на тези
потребители защитени ли са от:
•
•

Закон;
Правителствени и общински
политики;
Проучване как предишни сходни
проекти са защитили тези
потребители?

•

•

•

Идентифициране на стандартите за
•
публично здраве и сигурност на ниво:
•
•
•

Закони;
Правителствени и общински
политики;
Отчетност на властите пред
обществото.

•

гарантирано?
Какви са липсите? Кои изисквания
за достъп не са изпълнени и какви
са последиците? Какво решение би
могло да бъде намерено?
Кои от специфичните права и нужди
на тези потребители са гарантирани
от проекта?
Как са гарантирани тези права и
нужди? Чрез какви механизми става
това? Напълно или частично са
гарантирани?
Какви са липсите? Кои от
идентифицираните права и нужди не
са изцяло гарантирани от проекта и
какви са последствията? Какво
решение би могло да бъде
намерено?
Кои са стандартите за здраве и
сигурност, които проектът трябва да
гарантира?
Как всеки един стандарт е
гарантиран? Какви са механизмите
за това? Всички стандарти напълно
или частично са гарантирани?
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Идентифициране на правата на личен
живот на потребителите?

•

Какви са липсите? Кои от
стандартите не са напълно
гарантирани и какви са
последствията от това? Какво
решение би могло да бъде
намерено?

•

Кои от идентифицираните права са
защитени от проекта?
Как всяко едно идентифицирано
право е защитено? Какви са
механизмите, служещи за защита на
личните права на гражданите и за
спазване на поетите от публичните
власти ангажименти в тази насока?
Какви са липсите? Кои от
идентифицираните права не са
изцяло защитени от проекта и какви
са последствията от това? Какво
решение би могло да бъде
намерено?

Идентифициране на задълженията на •
публичните власти към гражданите на
ниво:
Лични права
Проектът гарантира ли ефективна
защита на правото на личен живот?

•
•
•
•

Закони;
Правителствени и общински
политики;
Отчетност на властите пред
обществото;
Всякакви други ангажименти,
поети от публичните власти за
защита правата на личен живот на
гражданите.

•
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Формуляр за заявяване на интерес
Формуляр за заявяване на интерес
Наименование на
частта
Въведение

Съдържание
Тази част представлява въведение към проекта и разяснява как процесът на разработване
на проекта съответства с политиката на инструмента ПЧП.
Тази част представя на кандидатите общия контекст, в който е разработен проектът за
ПЧП, както и основните политики и практики на общината. Тя също така въвежда накратко
самият проект и неговите цели и съдържа следната информация:
•

Цел и предистория

•
•
•

История на направените инвестиции в общината, както и политиката за развитие на
ПЧП;
Представяне на общината, нейните цели и дейности, във връзка с изпълнение на
целите, поставени на национално ниво от правителството;
Икономическа информация относно: икономическата структура в общината,
регулаторните режими и инструменти, търсенето на определени услуги и др.;
Обосновка на прехвърлянето на риска от публичния сектор към частния партньор;
какво ще се постигне при трансфериране на финансови средства, собственост,
строителни и оперативни рискове

Тази част представя на кандидатите обосновка за изискванията към проекта. Тя включва:
Проектът

•
•

Изброяване на целите на проекта, които са били идентифицирани като необходими, с
оглед задоволяване нуждите на жителите от предоставяне на определени услуги;
Информация относно досегашното предоставяне на същата/сходна услуга;
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•
•
•
•

Обща информация относно очакваните резултати: в качествено и количествено
отношение, както и по какъв начин те ще бъдат измервани;
Описание на обекта и неговите характеристики, в случай, че се предлага използването
на съществуваща общинска собственост;
Препратки към изисквания и стандарти за влиянието върху околната среда, което би
имал проектът;
Стандарти за развитие, приложими към проекта.

Рискове

Тази част обобщава рисковете, които са приемливи за общината. Тя трябва да включва
матрица на рисковете, съдържаща най-съществените рискове, както и посочваща коя от
страните кой риск ще поеме.

Цена

Тази част представя основните въпроси, свързани с цената на проекта като потенциални
източници на приходи, ниво на платим наем, период при концесия, продължителност на
живот на проекта и т.н.
Тази част следва да бъде включена единствено ако от кандидатите се изисква да развиват
въпроси от търговско естество във формуляра за изявяване на интерес към участие в
проекта.

Търговски въпроси

Тя описва търговските въпроси, които следва да бъдат включени в договора и може да
бъде използвана, за да провери очакванията и разбирането на кандидатите. Това може да
включва данни относно ниво на наем, финансови и други рискове, собственост, повратни
моменти в изпълнението на проекта, оборудване, отговорности при одобрението,
въздействие върху околната среда, технологична модернизация, бъдещо бизнес развитие,
разрешаване на конфликти и др.Получената информация от страна на кандидата често
може да бъде използвана при финализиране на търговските принципи, които ще залегнат в
договора.
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Тази част представя информация относно процеса на оценка на кандидатите. Тя включва:
Процес на оценка

•
•

Кратко представяне на процедурата по оценка и подбор;
Очаквани резултати от оценката, напр. съставяне на кратък списък от кандидати, които
ще получат кратко представяне на проекта и проекто-договор.

Тази част представя подробно критериите за оценка, въз основа на които ще бъдат
оценявани кандидатите. Критериите се отнасят единствено до капацитета на кандидата да
постигне заложените от общината цели и служат, за да се състави кратък списък от
кандидати. Критериите трябва да бъдат приложими и да оценят едновременно структурата
на кандидата като цяло и индивидуалните членове на неговия екип. Критериите за оценка
трябва да включват:
Финансов аспект:
•
Критерии за оценка

Финансов капацитет на кандидата, неговите финансови възможности и корпоративна
стабилност, оценявани напр. чрез кредитен рейтинг и анализ на представения баланс
на фирмата;
• Ниво на финансова свързаност с други субекти;
• Възможности на кандидата да осигури финансиране
Търговски аспект:
•
•
•

•

Представено разбиране за трансфера на риска по проекта;
Приемане на представената матрица на риска;
Предложени формули за ценообразуване, ако е приложимо /въпреки че, на този етап,
не се изисква не се изисква подробна информация относно цените, препоръчително е
да се тества разбирането на кандидата за приемливите ценови нива/;
Разбиране на политиките и целите на общината, и най-вече тези, отнасящи се до
проектите за ПЧП.
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Предоставяне на услуги:
•

Показано разбиране и възможност да се постигнат целите на проекта и да се спазят
изискванията, описани в поканата за представяне на формуляри за заявяване на
интерес;
• Доказан капацитет за изпълнение на подобни проекти;
• Доказан капацитет за предоставяне на качествени услуги на конкурентни цени;
• Управленски и технически капацитет за изпълнение на проекта;
• Свързаност на кандидата с други субекти, членове на консорциум и др., които също ще
участват в проекта;
• Обща стратегия и методология на кандидата за изпълнение на проекта;
• Доказателство, че посочените лица и субекти са съгласни да участват в проекта;
• Наличие на евентуални конфликти и спорове при изпълнение на предишни проекти
Умения и приложим опит:
•
•
•

Изискване за балансирано присъствие на различни умения сред членовете на екипа на
кандидата;
Доказана възможност за стриктно изпълнение на изискванията на възложителя и
постигане на нужното ниво на качество при предоставяне на услуги;
Доказателства за качествено изпълнение на предишни проекти.

Тази част представя подробно условията на поканата за заявяване на интерес. Тя трябва
да включва клаузи, отнасящи се до следните въпроси:
Общи условия

•

•

Отговорност на кандидатите да спазват по време на цялата процедура всички
регулаторни и законови изисквания и, по време на договарянето, всички изисквания
свързани с определяне на принципите на ценообразуването по договора, преди
оформяне на официалната финансова и юридическа документация;
Цялата процедура трябва да бъде управлявана в съответствие с принципите на
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•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

прилагане на ПЧП;
Крайният срок и мястото за предаване на формулярите за заявяване на интерес,
включително и упоменаване по какъв начин ще се приемат/отхвърлят получените след
крайния срок заявления;
Броят копия, които трябва да бъдат представени, включително и в какъв формат трябва
да бъде пратката /запечатан плик, по електронната поща, по факс и т.н.;
Информация относно това как ще бъдат давани разяснения/отговори на зададени
въпроси;
Информация относно това как ще бъдат осъществявани контакти с екипа на кандидата
и как евентуално ще бъде организирано посещение на място на обекта, ако това е
приложимо;
Информация относно цената на документацията, както и изискуеми гаранции от страна
на кандидатите, ако това е приложимо;
Независима проверка може да бъде осъществена от страна на общината, с цел
доказване на верността на подадената информация/декларации от страна на кандидата
и/или получаване на допълнителни разяснения;
Кандидатите следва да информират ръководителя на проекта за всякакви забелязани
грешки и неточности в документацията;
Общината си запазва правото да изисква всякаква допълнителна информация и
документи, свързани с проекта;
Третиране на въпроси, свързани с интелектуалната собственост и авторските права;
Всички кандидати следва да подпишат споразумение за конфиденциалност;
Индикативен план-график на отделните етапи от провеждане на процедурата;
Правила за избягване на конфликт на интереси, за честност и неподкупност при избора
на частен партньор;
Всички получени документи ще се съхраняват от общината, съгласно принципите на
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•
•
•

Отхвърляне на
отговорност

•
•

•

•

споразумението за конфиденциалност, подписано също така от съответните общински
служители, участващи в проекта;
Общината няма задължение да разпространява информация относно проведената
процедура по избор след нейното окончателно приключване.
Тази част служи за защита на общината и следва да бъде подготвена съвместно с
юристи. Тя включва:
Не носене на отговорност от страна на общината в случаи на загуби или вреди,
произтекли от интерпретации, грешки или липси в документацията по поканата за
заявяване на интерес;
Информация относно точния ред на предоставяне на информация на кандидатите;
Не носене на отговорност в случай на информация, предоставена на кандидат от
служители на общината, които обаче не са включени в екипа по изпълнение на
конкретния проект;
Общината си запазва правото да приеме или не, да разгледа или не всички получени
заявления, както и да прекрати процедурата веднага след изтичане на срока за
получаване на заявленията;
Общината не е задължена да сключи договор и осъществи проекта с избрания, в
следствие на проведената процедура, кандидат.

План-график на дейностите и алокация на ресурси
Седмица
Дейност
Идентифициране на нуждата (услугата)
Идентифициране на нуждата
Дефиниране обхвата и резултатите в изходна спецификация
Нотифициране на бизнеса за потенциален проект
Предварителна оценка на вариантите

Отговорност за
процеса
ОА
ОА
ОА

1

2

3

.

.
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Сформиране на първоначален екип на ПЧП проекта
Специфициране на възможните технически решения
Идентификация на проектните опции
Оценка на проектните опции
Първоначална оценка на разходите
Идентификация и идейна алокация на рисковете
Икономически и финансов анализ
Идентификация на ключови въпроси свързани екология,
планиране и културно наследство
Идентификация на други значими въпроси
Предварителна оценка на публичния интерес
Оценка на интереса от страна на частния сектор
Разработване ресурсен план на проекта
Оценка на необходимите ресурси
Предложение за финансиране на проекта
Създаване на индикативна времева рамка на проекта
Обсъждане в общинската администрация
Разработване на бизнес казус
Преглед на целта и обхвата на проекта
Финализиране на изходната спецификация
Идентификация и алокация на риска
Индикиране на бизнес структура
Описване на референтния проект
Начално дефиниране на съпоставителна рамка на обществения
сектор (компаратор)
Анализ разходи-ползи
Тест за пазарен апетит
Методи за измерване на резултатите и заплащане
Идентификация и консултации със заинтересовани страни
Тест за обществен интерес

ОА
ОА
ОА



ОА
ОА
ОА
ОА
ОА
ОА+МО
ОА+Б
ОА
ОА
ОА
ОА
ОА+МО
ОА
ОА+Б
ОА+Б
ОА
ОА
ОА
ОА
ОА+Б
ОА+МО+Б
ОА
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Анализ на въздействието върху околната среда
Преглед на план-графика на дейностите и алокацията на
ресурси
Разработване на ПЧП проект
Формално сформиране на екипа по проекта
Детайлизиране на план-графика на дейностите и алокацията на
ресурси
Финализиране на съпоставителна рамка на обществения сектор
Доразвиване търговските принципи на бизнес казуса (модел на
партньорството)
Консултации
Заявяване на интерес
Разработване на документи за заявяване на интерес
Изготвяне процедури за оценка на заявки
Публична нотификация и покана за кандидатстване
Брифинг на потенциални кандидати
Подаване на заявки за интерес от потенциални кандидати
Оценка на заявките за интерес
Изготвяне на къса листа
Събиране на оферти
Нотификация за резултата от поканата за заявяване на интерес
Разработване на пакета документи за кандидатстване
Финализиране досието на проекта
Компилиране базата данни от съпътстваща информация и
материали
Разписване на проектодоговор
Комуникация с кандидатите
Изготвяне процедури за оценка на офертите
Подаване на обвързващи оферти от поканените кандидати
Оценка на офертите

ОА
ОА
ОА
ОА
ОА
ОА+Б
ОА+Б+МО
ОА
ОА
ОА
ОА
Б
ОА
ОА
ОА
ОА
ОА
ОА
ОА+Б
ОА
Б
ОА
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Изготвяне на оценителен доклад
Заключителни преговори
Дефиниране на преговорните въпроси и процедури
Провеждане на преговори с кандидата(ите)
Финализиране на финансовите параметри и договореностите по
ПЧП проекта
Избор на подходяща дата и място за започване на изпълнението
Получаване на необходимите одобрения за ПЧП проекта
Подписване на договора от страна на кандидата
Подписване на договора от страна на администрацията
Оповестяване резюме на проектните договорености
Управление на проектните договорености
Сформиране на екип за управление на договора
Мониторинг на осигуряването на публичната услуга
Изграждане на инфраструктурата
Експлоатация
Управление на отклоненията
Управление интегритета на договора

ОА
ОА+потенциален ЧП
ОА+потенциален ЧП
ОА+потенциален ЧП
ОА+потенциален ЧП
ОА
ЧП
ОА
ОА
ОА
ОА+ЧП
ОА+ЧП
ОА
ОА

Досие на проекта
Модел на проектно досие
Наименование на частта
Въведение

Съдържание
Тази част представя степента на готовност, в която се предлага проекта, в
контекста на публичните политики за развитие на публично-частното
партньорство. Тя трябва да изясни значението на различните въпроси,
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засегнати в проектното досие и да потвърди, че публичната страна има
готовност да стартира проекта при наличие на оферта, конкурентна спрямо
критериите на съпоставителната рамка на публичния сектор.
Цели и резултати от
проекта

Тази част представя целите на проекта, както и очакваните резултати от
неговото изпълнение.
Тази част трябва да представи обобщено съпоставителната рамка на публичния
сектор, заедно с мерките за регулиране на конкурентна неутралност и
основните допускания, направени по време на изготвянето на рамката.

Търговски принципи

Технически изисквания

Тя трябва също така да съдържа разбирането на публичната страна по ключови
клаузи от договора. Това се прави в случаите на специфични изисквания и има
за цел за опише условията и да представи правата и задълженията, следващи
от тях, които ще залегнат в договора.
Частта може да включва и информация относно политиката на публичния
сектор по отношение на инфраструктурата, както и най-общо философията по
възприемане на риска на частния партньор, във връзка с проекта:
проектиране, строителство, финансиране, облагане; търговските рискове:
пазари, застраховка, инфлация, разходи/, а също и рискове, свързани с
грешка/вина, собственост, въвеждане в експлоатация, управление, технологии
и ремонт.
Тази част описва техническите изисквания на проекта. Тези изисквания трябва
да бъдат представени под формата на очаквани резултати, а не като
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технически спецификации. Например, обичайна спецификация за обект от
бетон ще даде данни за вида бетон, якостта на бетона, степента на подсилване
и др. подобни параметри; докато спецификацията под формата на резултат ще
уточни, че обектът трябва да има гарантиран живот от 50 години. Изборът на
такъв вид спецификации е направен с оглед да се даде максимална свобода за
представяне на решения, които биха били способни за удовлетворят
изискванията и да доведат по постигане на целите; както и да окуражат
иновативните предложения, при които рискът по проектирането се поема
изцяло от кандидата.
Другите въпроси, които трябва да бъдат засегнати в тази част са следните:
•

Доколко въпроси, свързани с опазването на околната среда са приложими
към проекта и какво би било въздействието върху околната среда от
изпълнението на проекта;
• Изисквания за преглед и наблюдение по изпълнението на договора;
• Разяснения относно обекта: собственост, условия, придобиване на
собственост, разрешения и одобрения и др.;
• Ролята на екипа по проекта от страна на публичните власти, както и ролята
на одитора.
Възможно е техническата информация по проекта да се съдържа в документи,
приложени като анекси към проектното досие.
Процес на оценка

Тази част представя процеса на оценка, който ще бъде приложен за оценка на
офертите. Тя включва:
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•
•
•

•
•

Критерии за оценка

Предварителен план-график и основни етапи на проекта;
Алгоритъм на процедурата по оценка;
Пояснение, че по време на оценката, кандидатите могат да бъдат поканени
да подадат допълнителна информация, с която да дадат разяснения по
офертата си; да подадат нова информация или да направят изменения в
офертата си;
Очакваните резултати от процеса на оценка, тоест избор на частен
партньор за реализация на проекта /ако този избор е възможен/;
Уточнение, че никакви детайли от работата вътре в комисията няма да
бъдат давани на кандидатите.

Тази част посочва критериите, с които офертите ще бъдат оценявани.
Критериите се отнасят до капацитета на кандидатите да отговорят на
заложеното в съпоставителната рамка на публичния сектор и да постигнат
целите, които публичната страна си поставя с този проект. Критериите трябва
да се определят специфично за всеки проект. Въпреки това, те могат да бъдат
обединени в няколко категории: общи критерии, технически критерии,
търговски критерии, и критерии по предоставяне на услугата, и трябва да
включват следното:
•

Общи критерии:
 Разбиране на публичните политики и съответствие с целите;
 Съответствие с изискванията за представяне на оферта;
 Етичност и честност;
 До каква степен се очаква кандидатите да подобрят критериите за
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изпълнение и да донесат добавена стойност;
 Съответствие с обществени критерии.
• Търговски критерии:
 Финансовата възвращаемост, посочена в нетни стойности;
 Предлагана финансова структура, включваща ниво, вид и степен на
дългове и разпределение;
 Стабилност и цялост на предложеното финансиране-може да бъде
доказано с писма за банкови гаранции;
 Възможна подкрепа от близки фирми или други субекти, свързани с
кандидата.
• Рискове:
Приемането от страна на кандидата на рисковете, приемливи за публичната
страна е изключително важен аспект от проекта за публично-частно
партньорство. Съгласието с тези рискове се доказва с подаването на оферта,
съответна на тях, която, по дефиниция, включва и съгласие с клаузите на
проектодоговора, които описват рисковете. За приемлива се счита и оферта,
която възприема изброените рискове и предлага по-добра формула за тяхното
управление. Трябва да се посочат критерии, с които да се оценява в каква
степен офертата отговаря/не отговаря на рисковете.
•

Инфраструктура/строителство:
 Ползите и ефекта за обществото от предлаганите инфраструктурни
решения трябва да бъдат ясно представени в офертата;
 Силните страни на посочената организационна структура;
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 Стратегия, свързана с индустриалните връзки;
 Оценка на способността на предложената инфраструктура да доведе до
постигане на заложените резултати. Тя трябва да включва:
- Степен на убедителност в качествата на активите;
- Необходимо време за изпълнение на заложеното и постигане на
убедителни резултати;
- Силни страни на методите за изпълнение;
- Гъвкавост на модела от гледна точка на възможни промени в
количествата или обхвата;
- Затруднения при изпълнението, свързани със законови разпоредби.
 Проектиране и строителство, описани чрез функционални, технически,
оперативни критерии и критерии по външно оформление. Общото
качество на инженерните работи; архитектурното и пейзажно
проектиране; вземане под внимание на въпросите, свързани с опазване
на околната среда; строителните похвати и работната програма;
предложените ресурси; инженерните услуги, общо оформление и връзки
между пространствата; управление на движението и интегрирането му с
предоставяне на услугата и управлението на извънредни ситуации.
• Предоставяне на услуга:
 Способност на управленската структура на проекта, предложена от
кандидата, да постигне заложените резултати;
 Степен на съответствие на офертите с изискванията на проекта;
 Степен на ангажираност и време, нужно за постигане на заложените
резултати, както е посочено в предложената схема за плащания;
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 Програма за гарантиране на качеството;
 Опит на екипа, предложен от кандидата.
Тази част съдържа:
•

Информация, която
следва да бъде
представена

•

•

•

Краен срок и място за представяне на офертите, вкл. пояснение как ще
бъдат приемани/отхвърляни оферти, подадени след изтичане на крайния
срок;
Броят копия, които се изискват, както и формата на офертите /да се уточни
дали пликовете трябва да бъдат запечатани, дали се приемат оферти,
изпратени по факс, имейл и т.н./;
Изисквания относно офертите вкл. поверителност, съответствие, гаранции,
план-графици, които трябва да бъдат спазвани, допълнителна информация,
изискана от кандидатите и др.;
Ако се счете за нужно, кандидатът може да бъде поканен да направи
представяне на основните моменти от офертата си, както и да даде
допълнителни пояснения.

Тази част съдържа описание на условията относно:
•
Контакт, запитвания,
документи и указания

•

•

Местонахождението, управлението, съдържанието и начините за достъп до
информацията по проекта;
Механизмът за обработка на исканията за допълнителна информация и
разяснения по време на периода на подаване на оферти. Обичайната
практика е всички запитвания да се правят в писмена форма, а отговорите
да се изпращат до всички кандидати.
Всички запитвания трябва да бъдат адресирани до посочения официален
представител на публичната страна, обикновено това е ръководителя на
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•

•

съответния проект.
В кратък срок след публикуване на проектното досие, всеки кандидат
следва да посочи лице, което ще бъде оторизирано да го представлява
официално, в рамките на процедурата по офериране;
Следва да бъде посочена и процедура за управление посещенията на
обекта, както и за даване на допълнителни разяснения от страна на
публичните власти.

Тази част включва разяснения относно условия, свързани с офертата и
съдържа следното:
•
•
•
Условия към офертата

•
•

Същността на поканата е получаване на оферта, която е пригодна да бъде
приета от публичната страна;
Периода на валидност на офертата;
Уточнение, че публичната страна по никакъв начин няма да възстановява
на кандидата разходи, свързани с подготовката на офертата;
Уточнение, че публичната страна си запазва правото за прави изменения в
проектното досие;
Потвърждаване на ангажимента, че всички оферти, които съответстват на
изискванията на проектното досие и на проектодоговора, са приемливи
оферти и ще бъдат разгледани, в съответствие със заложеното във
възприетия модел на публично-частно партньорство. Проектното досие
трябва също така да уточни параметрите, при които ще бъдат приемани
варианти на оферти и проектодоговори, както и по какъв начин те ще бъдат
разглеждани и оценявани. Трябва да се уточни, че подобни вариантни
решения ще бъдат приемани и разглеждани, единствено и само, ако са
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подадени заедно с приемлива стандартна оферта. Вариантните оферти
следва да бъдат разглеждани спрямо критериите на съпоставителната рамка
на публичния сектор, със съответната адаптация на рисковете. Проектното
досие трябва да упомене, че всяка оферта, която не отговаря на тези
условия, може да бъде обявена за неприемлива и да не бъде разглеждана
по същество.
Тази част подробно описва всички случаи на отказ от права и цели да защити
публичния партньор. Тя трябва да бъде изготвена съвместно с юридически
съветник и включва клаузи, отнасящи се до следните аспекти:
•

•
Отказ от права

•
•
•

•

Кандидатите трябва за извършат своя собствена независима оценка и да не
се осланят единствено и само на информацията, предоставена в проектното
досие;
Предоставената информация може да не представлява цялата информация,
необходима за изготвяне на офертата и може да се наложи на кандидатите
да я допълват;
Публичната страна може да променя, обновява и заменя предоставена
информация;
Проектното досие не представлява отправено предложение и не изразява
намерение да се осъществи законово отношение с кандидат;
Публичната страна не носи отговорност за вреди и загуби, които биха могли
да възникнат в следствие на интерпретации или пропуски в предоставената
информация;
Декларация относно статуса на предоставената информация, като част от
цялата процедура по офериране;
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•

Кандидатите не трябва да се осланят на изявления във връзка с проекта,
направени от служители на публичните власти, освен ако това не са
изрично посочените лица-отговорни за проекта;
• Всички оферти съдържат отказ от жалби или финансови претенции във
връзка с решения, взети по време на самата процедура по офериране;
• Публичната страна си запазва правото да приеме или не или да не разгледа
някои или всички получени оферти.
Ако са правилно формулирани, много от горните изисквания могат да бъдат
включени в частта „Условия към офертата”, като кандидатът следва да даде
гаранция, че всяко едно условие ще бъде изпълнено. Например, може да бъде
включена клаузата: „Представяйки настоящата оферта, кандидатът дава
следните уверения и гаранции: Кандидатът е извършил всички приложими
проучвания. Кандидатът не се е осланял на нито едно изявление, направено от
служители на публичния партньор, и т.н.”
Следните видове документи са обичайно приложени към проектното досие, с
цел да подпомогнат кандидатите в разбирането на проекта и да дадат по-пълно
разяснение на изискванията:
Придружителни
документи

•

Технически
 Изисквания за покриване критерии за изпълнение, технически и
функционални/оперативни спецификации /при необходимост/,
включително изисквания за интегриране и взаимовръзки,
проби/въвеждане в експлоатация на системи и други активи, както и
трансфер и предоставяне на разположение на активи;
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 Информация за обекта, включваща изисквания относно
местонахождението, достъпността, съществуваща инфраструктура и
предоставяни услуги, всякакви специфични характеристики на обекта,
бъдещо разширение, ограничения, свързани с опазване на околната
среда, контрол и собственост на обекта, настоящ статус на планирани
проверки и одобрения;
 Минимални стандарти за развитие и всички приложими проекти и
изисквания към строителството;
 Приложими цели от политиките в съответната област;
 Публични политики в тази област или политики, които биха имали пряко
въздействие върху проекта;
 Където е приложимо: индустриална информация относно структурата,
регулаторните механизми и органи, данни за търсенето на услугите;
• Списък на всички документи

Договор

Проектодоговорът е част от проектното досие. Клаузите на договора трябва да
отразяват одобреното разпределение на риска и всички търговски въпроси,
свързани с проекта. Той трябва да бъде структуриран по начин, който да
позволи лесното прибавяне на техническите параметри на печелившата
оферта, обикновено под формата на анекс. Обичайно, договорът се състои от
няколко документа, които са необходими, за да отразят изцяло комплексната
структура на проекта.
Обикновено той съдържа следното:
•

Проектно споразумение. Проектното споразумение третира всички
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въпроси, отнасящи се до правните и търговски отношения между двете
страни и трябва да включва:
 Предварителни условия;
 Представителство и пълномощия;
 Гаранции;
 Задължения по проектирането;
 Управление на проекта, включително наемане на независим инженер, ако
е приложимо;
 Задължения по строителството;
 Приключване на строителството;
 Експлоатация;
 Такси/цени;
 Плащания;
 Промени;
 Собственост;
 Поемане на рискове;
 Права за достъп на публичния партньор;
 Изпълнение на задълженията;
 Одит и наблюдение;
 Приключване;
 Гаранции за изпълнение;
 Гаранции за честност и неподкупност;
 Застраховки;
147 | с т р .
Този документ е изработен от
ОБЕДИНЕНИЕ „ЮНАЙТЕД ГРУПС”
www.escagroup.com

www.dpview.eu

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

 Неустойки;
 Разрешаване на спорове;
 Форсмажорни обстоятелства;
 Промяна на контрола;
 Конфликт на интереси;
 Одобрения;
 Въпроси, свързани с конкуренция и права на потребителите;
 Включване на банкови институции и споразумения с тях;
 Изисквания относно данъчните задължения;
 Задължения по представяне на отчети;
 Изисквания относно преглед и наблюдение изпълнението на договора.
• Договор за наем. Договорът за наем описва споразумението за
използването на публична земя за времетраенето на проекта.
• Многостранни споразумения. Документ или документи, признаващи
правата и задълженията на трети за проекта страни. Типичният пример за
такава страна са банковите институции.
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Договор за ПЧП (компендиум на клаузите)

•

Определения

•

Тълкувания

•

Ефективност на споразумението

•

Продължителност

•

Документи за проектиране и строителство

•

Програма

•

Здраве, безопасност и сигурност

•

Законни предприемачи

•

Документ за стартиране предоставянето на услугите

•

Стандарти за изпълнение и поддръжка

•

Наблюдение

•

Представителства

•

Забележки

•

Процедури за контакт

•

Гаранции

•

Промяна в контрола

•

Пълномощия

•

Подизпълнители

•

Откази

•

Общо описание на проекта
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•

Специфични параметри на проекта

•

Качество и управление на околната среда

•

Отчети

•

Документно досие

•

Информация,която трябва да се предоставя на Възложителя

•

Интелектуална собственост

•

Отговорност за финансовия модел

•

Земя

•

Съгласия и одобрения

•

Законови правомощия

•

Жалби и нарушения

•

Археологически и други подземни богатства

•

Въпроси, свързани с персонала

•

Промени

•

Законови промени

•

Закъснения и компенсации

•

Облекчителни процедури

•

Форсмажорни обстоятелства

•

Изчисление на плащанията

•

Искания за плащане

•

Плащания

•

Компенсации
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•

Рефинансиране

•

Предварителни плащания

•

Такси и данъци

•

Лихви

•

Неустойки

•

Застраховка

•

Прекратяване на договора по двустранна вина

•

Корупция и измами

•

Прекратяване на договора по вина на Възложителя

•

Прекратяване на договора без наличие на вина

•

Влизане в сила на прекратяването

•

Компенсации при прекратяване на договора

•

Възстановяване

•

Разрешаване на спорове

•

Поверителност

•

Преустановяване

•

Отказ от претенции

•

Промени

•

Посредничество

•

Пълно споразумение

•

Закон за конкуренцията

•

Приложимо законодателство и юрисдикция
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•

Допълнителни законови определения

Препоръки за приложение
приоритетно значение

на

ПЧП

в

области

от

Препоръките за приложение на ПЧП в областите от приоритетно
значение са насочени към развитието на ПЧП от приоритетно значение и
възможностите за тяхното развитие. Веднъж изградено едно ПЧП, дори
да бъде успешно, трябва да се търсят възможности за неговото
надграждане и добавяне на ползи за страните, както за местното
население и общината, така и частния партньор.

Пътна инфраструктура

Препоръки:
•

Разчупване на стереотипите за невъзможност за изграждане и/или
поддръжка на общинска пътна инфраструктура
Търсене на алтернативи, които биха предоставили възможност на
общината да предизвика интерес в частната страна и да реализира
ПЧП за изграждане и/или поддръжка на общинска пътна
инфраструктура.

•

Възможност за реализация
Основа за реализация на ПЧП от този вид може да бъде:
предоставянето на частната страна за експлоатиране на търговски
обекти на атрактивни местоположения в общината, за ползване за
определен период от време; индустриални зони, които да се
експлоатират от частната страна; земеделски земи; всякакви други
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активи, които притежава общината и може да ползва за подобно
ПЧП, които предоставят съпоставими изгоди.

Сметосъбиране и сметоизвозване

Препоръки:
•

Дефиниране на прецизни и конкретни параметри за дейността
За да се реализира успешно ПЧП и то за постигне целите си трябва
да
се
дефинират
изключително
прецизно
дейностите
и
отговорностите на страните. Следва да се определят: от кои точки
ще се събират отпадъците; къде точно ще се изхвърля боклука;
периодичността на извозване; дали ще се използва претоварна
станция или ще се извършва директно закарване на отпадъка до
сметище; какви контейнери и/или кофи ще бъдат ползвани метални, пластмасови; какъв обем ще бъдат контейнерите и/или
кофите; вид на транспортните средства и др.

•

Дефиниране на обхвата на дейността
Частната страна има възможност да бъде ползвана само за
сметосъбиране и сметоизвозване, но по-добър вариант е тя да бъде
натоварена и с поддръжката на контейнерите и/или кофите за смет.
Добре е да бъдат включени и клаузи, които да задължават
частната страна да поддържа и кошчета за улична смет и да
осигурява тяхното обслужване.

•

Залагане на изисквания за
сметосъбиране и сметоизвозване

оптимизация

на

процеса

по

Оптимизацията на този процес може да доведе до редуциране на
плащанията от страна на общината или при запазване на
разходите търсене на допълнителни ползи за местното население
от страна на частния партньор. Такива ползи могат да бъдат
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поставянето на кошчета за улична смет при преференциални
условия. Подобна оптимизация може да се постигне като частния
партньор бъде убеден да използва съвременни технически
средства за сметосъбиране и сметоизвозване, които пресоват
битовия отпадък още в момента на събирането му и позволяват да
се натовари по-голям обем, което рефлектира в броя курсове,
които ще са необходими и съответно в текущите разходи за
извършването им.
•

Плавно преминаване към вариант за разделно сметосъбиране
Преминаването към разделно сметосъбиране е първата стъпка,
която позволява изграждането на ефективна фабрика за
преработка на твърди битови отпадъци.

•

Търсене на варианти за постигане на „затворен процес”
Затворения процес предполага изграждане или използване на
фабрика за твърди битови отпадъци. Практически, подобно
действие може да направи целия процес почти безотпаден. Освен
това ще се реализира по-висока финансова ефективност и
запазване на природната чистота. Заводът може да обслужва
няколко общини и да произвежда като суровини - метали, стъкло,
пластмаса, хартия, както и изделия от тях. Интересен факт е
възможността да се произвежда фураж. Съоръжение от този вид
има възможност да произвежда и енергия, която не само да е
достатъчна за неговата работа, но и да реализира продажби.

Систематична рамка и
осъществяване на ПЧП

структура

на

процеса

по

В настоящият раздел даваме насоки за осъществяването на
проекти на ПЧП като разглеждаме структурата на процеса описан на
фигурата по-долу и коментираме в детайли всички стъпки по
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реализацията. Генеричността на процеса предполага повечето проекти
да бъдат осъществявани на база така описаната систематична рамка за
ПЧП с оглед постигане консистентност на общинските дейности и начина
на тяхното прилагане в пазарни условия. Възможно е разбира се да
съществуват обстоятелства при които общината решава да развие проект
посредством различен, специфичен процес. В такива случаи е важно
всички заинтересовани страни и в частност потенциалните контрагенти
да бъдат надлежно информирани за различията и спецификите на
конкретния проект.
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Структура на процеса по осъществяване на ПЧП
Основни задачи

Проучване за реализуемост

Идентифициране на
нуждата (услугата)

Предварителна
оценка на
вариантите

•
•
•
•
•

Идентифициране на нуждата
Дефиниране на обхвата и резултатите
Определяне нуждата от резултатите с течение на времето
Нотификация за потенциален проект
Гарантиране свобода за иновация

•
•

Сформиране на първоначален екип на ПЧП проекта
Идентификация и оценка на опциите за постигане на целевите
резултати (посредством съществуващи активи, решения
неизискващи активи или въвличащи създаването на нови
такива)
Финансова оценка
Оценка на риска
Други влияния
Разработване ресурсен план на проекта

•
•
•
•

•
•
•

Дефиниране обхвата на проекта
Идентификация и количествено изразяване на рисковете и
разходите
Формално създаване на екип / направляващ комитет по проекта
Оценка на обществения интерес
Разработване план на проекта
Разработване спецификация на резултатите
Разработване на референтен проект
Разработване на ПЧП проекта
Попълване матрица за анализ и разпределение на риска
Сондиране мнението на бизнеса
Изследване на екологичното въздействие и това върху
културното наследство
Оценка на служителите, заетостта и повишаването на
квалификацията
Оценка “value for money” на различните опции за постигане на
проекта
Разработване на модел за партньорството
Разработване на търговски принципи
Консултации

Дейности по придобиване

Заявяване на
интерес

•
•
•

Разработване на Покана за заявяване на интерес
Нотификация и покана за кандидатстване
Разяснителни срещи с кандидати

Събиране на оферти

•
•
•
•
•

Разработване на документи за кандидатстване и договор
Комуникация с кандидати
Оценка на оферти в т.ч. финансова оценка
Потвърждаване на оценката “value for money”
Потвърждаване постигането намеренията на политиката

Заключителни
преговори

•
•
•

Създаване на преговорен екип
Определяне рамка за преговорите
Гарантиране на честност и безпристрастност

Доставка

•
•

Управление на
проектните
договорености

Разработване на
бизнес казус

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработване на
ПЧП проект

•
•

•
•

Сформиране на екип за управление на договора и
формализиране на задълженията
Проактивно управление на проектните дейности в т.ч.
мониторинг на изпълнението на проекта
мониторинг на доставянето на услугата
управление на отклоненията
управление интегритета на договора
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Идентифициране на нуждата (услугата)

Процесът по разработване на ПЧП проекти протича от нормалното
разглеждане нуждите на общината от предоставяне на определени
публични услуги. Основна цел на администрацията е осигуряването на
качествени и ефективни публични услуги с най-добра стойност на
вложените средства. Следователно, началната фаза на проекта трябва
да се концентрира върху идентифицирането и дефинирането на нуждите
от дадена услуга предвид стратегическите цели на администрацията.
Правилната
идентификация
на
необходимите
резултати
е
от
фундаментална важност. От подобна важност е и правилната изходна
спецификация на целите на проекта, който ще допринесе за постигането
на тези резултати. Целите на проекта следва да бъдат дефинирани
прецизно, като същевременно са достатъчно широки, за да бъдат
пригодени към промени в дефинициите на нуждите от услуги тъй като те
може да бъдат прецизирани в хода на развитие на проекта.
Целта на етапа за Идентифициране на нуждата (услугата) е да
идентифицира и най-общо да дефинира обхвата на потенциален ПЧП
проект който удовлетворява приоритетна нужда от публична услуга в
общината, както и да определи дали потенциалният проект отговаря на
критерии да бъде развиван в посока ПЧП. Този етап е част от нормалния
процес на планиране. На този етап е важно да се оцени възможността за
предоставяне на публичната услуга посредством ПЧП, както и ползите от
това. Подходът на ПЧП добавя стойност като поставя фокуса единствено
върху резултатите, а не върху предписано конкретно решение или
дефинирани входни параметри и по този начин позволява на частният
партньор да предложи изобретателни решения.
Всеки ПЧП проект започва с дефиниране на необходимостта от
предоставяне на услуга. Първата стъпка от анализа е свързана с
идентифицирането на публичните нужди отдадена услуга и оценката на
нейното
текущо
ниво
на
база
качествени
и
количествени
характеристики. Анализира се степента на съответствие между
настоящото и желаното ниво на публичната услуга (по отношение на
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количество и качество) с оглед определяне необходимостта от проекта.
Общината разполага с установена приоритетна рамка за развитие на
базата на плана за развитие, където се дефинират ключови приоритети
от гледна точка резултати задоволяващи конкретни потребности на
местната общественост. Стратегическата нужда трябва да бъде
анализирана в контекста на приоритетите за развитие на общината като
се вземат предвид социалните, икономически, екологични и други
фактори, които могат да повлияят.
В случай че общината получи непоискано предложение от страна
на частния сектор, което адресира приоритет за бизнеса или обществото
като цяло, то това предложение следва да бъде разгледано и оценено в
контекста на плана за развитие на общината. В процеса на развитие на
проектни предложения от страна на частния сектор, общината следва да
предприеме
всички
необходими
стъпки
с
оглед
опазване
интелектуалната собственост на частния сектор.
На тази ранна фаза е единствено необходимо да бъде дефиниран в
най-общи граници обхватът на публичната услуга с оглед установяване
характера на възможни решения за идентифицираната нужда. Едва
тогава може да се оцени дали решението попада потенциално в полето
на ПЧП. Обхвата и резултатите се дефинират в изходна спецификация,
която описва в широки граници как общината вижда предоставянето на
услугата – фокуса се измества от средствата и активите за предоставяне
на публичната услуга към определен в количествено и качествено
изражение краен резултат. Спецификацията не е насочена към
инфраструктурата, а само към резултата, което позволява гъвкави и
иновативни решения, без да се обвързва решението с конкретна
техническа опция. Изходната спецификация е работен документ, който
се доразвива и детайлизира на следващите етапи и в крайна сметка
следва да стане част от документацията към договора за ПЧП, подписан
с частния партньор.
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Предварителна оценка на вариантите

Целта на етапа на предварителна оценка на вариантите е да
осигури информация относно търсенето и изискванията за публичната
услуга и потенциалните решения за нейното осигуряване на общинската
администрация. Информацията следва да бъде достатъчна за да позволи
вземане на решение относно:
•

Съзвучие
на
проекта
със
приоритетите на общината;

•

Индикативната цена и може ли общината да си позволи проекта;

•

Предвид горните характеристики на проекта, има ли смисъл да
бъде доразвиван в посока ПЧП.

стратегическите

документи

и

Нивото на детайлност на този етап на анализ би следвало единствено да
позволи на общинската администрация да извърши предварителна
оценка
на
приоритетността
и
финансовата
реализуемост
на
потенциалният проект и неговата устойчивост с оглед по-нататъшното му
доразвиване в настоящата рамка. Ето защо този етап не предполага
значителни разходи на ресурси за общината. Ключовите елементи на
този етап са представени в следващата диаграма.
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Предварителна оценка на вариантите

Сформиране на
първоначален екип на ПЧП
проекта

Идентификация на
проектните опции

Оценка на проектните опции
Специфициране на
техническите решения
Разработване ресурсен план
на проекта

да
Може ли да
подобрим
жизнеспособността на
проекта?

Обсъждане
в общинската
администрация

Традиционен подход за
реализацията

проекта е
неподходящ за ПЧП

твърде скъп

не

не е приоритет

Вероятно е ПЧП да донесе
най-добра “value for money”

Прекратяваме по-нататъшни
дейности по проекта

Следващ етап

Успешното изпълнение на един ПЧП проект изисква високо ниво на
квалификация в специфични проектни области в т.ч. технически,
правни, търговски и финансови аспекти. Първоначалният екип на ПЧП
проекта следва да бъде създаден на този етап, като по-късно бъде
формализиран като такъв. Екипът трябва да включва съответните
вътрешни технически, правни, финансови и други експерти, които могат
да участват в проекта до неговото финансово приключване. Структурата
на екипа би могла да се променя в зависимост от нужния експертен
опит, но е необходимо запазването на постоянно ядро от специалисти,
които да вземат участие във всички фази от развитието на проекта.
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Мащаба на предлагания проект, техническата му сложност и значимостта
на обществената услуга, може да обусловят привличането на
квалифициран външен консултант с необходимите знания, опит и достъп
до пазарна информация, нужни за изготвянето на мотивиран, подробен
финансов и оперативен анализ на проекта с оглед осигуряване на ноухау и специфични познания за сектора.
Специфицирането на техническите решения доразвива възможните
проектни алтернативи идентифицирани в предходния етап като посочва
потенциални технически опции за предоставяне на публичната услуга.
Техническите опции адресират проблеми като набора от алтернативни
методи на използване на активите и инженерни възможности.
Обикновено техническите опции следва да разглеждат и сценариите “без
промяна на услугата” и “при минимални, най-необходими промени”. Това
позволява сравняването на крупни ресурсоемки проекти, които постигат
по-високо ниво на предоставянето на услугата или по-висока
ефективност, с варианти без промени, или с минимални промени в
съществуващите активи.
Общинската администрация
следва да оцени потенциалните
технически опции, според предварително определен набор от критерии
за удовлетворяване на изходната спецификация. Поради факта, че
извършването на детайлна оценка на разходите за всяка една от
очертаните технически опции може да не е реалистично или
икономически оправдано, може да бъде направена субективна оценка на
опциите спрямо общи критерии от изходната спецификация с оглед
свеждането им до няколко алтернативи, които най-добре отговарят на
стратегическите нужди и ще бъдат анализирани по-детайлно. В този
смисъл критериите за определяне на краткия списък с опции ще са
главно нефинансови, включващи индикатори за предимствата и
недостатъците, риска и ползите, както и ефекта върху публичния сектор
на всяка опция.
Всяка от идентифицираните технически опции е възможно да бъде
реализирана посредством няколко алтернативни метода, които отразяват
различните
договорености
по
разработката,
оперирането,
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финансирането и собствеността и представляват различни нива на
партньорство и споделяне на риска между публичния и частния сектор.
Възможните опции следва да бъдат анализирани в контекста на нуждата
от публичната услуга с оглед да бъде избран предпочитан метод на
реализация. Възможните опции може да включват:
•

Опции базирани на съществуващи активи. Преценете дали
може да бъде използвана налична инфраструктура. Тази опция
може да включва надграждане или ремонт с оглед привеждането й
в изискуемите стандарти, а също така може да донесе разходи под
формата на пропуснати ползи от евентуалната продажба на актива.

•

Опции неизискващи активи. Нуждата от публичната услуга може
да бъде удовлетворена посредством създаване на нови активи чрез
преконфигуриране начина на предоставяне на услугата, развитие
на инициативи за по-ефективно управление на търсенето или
увеличаване използваемостта на съществуващи активи (напр.
удължаване на работното време на административна служба).

•

Опции базирани на новосъздадени активи. Разчита се на
развитието на нова инфраструктура.

ПЧП проектите типично са подходящи за проекти базирани на активи в
т.ч. капиталови ремонти. Въпреки това, преди да се прави детайлен
анализ на потенциален ПЧП проект възможните алтернативни методи за
изпълнението му следва да бъдат оценени с оглед установяване
способността му да генерира най-добра „value for money” (най-добра
стойност на вложените средства). При тази оценка общината следва да
фокусира вниманието си върху основни двигатели на добавената
стойност на ПЧП в т.ч.:
•

Размера на проекта

•

Ясна и измерима спецификация на резултатите без да се изисква
конкретен механизъм за реализация на резултатите

•

Възможност за прехвърляне на рискове към частния партньор там
където той най-добре би могъл да ги управлява
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•

Иновация от страна на бизнеса

•

Дългосрочност на договорните взаимоотношения

•

Възможност за измеримост на резултатите и изграждане на система
за възнаграждението

•

Повишена конкуренция

•

Способност за управление от страна на частния сектор

•

Подобрена използваемост на активите

•

Пазарен капацитет и апетит от страна на бизнеса

•

Уеднаквяване интересите на публичния и частния сектор

•

Прозрачност на процесите

Тази оценка може да доведе до модификации или отпадане на проектни
опции и би могла да включва:
Извличане първоначална оценка на разходите. Следва да се имат
пред вид разходите за целия жизнен цикъл на проекта, като съответно
се направят оценки за:
•

Изискванията за първоначални капиталови разходи

•

Разходи за поддръжка и ремонт през жизнения цикъл на проекта

•

Оперативни разходи през жизнения цикъл на проекта.

Предварителна идентификация и идейна алокация на рисковете.
За всяка проектна опция следва да се идентифицират всички
потенциално материални рискове, както и да се анализира концептуално
кой(и) партньор(и) може най-добре да управлява(т) тези рискове. В
случай че възможностите за трансфер на риска са ограничени,
възможността да се постигне „value for money” чрез ПЧП проекта са
ограничени.
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Икономически и финансов анализ. Целта на този анализ е да оцени
коя проектна опция би донесла най-големи нетни ползи за държавата.
Тази оценка включва анализ на разходите и ползите от конкретна опция
за икономиката като цяло и сравнение на алтернативните проектни
опции.
Финансовият
анализ
се
ползва
за
определяне
търговската
жизнеспособност (доходността) на всяка проектна опция. В частност
финансовият анализ ще индикира, нивото на възвръщаемост на
разходите, способността да бъдат изплащани заеми и способността да се
генерира
възвръщаемост
на
инвестицията.
Финансовият
и
икономическият анализи биват доразвити на следващия етап на
разработване на бизнес казус за ПЧП проекта.
Идентификация на ключови въпроси свързани екология,
планиране и културно наследство. Въпреки че не е практично да се
търси решение на всички въпроси на този етап, ключовите въпроси
свързани екология, планиране и културно наследство следва да бъдат
идентифицирани. Това би изключило непреодолими пречки които да
стопират някоя проектна опция на по-късен етап, както и би осигурило
навременно извършване на модификации към проектни опции, за да
бъдат отчетени специфични въпроси.
Ранна идентификация на значими въпроси, които ще подпомогнат
последващият етап на разработване на бизнес казус на ПЧП проекта. На
този етап е важно да започне идентифицирането на всички възможни
значими взаимовръзки с бизнеса и служители, въпроси свързани с
капацитета и развитието на компетентности и др. Идентификацията на
тези въпроси следва да включва консултации със съответните
заинтересовани страни с оглед включване в проекта на ефективни
механизми за
управление на промяната. Консултациите може да
включват срещи с индивидуални служители, фокус групи или
делегирани представители.
Предварителна оценка на публичния интерес. За всяка проектна
опция следва да се проверят следните параметри:
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•

Ефективност на предоставяне на публичната услуга

•

Влияние върху заинтересованите страни

•

Гаранции за отговорност и отчетност

•

Гаранции за обществена достъпност и равенство

•

Спазване правата на потребителите

•

Сигурност

•

Защита на личните данни

Оценка на интереса от страна на частния
потенциалния ПЧП проект (Пазарен тест).

сектор

към

Оценката на интереса на частния сектор към потенциалния ПЧП проект
ще се базира на налична експертиза и познаване на пазара, допълнена
където е приложимо с формален или неформален пазарен тест за
предложения проект. Този пазарен тест следва да доразвие
изследването за реализуемост на набора потенциални проектни опции и
ще помогне за получаване на необходимата обратна връзка за апетита
от страна на бизнеса, за това дали проектът, в предложената му схема, е
приемлив и финансируем.
Като последна стъпка в подготовката за следващия етап би следвало да
се разработи ресурсен план на проекта, който да включва:
•

Оценка на необходимите ресурси за провеждане на проекта и
финансовото му приключване (в т.ч. вътрешен персонал и външни
консултанти)

•

Предложение за финансиране на проекта (напр. от съществуващи
вътрешни източници, специфично бюджетно финансиране или
комбинация от двете)

•

Индикативна времева рамка на проекта която да позволява
ефективна интеграция на всеки етап на процеса в бюджетния
цикъл.
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Разработване на бизнес казус

Разработването на бизнес казус (модел) е ключова стъпка в
процеса на вземане на решение като излага в резюме обосновката за
избора на ПЧП подхода и предварителните очаквания за начина по
който ще се реализира проекта. Разработването на бизнес казус
позволява на общинската администрация да формира мнение за
конкретна ПЧП опция преди да бъдат ангажирани съществени ресурси в
по-нататъшното развитие на проекта. Основните функции на този модел
са да:
•

Ограничи обхвата на проекта от гледна точка на резултати и
разходи

•

Развие цялостно
договорености

•

Разгледа финансовите ангажименти на държавата към проекта

•

Анализира разходите и ползите асоциирани с проекта и да
демонстрира, че резултатният ефект е нетна полза

•

Обсъди вероятното ниво на пазарен интерес към проекта

•

Демонстрира че публичният интерес е защитен

виждане

за

структурата

на

предложените

Конкретното съдържание и обхват на бизнес казуса следва да отговаря
на законовите изисквания и насоки за инвестиции в публична
инфраструктура към момента. Най-общо това би трябвало да включва:
•

Цел на проекта. Целта на проекта и нейният унисон с
документите за стратегическо развитие на общината следва да
бъде препотвърдени. Това включва преглед на обхвата на проекта
във връзка с портфейла политики на общинската администрация,
правителствената политика на държавно ниво и бъдещите
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стратегически насоки. Необходимостта от публичната услуга найвероятно вече е била идентифицирана в процеса на стратегическо
планиране, така че потвърждението на проектните цели е
сравнително лесна задача. Възможно е, обаче, да е изминало
значително време от инициирането на проекта в следствие на
което да са се променили значително социални, икономически и
политически условия. Ето защо ПЧП проекта следва да бъде
разгледан в един по-широк социален и икономически контекст.
Целта и обхвата следва да бъдат наново оценявани на всяка
съществена стъпка от развитието на проекта.
•

Резултати от проекта. Следва да бъдат описани всички елементи
на публичната услуга, която трябва да бъде предоставяна.

•

Анализ на риска.
Бизнес казусът следва да идентифицира
всички материални рискове свързани с проекта, като специфицира
външните рискове за проекта, тези които ще бъдат поети от
общината и тези, които ще бъдат поети от частния партньор.
Следва също така да включва всички преходни рискове, като напр.
лихвени проценти или рискове при планирането, които могат да
бъдат носени от държавата до прехвърлянето им към частният
партньор при встъпване на договора в сила. Това е ключово място
в бизнес казуса, тъй като оптималното разпределение на риска е
фундаментален двигател за постигане на „value for money”. За
рискове, които се предлага да останат собственост на общината е
необходимо да бъде разяснено защо се счита, че държавата би ги
управлявала по-добре. Бизнес казусът следва да включва поне
предварителна оценка на разходите за държавата, които
произтичат от съответните рискове и тази оценка следва да се
взема пред вид. Това става като предвидените парични потоци се
коригират със стойността на идентифицираните рискове по проекта,
които публичната страна носи. Оценката на рисковете се прави на
база вероятността им и очаквания ефект върху паричните потоци
на проекта.
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Матрицата за алокация на риска представлява резюме на всички
оценки на риска и материални рискове свързани с проекта и
идентифицира предпочитаното за общината тяхно разпределение.
Тази матрица съставлява база за договорните отношения които
общината предвижда с частния партньор.
•

Структура на проекта. Структурата на проекта може да не е
развита в детайли на този етап. Въпреки това бизнес казусът
следва да маркира предвижданите като възможни структури, както
и да обосновава изборът на предпочитана опция. На структурно
ниво опциите могат да се базират на някой от следните модели:
Повече
публичен
проект
Партньорът
от частния
сектор
извършва:

Проектиранеизгражданефинансиранеексплоатация
(ПИФЕ)*

Собственост Частният

партньор не
притежава
обектите

Повече
частен
проект
Изгражданепрехвърлянеексплоатация
(ИПЕ)**

Изгражданеексплоатацияпрехвърляне
(ИЕП)***

Изгражданепритежаванеексплоатация
(ИПЕ)

Частният
партньор
притежава
обектите
по време на
тяхното
изграждане

Частният
партньор
притежава
обектите
по време на
ПЧП
договора

Частният
партньор
притежава
обектите

* Известно и като Проектиране-изграждане-управление-финансиране (ПИУФ)
или Проектиране-изграждане-финансиране-поддръжка (ПИФП)
** Известно и като Изграждане-прехвърляне-наемане (ИПН) или Строителствопрехвърляне-експлоатация (СПЕ)
*** Известно и като Изграждане-притежаване-експлоатация -прехвърляне
(ИПЕП) или Строителство- експлоатация-прехвърляне (СЕП)

•

Индикативни разходи и предварителна съпоставителна
рамка на обществения сектор (компаратор). Следва да бъде
извършен предварителен финансов анализ на нетната настояща
стойност, капиталовите разходи, разходите за поддръжка и
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спомагателни услуги и остатъчната стойност. Този анализ ще оцени
цялостно стойността на проекта с оглед определяне изискванията
за финансиране и формиране база за последващата оценка на
проектни предложения на събиране на оферти.
Съпоставителната рамка на обществения сектор (компаратор)
представлява хипотетичната стойност за постигане на изходната
спецификация при самостоятелна работа на администрацията с
отчитане на корекция за риск. Компараторът:
o Се изразява под формата на нетна настояща стойност за
администрацията пресметната на база дисконтиран анализ на
паричните потоци
o Се базира на най-ефективният метод на публичния сектор за
постигане на дефинираната изходна спецификация
o Отчита напълно разходите и рисковете които се отнасят до
начина на реализация на проекта посредством ПЧП.
Основната цел на компаратора е да осигури референтна рамка на
база която да се сформира преценката за „value for money” на
оферти от частни кандидати.
•

Необходима държавна подкрепа. Излагат се детайли за
необходимостта от държавна подкрепа за проекта. Последната
може да варира от пълна финансова и договорна подкрепа до роля
на фасилитатор и регулатор.

•

Анализ разходи-ползи. В съответствие с държавната политика
преди вземането на принципно решение за обвързване с даден
инфраструктурен проект, следва да бъде изготвен пълен анализ
разходи-ползи. Взема се предвид пазарната стойност на всяка
публична собственост или актив, който ще бъде въвлечен в
проекта. Анализът следва да демонстрира най-добра стойност на
вложените средства в сравнение с всички останали опции, в т.ч. и
опцията за запазване на статуквото.
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•

Пазарен апетит. Тази дискусия следва да се фокусира върху
вероятното ниво на пазарен интерес към проекта (като отчита
необходимостта да се даде реална бизнес възможност на частния
сектор) и предоставя потвърждение за начина по който ще бъде
осигурена конкуренция в процеса на събиране на оферти. Тук
следва да бъдат резюмирани резултатите от всички проведени
консултации.

•

Предлагани методи за измерване на резултатите и
заплащане. Очертават се резултатите обект на закупуване и
ключовите индикатори за напредък. Доколкото е възможно,
описанието следва да покрива връзката между публични плащания
и свързаното с тях ниво на предоставяне на услугата.

•

Заинтересовани
страни.
Идентифицират
се
ключовите
заинтересовани страни. Това включва други представители на
държавата, трети страни и обществеността. Следва да бъде
представено естеството на взаимоотношенията и въздействието на
проекта върху всяка заинтересована страна. Това е важно с оглед
дефиниране къде започва и завършва проекта. Следва да бъдат
представени резултатите от всички проведени консултации и
дискусии.

•

Заетост и въздействие на местно ниво. Бизнес казусът трябва
да включва анализ на всички въпроси свързани със заетостта и
синхронизацията на проекта с политиките в тази област.

•

Обществен интерес. Предложеният проект бива тестван доколко
отговаря на обществения интерес. Включването на този тест в
бизнес казуса гарантира че въпросите касаещи общественият
интерес са правилно документирани още в предварителната фаза.

•

Въпроси
касаещи
местоположението.
В
случаите
на
използване на земя е необходимо да бъде посочено дали общината
възнамерява да посочи предпочитано място, дали ще посочи
конкретен парцел, или въпросът ще остане отворен за кандидатите.

170 | с т р .
Този документ е изработен от
ОБЕДИНЕНИЕ „ЮНАЙТЕД ГРУПС”
www.escagroup.com

www.dpview.eu

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

•

Въздействие върху околната среда и планирането. Извършва
се анализ на въздействието върху околната среда, в т.ч.
потенциални ограничения, управление на проблемите по
планирането и всички специфични въздействия върху развитието
на предвижданата местност.

•

План-график на дейностите и алокация на ресурси.
Индикативен план-график следва да показва всички ключови
етапи в процеса и оцененото време до началото на предоставяне
на публичната услуга. Също така следва да бъдат описани
ресурсите необходими за осъществяване на проекта, начинът на
тяхното обезпечаване (вътрешно или външно) и очакваните
разходи за екипа по проекта. Създаването на план-график по
проекта е основна задача, която цели да отчете всички необходими
стъпки в процеса.

Разработване на ПЧП проект

Макар
че
определени
ресурси
са
вече
ангажирани
в
разработването на бизнес казуса, окончателният екип по проекта се
сформира формално едва след принципното вземане на решение за
привеждането му в ход на общинско ниво. Една типична структура на
екипа по проекта е дадена на следващата диаграма като референция:
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Кмет

Направлява
щ комитет

Одитор на
безпристрас
тността

Мениджър
на проекта

Бизнес и
управление
на договори

Правни
въпроси

Финансови
въпроси

Планиране

Технически
въпроси

Специализи
рани звена

Една от основните задачи на екипа по проекта е да разработи
детайлизиран план-график на проекта. Този план следва да отчита
всички ключови стъпки в процеса в т.ч. и времето за необходимите
консултации, за получаване на обратна връзка от пазара и процеси на
одобрение. Успехът на ПЧП проекта зависи от качеството на
предварителната работа по неговото разработване и структуриране.
Съпоставителна рамка на обществения сектор
Съпоставителната рамка на обществения сектор (компаратор)
развита на първоначална фаза при разработване на бизнес казуса
следва да бъде финализирана на този етап.
Компараторът играе
съществена роля в процеса на ПЧП, ето защо следва да бъде отделено
достатъчно внимание за неговото разработване с оглед постигане
висококачествен анализ на паричните потоци и рисковете. Компараторът
представлява количествената референтна рамка за оценяване на
офертите подавани от кандидати от частния сектор. Недобре разработен
компаратор може да доведе до неправилно решение в края на процеса
по оценката.
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В повечето случаи на кандидатите се представя агрегирана цифра
включваща компаратора в суров вид (т.е. базови разходи без корекция
за риск) плюс корекции за конкурентна неутралност наред с ключови
допускания, с оглед да им се даде възможност да разяснят дали тяхната
концепция за обхвата на проекта е сходна с тази на администрацията.
Това означава, че съпоставителната рамка ще бъде обект на детайлен
анализ от пазара и следователно изисква тежък процес по
разработването й. При никакви обстоятелства, обаче, разходите
алокирани към конкретен риск не трябва стават достояние на
кандидатите.
Търговски принципи
Използват се ресурси в т.ч. известна към момента информация за
да бъдат доразвити търговските принципи заложени в бизнес казусът.
Необходима е по-детайлна спецификация на предвижданите търговски
взаимоотношения, която да ръководи разработването на поканата за
заявяване на интерес на по-късен етап, както и потенциалните
кандидати при оценката на техния капацитет да поемат ролята на
частният партньор в проекта.
На този етап екипа по проекта може да специфицира по-прецизно
изискуемите резултати и ролята, която частният партньор следва да
изиграе при предоставяне на тези резултати с оглед максимизиране
стойността на вложените средства (value for money).
Детайлно моделиране ще позволи да бъдат запазени или
отхвърлени варианти за структурата на проекта и ключови договорни
клаузи. По-нататъшен анализ на разпределението на риска, механизмите
за плащане и споразуменията за приключване на договора ще позволят
на екипа по проекта да извършва конструктивни консултации и понататъшно проучване.
Най-вече работата на тази фаза ще позволи да бъдат потвърдени
различни допускания и заключения представени в бизнес казуса. На
този етап. Следва да бъде преценено дали да се продължава с проекта
както е дефиниран в бизнес казуса или да се търси някаква вариация.
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Консултации
Конструктивно е частният сектор да бъде привлечен в консултации
още по време на фазата за разработване на ПЧП проекта с оглед
развиване на търговските принципи. Ключови съветници, асоциации или
конкретни компании може да бъдат потърсени, за да коментират важни
въпроси като например наличието на конкретна експертиза в даден
сектор
или
да
бъде
организирана
публична
дискусия
сред
заинтересовани страни които да дадат своя принос по определени
въпроси. С подобен процес на консултации, администрацията може да
отнесе проекта към други цели в т.ч. развитие на местния бизнес,
създаване на работни места и квалификация и технологичен трансфер.
Подходящите консултации значително повишават шанса проекта да бъде
атрактивен за частния сектор на етапа събиране на оферти. Форумът е
също ефективен метод администрацията да получи обратна връзка по
въпроси в които общината разполага с ограничена експертиза.

Заявяване на интерес

Целта на етапа за заявяване на интерес е да се сформира къса
листа от кандидати, които демонстрират в техните заявки технически и
финансов капацитет да предоставят изходната спецификация на база
„value for money”. Основните елементи на този етап са:
•

Разработване на документи за заявяване на интерес

•

Публична нотификация и покана за кандидатстване

•

Брифинг на потенциални кандидати

•

Оценка на заявките за интерес

Разработване на документи за заявяване на интерес
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Пакета документи за заявяване на интерес следва да осигурява на
кандидатите достатъчно информация да преценят своя интерес към
потенциален проект и да подадат надлежно информирана заявка.
Нивото на детайлизация на информацията следва да отразява характера
на отзивите очаквани от администрацията на този етап. Липсата на
яснота за целите на администрацията, както и изискването за твърде
детайлизирана информация може да доведе до прекомерни разходи от
страна на потенциални кандидати и да ограничи ненужно техния брой.
Целта на пакета документи за заявяване на интерес е да:
•

Дефинира в широки граници нивото на публичната услуга, което
администрацията цели да постигне

•

Комуникира предложените времеви рамки и критериите на база
които ще бъдат оценявани кандидатурите

•

Привлече предложения от бизнеса, които да позволят на
администрацията да сформира мнение за способността на
кандидатите да постигнат целите по предоставяне на публичната
услуга.

Поканата за заявяване на интерес следва да дава на кандидатите ясни
насоки относно необходимата информация и базата на която
администрацията ще я оценява. Тази покана следва да включва
информация по следните въпроси:
•

Потвърждение на ангажимента на администрацията с ПЧП проекта

•

Описание на ПЧП проекта, целевото ниво на публичната услуга
което следва да бъде постигнато и как това се вписва в
стратегическата рамка за развитие на общината

•

Предлаганата алокация на проектните рискове

•

Времева рамка на проекта и основни етапи по проекта
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•

Съществуващи
бюджетни

•

Търговските принципи, които ще бъдат приложими в т.ч. предлаган
механизъм за плащане и начини за справяне с проблеми с терена

•

Информация, която се изисква да съдържат заявките за интерес
както и изисквания към размера и формата й, като например:

релевантни

ограничителни

условия,

в

т.ч.

и

o Информация за кандидата, характер на консорциумът ако
има такъв
o Общ преглед на предлагания подход към проекта доколкото
това е необходимо да се демонстрира, че кандидата разбира
изискванията на администрацията
o Информация за експертизата и капацитета на кандидата и
защо той счита че може да изпълни изискванията на проекта
o Детайли за финансовото състояние на кандидата(ите)
o Доказателства, че кандидатът е способен да управлява
индикативното ниво на прехвърлени рискове
•

Критериите, които ще бъдат ползвани за оценяването на заявките,
като например:
o Опит на кандидата в сходни проекти
o Баланс на уменията и експертизата в консорциума
o Способност на кандидата
изисквания на проекта
o Задоволителен
кандидата

•

преглед

за

да

отговори

конфликти

на
на

финансовите
интереси

на

Общите условия и правила на които подлежи процедурата за
подаване на заявки за интерес в т.ч:
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o Изрично указване, че администрацията си запазва правото да
не продължи с проекта
o Изрично указване, че разходите по изготвяне на заявката за
интерес са изцяло за сметка на кандидата
o Информация за начините по които ще се гарантира
интелектуалната собственост на кандидатите съдържаща се в
подадените от тях заявки за интерес
o Сроковете за подаване на заявки за интерес
•

Информационен меморандум, който предоставя на кандидатите
фактическа информация релевантна към целевото ниво на
публичната услуга като например:
o Индикация за целите на ПЧП проекта очертаваща в широки
граници изискванията към публичната услуга и приложимите
търговски принципи.
o Допълнителна
информация
публична услуга
o Известни
законови,
ограничения

релевантна

политически

към

и/или

целевата

регулаторни

o Предлаганата роля на администрацията за постигане на
целевата публична услуга
o Резултати от направените анализи за въздействие върху
околната среда и планирането, културното наследство и
други специализирани технически оценки
Самите заявки за интерес ще служат за потвърждаване нивото на
пазарен интерес към потенциалния ПЧП проект.
Публична нотификация и покана за кандидатстване
Формалният процес на договаряне обикновено започва с
публикуване покана към заинтересованите страни да регистрират своя
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интерес към процеса посредством подаване на заявка. Форматът,
съдържанието и разпространението на информацията при този начален
контакт с частния сектор следва да съблюдават законовите изисквания.
Най-общо, подходът може да бъде в една от двете форми:
•

Всички заинтересовани страни могат да получат пакета документи
за заявяване на интерес

•

Заинтересованите страни могат да получат пакета документи за
кандидатстване след предквалификация на база подадени от тях
резюмета за опит и капацитет.

Брифинг на потенциални кандидати
Възможно е екипа по проекта да извърши брифинг на потенциални
кандидати относно проекта. Цялата комуникация следва да бъде
прозрачна, като всички страни биват третирани честно и равнопоставено.
Обикновено това се постига чрез предоставяне на еднаква информация
на всички кандидати, даване на възможност на всички кандидати да
зададат въпроси и да чуят отговорите, както на своите, така и на
въпросите, зададени от други участници в брифинга.
Провеждането на брифинг осигурява на потенциалните кандидати погъвкава среда и възможност да се запознаят по-добре с обхвата и
изискванията на проекта, да получат разяснения по основни въпроси,
което може да им помогне да преценят интереса си към проекта. Също
така, администрацията демонстрира, че проектът е стабилен и добре
планиран, воден от ефективен екип, способен да завърши проекта
успешно. В крайна сметка, очаква се конференцията да създаде у
потенциалните кандидати увереност, че участието им в ПЧП схемата
(което от своя страна е свързано със значителни инвестиционни
разходи), е оправдано.
Оценка на заявките за интерес
Преди получаването на заявките за интерес, екипа по проекта
следва да изготви система за оценка, която описва в детайли
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процедурите за оценка на заявките. Този вътрешен документ следва да
включва:
•

Роли и отговорности на административните звена

•

Насоки за последователното прилагане на критериите за оценка, в
т.ч. как да се оценяват специфични отговори от страна на бизнеса.
Критериите за оценка включени в пакета документи за заявяване
на интерес следва да не бъдат променяни.

•

Тежестта (ако има такава) на отделните критерии за оценка

•

Инструкция,
която
свързва
специфични
изисквания с индивидуални критерии за оценка

•

Процесът по определяне на цялостната оценка на индивидуална
заявка за интерес.

информационни

Оценителната комисия следва да извърши оценка на заявките за интерес.
Комисията вероятно ще включва представители на екипа по проекта, но
е възможно да включва и специализирани консултанти. Цялостния
процес по оценката подлежи на надзор от страна на одитор на
безпристрастността с оглед провеждането му по честен и безпристрастен
начин.
При оценката на заявките за интерес, фокусът пада върху техническите
и финансови способности на кандидатите да постигнат изискуемите
резултати под формата на предоставяне на публична услуга.
Оценителната комисия следва да изготви доклад от оценката на
заявките за интерес, в който резюмира получените заявки и предоставя
оценка на всяка една от тях на база критериите за оценка, като
евентуално препоръчва конкретни кандидати да бъдат включени в къса
листа за участие в следващата фаза.
При разработване на късата листа, оценителната комисия следва да
вземе пред вид следните критерии:
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•

Способност на кандидата да изгради, експлоатира и финансира
обекта

•

Качеството и иновацията съдържащи се в отговора на проектните
цели и предложеният начин за постигане целевото ниво на
публичната услуга

•

Необходимостта да се поддържа конкурентна среда за процеса на
събиране на оферти

•

Разходите за кандидатите в процеса на изготвяне на оферти

Късата листа обикновено включва три до четири кандидатури с оглед
постигане на адекватна конкуренция и управление на риска от отказ на
някой кандидат. Последната подлежи на одобрение съобразно
законовите изисквания, но най-малко от мениджъра на проекта и кмета
на общината.

Събиране на оферти

Целта на този етап е да се стигне до законово обвързващо
споразумение с предпочетения кандидат. Поканата за подаване на
оферта е сигнал за ангажимент от страна на администрацията да
пристъпи към изпълнение на проекта посредством споразумение за ПЧП
при положение, че постигне най-добра стойност на вложените средства.
Администрацията все още си запазва правото да изпълни проекта на
база традиционен подход, в случай че ПЧП алтернативата не
представлява най-добрата „value for money” опция.
Ключовите елементи на етапа на събиране на оферти са дадени в
следващата диаграма:
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Нотификация за резултата от поканата за
заявяване на интерес

Разработване на пакета документи за
кандидатстване

Комуникация с кандидатите

Оценка на офертите

Проектът донася ли
“value for money”?

Не

Да
Финансово договаряне

Традиционен подход за
реализацията

Резюме на проектните договорености

Нотификация за резултата от поканата за заявяване на интерес
Всички кандидати подали заявление за интерес следва да бъдат
нотифицирани по едно и също време за резултата от тяхната заявка.
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Кандидатите попаднали в късата листа следва да бъдат поканени да
подадат цялостна оферта в съответствие с пакета документи за
кандидатстване.
Разработване на пакета документи за кандидатстване
Пакета документи за кандидатстване следва да осигурява на
кандидатите класирани в късата листа възможност напълно да разберат
изискванията за предоставяне на публичната услуга, да разработят ясна
и кохерентна оферта и да поемат договорна отговорност за
осъществяването на проекта. Елементите на пакета документи за
кандидатстване описани по-долу включват:
•

Досие на проекта

•

База данни от съпътстваща информация и материали

•

Проектодоговор

Досие на проекта
Досието на проекта е документа който насочва кандидатите в
подготовката на техните оферти. Заедно със съпътстващата информация
и материали, досието дава на кандидатите изчерпателно описание на
потенциалния ПЧП проект и правилата за процеса на кандидатстване с
оферта. Тази информация следва да бъде еднакво достъпна за всички
кандидати от късата листа, както и да включва подходящи правни
ограничения на отговорността.
Досието на проекта се базира на фактическата информация получена и
разработена в предходните етапи. Типичните елементи на досието
включват:
•

Изчерпателна информация за средата

•

Изходната спецификация

•

Матрица за алокация на риска
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•

Всички известни законови,
ограничения или изисквания

•

Ключови резултати от анализа на околната среда, планиране и
културно наследство както и други специализирани технически
изследвания

•

Очаквания за държавна подкрепа за проекта

•

Правилата за провеждане на конкурса в т.ч. изисквания за
гаранции, формат за подаване на офертата, запазване или отказ от
права, протокол за комуникация и третиране на несъответстващи
оферти

•

Критериите за оценка

•

Ключови етапи на фазата за събиране на оферти и свързаните с
тях времеви рамки

•

Спецификация на информацията,
включена в офертите.

регулаторни

която

се

или

политически

изисква

да

бъде

База данни от съпътстваща информация и материали
Съпътстващата информация и материали следва да обхваща цялата
релевантна детайлизирана допълнителна фактологическа информация,
предоставена на кандидатите от късата листа. Основна част от тази
информация следва да е била развита и събрана по време на етапа на
разработване на бизнес казус. Естеството на материалите, които може да
бъдат включени в базата данни е разнородно и зависи от конкретния
ПЧП проект. Информацията която може да бъде предоставена включва:
•

Изследвания за влиянието върху околната среда

•

Въпроси свързани с планирането

•

Анализи свързани с културното наследство

•

Доклади свързани с изискванията по предоставяне на публичната
услуга
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•

Анализ на нормативното и регулаторно въздействие

•

Съображения от обществено или политическо значение

•

Проучвания за реализуемост

•

Съображения за използване на терен(и)

•

Географски и демографски данни

•

Оценки за търсенето на публичната услуга

•

Проучвания на терена включващи геоложки проучвания, скици,
срокове и условия на ползване

•

Инженерни доклади

•

Други правни и/или търговки материали

Проектодоговор
Проектодоговорът обхваща законово обвързващите договорености,
на които се базира ПЧП проекта. Екипа по проекта с помощта на своите
юристи носи основната отговорност за съставяне на проектодоговора.
На кандидатите от късата листа ще бъде предоставен
проектодоговор заедно с тръжните документи, както и възможност да
предлагат изменения към него. Всички приети от администрацията
изменения следва да бъдат инкорпорирани в проектодоговора и
резултантният референтен проектодоговор да бъде предоставен на
всички
кандидати
от
късата
листа.
Цели
се
референтният
проектодоговор в голямата си част да не подлежи на по-нататъшни
преговори и поканените кандидати да представят оферти на тази база.
При разискване на предлаганите промени, администрацията следва
да отчита факта, че конкретни поправки може да са наложителни с оглед
даване възможност на кандидат да предложи оферта с конкретна
структура. В такива случаи от кандидатите ще се изисква наред с
офертата си да представят и преработен вариант на проектодоговора с
корекции и детайлно описание на предлаганите корекции. Всички
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специфични изменения, наложителни с оглед да бъде приложим към
конкретна структура на оферта ще бъдат финализирани с избрания
кандидат.
Всички допълнителни промени поискани от страна на кандидат от
късата листа ще бъдат отчетени при оценката на неговата оферта.
Предвид типично дългосрочният характер на повечето ПЧП
договорености е възможно с течение на времето администрацията да
поиска предефиниране на изискванията към административната услуга с
оглед да се отговори на настъпили промени в нуждите на обществото.
Проектодоговорът следва да бъде достатъчно гъвкав за да позволява
подобни промени да бъдат извършени без това да налага значителни
разходи и наказания за администрацията, като същевременно осигурява
справедливо компенсиране на частния партньор.
Комуникация с кандидатите
Екипът на проекта следва да има пред вид различните методи за
формална комуникация с кандидатите от късата листа. Въпреки че
основните инструменти за комуникация между страните ще бъдат
досието на проекта, базата данни от съпътстваща информация и
материали, проектодоговора и офертите, възможно е да се наложи и
друга комуникация. Последната може да включва:
•

Детайлни брифинги на кандидатите за специфични аспекти на ПЧП
проекта

•

Презентации от страна на кандидатите на техните оферти

•

Процес на задаване и отговаряне на въпроси в писмена форма при
който всички въпроси и отговори, които не са обект на търговска
тайна биват комуникирани с всички кандидати

•

Обща кореспонденция

Комуникацията следва да осигурява конструктивно взаимодействие с
кандидатите, както и тяхната информираност и равнопоставеност.
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Оценка на офертите
Преди получаване на офертите, екипа по проекта следва да
изготви вътрешен документ, който детайлизира процедурите приложими
за оценката им. Този документ включва:
•

Роли и отговорности на релевантните звена в администрацията

•

Насоки за последователно прилагане на критериите за оценка в
т.ч. методите за оценяване на специфични отговори от страна на
потенциални кандидати

•

Теглото на всеки индивидуален критерии за оценка

•

Инструкция,
която
свързва
специфични
изисквания с индивидуални критерии за оценка

•

Процесът по оценяване на отговорите на всеки конкретен критерии
за оценка

•

Процесът по определяне на цялостната оценка (който измерва
„value for money”) за всяка конкретна оферта.

информационни

Оценителната комисия следва да разглежда кандидатурите в подкрепата
на специализирани консултанти, ако това се налага. Одиторът на
безпристрастността следва да надзирава процеса по оценката с оглед
гарантиране че тя се извършва по справедлив и честен начин.
Целта на оценката на офертите е да определи коя опция
осъществяване на ПЧП проекта ще донесе най-добра стойност
вложените средства при изпълнение на изискванията към доставката
публичната услуга. Макар че конкретните критерии за оценка може
са различни по своята специфика, твърде вероятно е те да включват:
•

за
на
на
да

Сравнение на разходите за целия проектен цикъл чрез
съпоставителната рамка на обществения сектор (компаратор). При
това сравнение е важно да се отчита факта, че кандидатите могат
да предлагат варианти за изпълнение подлежащи на много
различни данъчни разпоредби.

186 | с т р .
Този документ е изработен от
ОБЕДИНЕНИЕ „ЮНАЙТЕД ГРУПС”
www.escagroup.com

www.dpview.eu

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

•

Подхода към реализиране на изходната спецификация

•

Предлаганото техническо решение

•

Предлаганият търговски подход в т.ч. алокацията на риска

•

Модификации към представения от администрацията ПЧП проект

Договорености
Администрацията си запазва правото по свое усмотрение да приеме,
оцени и избере оферта неотговаряща на формалните изисквания, но не е
задължена да направи това. Оферти неотговарящи на формалните
изисквания следва да бъдат подавани като вариант заедно с оферти
които отговарят на формалните изисквания.
Оценителната комисия следва да изготви доклад от оценката който
резюмира получените оферти, сравнява всяка от тях с компаратора и
критериите за оценка и прави една от следните препоръки:
•

Да пристъпи към изпълнение на ПЧП проекта на база
предпочетената оферта при условия, които оценителната комисия
счита за приемливи от търговска гледна точка

•

Да се премине към традиционен подход за реализацията в случай
че никоя от офертите за ПЧП проекта не донася „value for money”.

Процесът по оценката следва да бъде извършен възможно най-бързо с
оглед минимизиране разходите за кандидатите. Целият процес по
оценката може да бъде адаптиран за всеки конкретен случай с оглед
отчитане на специфични обстоятелства и съответствие с приложимата
нормативна база. Конкретиката на процеса следва да бъде описана в
досието на проекта преди то да бъде предоставено на кандидатите.
В края на този процес, администрацията следва да вземе решение на
база оценителния доклад, офертата на предпочетения кандидат и анализ
за начина на постигане на „value for money” чрез ПЧП проекта.
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Общинската администрация следва да пристъпи към сключване на
договор с предпочетения кандидат, когато ПЧП проекта донася найдобрата „value for money”. За целта след приключване на оценката и
получаване на необходимите одобрения, проектодоговорът следва да
бъде финализиран във финансовата му част. Едва след неговото
подписване и от двете страни той може да бъде публично огласен.

Заключителни преговори

Предпочетеният кандидат няма право да преговаря по въпроси,
които не са били посочени в неговата оферта като отклонения от
стандартния договори процесът на заключителни преговори не е
възможност
да
бъде
променяна
алокацията
на
рисковете.
Администрацията следва да си запази правото да започне дискусии с
останалите кандидати, особено в случай че предпочетения кандидат се
опита да наруши ангажиментите си посочени писмено в офертата или в
случай че не спазва сроковете в съответствие с план-графика и процеса
начертан от екипа по проекта. Препоръчително е използването на
гаранция за добро изпълнение с оглед предпазване от подобни действия
от страна на кандидата.
Екипът по проекта може да проведе преговори с присъствието на
повече от един кандидат по едно и също време с оглед поддържане на
конкурентен натиск върху предпочетеният кандидат и постигане на
максимално добри договорености от гледна точка на обществения
интерес.
Преговорите типично се ръководят от мениджъра на проекта и като
общо правило по-малките екипи водят до по-ефективни преговори.
Следва да се обърне внимание, че фазата по заключителни преговори
може значително да увеличи времевата рамка и бюджета на ПЧП
проекта ако не бъде добре управлявана.
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Правните съветници играят ключова роля в преговорния процес, но
въпреки това е възможно да бъдат проведени първоначални преговори
за идентифициране на ключови моменти без тяхното присъствие. Това
позволява да бъдат обсъждани търговски въпроси без да се впускат
страните в детайлно тълкуване на закони и терминология. След
постигане на съгласие по бизнес въпросите, отразяването в договора
следва да бъде относително лесно и недвусмислено.
Екипът по преговорите и предпочетеният кандидат трябва да
работят в тясно сътрудничество за да дефинират рамката за преговори.
Последната може да включва:
Дефиниране на преговорните въпроси. Точките по които ще
бъде преговаряно следва да бъдат ясно описани заедно с
позицията на администрацията по всяка от тях. Без тази структура,
преговорите може да преминат в области, за които вече е
постигнато съгласие. Въпросите, по които предпочетеният
кандидат иска да преговаря следва да бъдат ограничени до тези
отклонения от предвиждания в проектното досие ПЧП проект,
които кандидата е посочил в своята оферта.
Контрол на разписването. Процеса по разписване на клаузите
към договора следва да бъде управляван от правните съветници
към екипа по проекта, в т.ч. контрол на версиите на документите и
преценка коя от страните следва да преглежда промените.
Мениджъра на проекта следва да гарантира, че документи с
поправки биват предоставяни единствено на заинтересованите
страни с оглед избягване на ненужни закъснения.
Записване на точките по които е постигнато съгласие. Всички
въпроси по които е постигнато съгласие следва да бъдат записвани
в протокола от срещата и да бъдат препотвърждавани в края на
срещата. Това намалява риска от повторно връщане към тези
въпроси и осигурява ясни инструкции за разписването на договора.
Не се връщайте повторно на въпроси по които е постигнато
съгласие и не повдигайте нови такива. Мениджъра на проекта
189 | с т р .
Този документ е изработен от
ОБЕДИНЕНИЕ „ЮНАЙТЕД ГРУПС”
www.escagroup.com

www.dpview.eu

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

следва да отхвърля всички опити за повдигане на нови въпроси в
преговорния процес (извън тези посочени предварително в
офертата) както и двете страни следва да се съгласят да не се
връщат повторно на въпроси по които вече е постигнато съгласие.
Уточнете времеви график за преговорите. Това е важно с
оглед избягване на тактики целящи забавяне и гарантиране
спазване на цялостния план-график на проекта.
Уточнете процеса за постигнете на съгласие. Типичният
процес на постигане на съгласие по непреодолими въпроси е чрез
въвличане на по-висши инстанции с оглед намиране на решение.
Страните следва да осигурят такава възможност по време на
преговорите.
Право за вземане на решение. И двете страни следва да
изберат за участници в преговорите представители имащи правото
да вземат решения от името на организациите които представляват.

След приключване на процеса по преговорите и получаване на всички
необходими одобрения, договорът се присъжда на успешния кандидат.
Избира се подходяща дата и място за започване на изпълнението, като
Кметът подписва последен едва след като кандидата е подписал
окончателния вариант на договора.
Публично обявяване на договора с успешния кандидат следва да бъде
направено при стриктно съблюдаване на законовите изисквания.
Огласяването на договора става на база резюме на проектните
договорености, което бива изготвено от екипа по проекта. Целта е да се
постигне прозрачност и отговорност на процеса по сключване на
договора за ПЧП. Огласяването на информация следва да взема пред вид
както чувствителността към конкретна информация, така и влиянието,
което това ще има върху готовността и желанието на бизнеса да
сътрудничи с публичния сектор в дългосрочен аспект. Резюмето на
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проектните договорености включва основни елементи от договора без да
разкрива информация, обект на търговска тайна.

Управление на проектните договорености

Целта на етапа по управление на проектните договорености е да
гарантира, че партньорът от частния сектор и администрацията
изпълняват съответните им задължения по договора за ПЧП и в
съответствие с изходната спецификация.
Управлението на договора е неразделна част от успешното текущо
предоставяне на публичната услуга. Правата и задълженията по
договора за ПЧП следва да бъдат напълно разбрани и изпълнени с оглед
постигане на „value for money”.
Ключовите елементи на този етап са илюстрирани на следващата
диаграма:
Сформиране на екип за управление на
договора

Мониторинг на осигуряването на
публичната услуга

Управление на отклоненията

Управление интегритета на договора
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Сформирането на екип за управление на договора следва да започне в
ранните етапи на анализ. В частност задачата по управление на
проектните договорености следва да бъде делегирана на ключов
персонал, който да бъде включен е екипа по проекта. Това ще гарантира,
че на въпросите свързани с управление на договора е обърнато
необходимото внимание още на етапа разработване на бизнес казус,
както и приемственост в познанието за целия цикъл на проекта.
Екипът за управление на договора следва да има добро разбиране за
правата и задълженията на съответните страни по договора за ПЧП.
Структурата за управление на договора следва да бъде формално
установена преди същинското започване на проектните дейности.
Цялата документация по проекта следва да бъде на разположение на
екипа за управление на договора. Правният съветник следва да изготви
резюме на проектните договорености, което излага основните
задължения на всяка от страните, основни дати и етапи и
взаимовръзките между проектните договорености.
Една от основните роли на екипа за управление на договора е да
извършва мониторинг на нивото на осигуряване на публичната услуга в
съответствие с изходната спецификация част от договора за ПЧП. Това
може да включва:
•

Мониторинг на постигането на договорени етапи за разработване,
придобиване, строителство и пускане в експлоатация

•

Мониторинг нивото на осигуряване на публичната услуга в
съответствие с конкретни индикатори дефинирани в договора за
ПЧП

•

Извършване на плащания към частния партньор ако нивото на
осигуряване на публичната услуга отговаря на въпросните
индикатори или налагане на съответни санкции в противен случай

•

Да гарантира, че частният партньор изпълнява всички останали
изисквания на проектните договорености, в т.ч. да осигури и
поддържа необходимите застраховки
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•

Да гарантира, че администрацията не поема по невнимание
рискове прехвърлени към частния партньор

•

Да гарантира, че няма промени в практики или процедури които
представляват де факто отказ от права или промяна в договора без
предварително обсъждане и одобрение

•

Да гарантира, че всички важни въпроси и искания на някоя от
страните по договора за ПЧП биват обсъждани и навременно
решавани

•

Изграждане на система за мониторинг и отчитане

•

Разработване на комуникационен план за връзки с обществеността
и оповестяване на съществени промени към заинтересовани страни

•

Разработване на план за извънредни ситуации ако е релевантно.

В мониторинга по договора за ПЧП е важно екипа за управление на
договора да съблюдава задълженията и времевите рамки които са
разписани.
Договорът за ПЧП следва да описва в детайли изискуемото ниво на
отчетност. Основните принципи за екипа за управление на договора
следва да бъдат внимателно извършване мониторинг на изпълнението и
качеството и поддържане на стимулите и санкциите специфицирани в
договора.
Вариации в проектните договорености като например промени в
изходните изисквания налагащи промени в доставяното качество на
услугата може да доведат до вариация в цената и да засегнат
постигането на „value for money” от проекта. Всяка необходима промяна
в ключови стандарти или договорености за плащане с течение на
времето следва да бъде формализирана като отклонение и да не бъде
прилагана неформално или „ad hoc”. Вариации в проектните
договорености следва да не променят предвижданата алокация на риска
без съответната ценова компенсация.
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Алокацията на риска одобрена от администрацията е отразена в
договора за ПЧП и е важно последният да бъде изпълняван при стриктно
съблюдаване от двете страни на съответните им отговорности.
Неспазването на поетите ангажименти потенциално би могло да намали
добавената стойност на ПЧП проекта. В допълнение също така е важно
да се гарантира, че определени действия или бездействия от страна на
екипа за управление на договора не означават безусловно поемане от
страна на администрацията на някои рискове алокирани към частния
партньор в договора за ПЧП.
Договорът за ПЧП следва да излага вариантите на действие на
администрацията в случай на непостигане от страна на частния партньор
на целите дефинирани в изходната спецификация. Администрацията
следва да може да постигне “value for money” дори в случаите на
неизпълнение, обявяване на партньора в несъстоятелност или
изоставяне на проекта.
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План за действие в осъществяване на ПЧП

Идентифициране на нуждата
(услугата)
Идентифициране на нуждата
Дефиниране обхвата и резултатите в
изходна спецификация
Нотифициране на бизнеса за
потенциален проект

ОА
ОА



Предварителна оценка на вариантите
Сформиране на първоначален екип на
ПЧП проекта
Специфициране на възможните
технически решения
Идентификация на проектните опции
Оценка на проектните опции
Първоначална оценка на
разходите
Идентификация и идейна алокация
на рисковете
Икономически и финансов анализ
Идентификация на ключови
въпроси свързани екология,
планиране и културно наследство
Идентификация на други значими
въпроси
Предварителна оценка на
публичния интерес
Оценка на интереса от страна на
частния сектор
Разработване ресурсен план на
проекта
Оценка на необходимите ресурси
Предложение за финансиране на
проекта
Създаване на индикативна
времева рамка на проекта
Обсъждане в общинската
администрация

ОА



ОА
ОА
ОА
ОА
ОА
ОА

ОА
ОА+МО
ОА+Б

ОА
ОА
ОА
ОА
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Планът за действие в осъществяване на ПЧП дефинира последователността и взаимовръзката между
дейности и съответните отговорности с течение на времето. Ето защо предложената по-долу
продължителност на конкретните дейности е пряко зависима от ресурсната обусловеност на проекта и
следва да се тълкува в смисъла на индикативни насоки, а не като абсолютно фиксирана рамка. В този
смисъл, дейността по идентифициране на нуждата е само маркирана като еманация на предхождащия я
процес по проучване, анализ и оценка на текущ статус, възможности и добри практики в областта на ПЧП.

Разработване на бизнес казус
Преглед на целта и обхвата на
проекта
Финализиране на изходната
спецификация
Идентификация и алокация на риска
Индикиране на бизнес структура
Описване на референтния проект
Начално дефиниране на
съпоставителна рамка на
обществения сектор (компаратор)
Анализ разходи-ползи
Тест за пазарен апетит
Методи за измерване на резултатите и
заплащане
Идентификация и консултации със
заинтересовани страни
Тест за обществен интерес
Анализ на въздействието върху
околната среда
Преглед на план-графика на
дейностите и алокацията на ресурси
Разработване на ПЧП проект
Формално сформиране на екипа по
проекта
Детайлизиране на план-графика на
дейностите и алокацията на ресурси
Финализиране на съпоставителна
рамка на обществения сектор
Доразвиване търговските принципи на
бизнес казуса (модел на
партньорството)
Консултации
Заявяване на интерес
Разработване на документи за
заявяване на интерес
Изготвяне процедури за оценка на
заявки
Публична нотификация и покана за
кандидатстване
Брифинг на потенциални кандидати
Подаване на заявки за интерес от
потенциални кандидати
Оценка на заявките за интерес
Изготвяне на къса листа
Събиране на оферти
Нотификация за резултата от
поканата за заявяване на интерес
Разработване на пакета документи за
кандидатстване
Финализиране досието на проекта
Компилиране базата данни от
съпътстваща информация и
материали
Разписване на проектодоговор
Комуникация с кандидатите
Изготвяне процедури за оценка на
офертите
Подаване на обвързващи оферти от
поканените кандидати
Оценка на офертите
Изготвяне на оценителен доклад
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Заключителни преговори
Дефиниране на преговорните въпроси
и процедури
Провеждане на предовори с
кандидата(ите)
Финализиране на финансовите
параметри и договореностите по ПЧП
проекта
Избор на подходяща дата и място за
започване на изпълнението
Получаване на необходимите
одобрения за ПЧП проекта
Подписване на договора от страна на
кандидата
Подписване на договора от страна на
администрацията
Оповестяване резюме на проектните
договорености
Управление на проектните
договорености
Сформиране на екип за управление на
договора
Мониторинг на осигуряването на
публичната услуга
Изграждане на инфраструктурата
Експлоатация
Управление на отклоненията
Управление интегритета на договора
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Легенда:
ОА - Общинска администрация
ЧП - частен партньор
Б - бизнес
МО - местна общественост

197 | с т р .
Този документ е изработен от
ОБЕДИНЕНИЕ „ЮНАЙТЕД ГРУПС”
www.escagroup.com

CW 55

CW 54

CW 53

CW 52

CW 51

CW 50

CW 49

CW 48

CW 47

CW 46

CW 45

CW 44

CW 43

CW 42

CW 41

CW 40

CW 39

CW 38

CW 37

CW 36

CW 35

CW 34

CW 33

CW 32

CW 31

CW 30

CW 29

CW 28

CW 27

CW 26

CW 25

CW 24

CW 23

CW 22

CW 21

CW 20

CW 19

CW 18

CW 17

CW 16

CW 15

CW 14

CW 13

CW 12

CW 11

CW 10

CW 9

CW 8

CW 7

CW 6

CW 5

CW 4

Отговорност
за процеса

CW 3

Седмица

CW 2

Дейност

CW 1

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

www.dpview.eu

Проект А08-14-37-C/06.02.2009: „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство”
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Административен капацитет”:www.opac.government.bg

Конкретни решения за осъществяване на ПЧП на база
идентифицираните приоритетни възможности
Конкретните решения за осъществяване на ПЧП предоставят
информация за начините и формите чрез, които може да се реализира
всяка от идентифицираните приоритетни възможности за ПЧП и как тя се
транспонира в съответния формат.

Пътна инфраструктура

Препоръчително е ПЧП за пътна инфраструктура да се изгради по
схемата експлоатация и поддръжка.

Експлоатация и поддръжка

Избраната форма на ПЧП следва да се измести в частта
експлоатация. Това означава на частния партньор да му бъде
предоставен друг обект - търговски, промишлен и др., който той да
експлоатира за определен период от време, което да компенсира
ангажимента му за поддръжка на общинската пътна инфраструктура.

Сметосъбиране и сметоизвозване

Това ПЧП има възможност да се осъществи чрез използването на
формите: експлоатация и поддръжка и изграждане - владеене експлоатация - прехвърляне.
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Експлоатация и поддръжка

Общината сключва договор за извършване на услугата с частен
партньор. Той се задължава с конкретни ангажименти и параметри
относно дейностите и обема на работа по сметосъбирането и
сметоизвозването. Частният партньор реализира печалба от съответните
такси, които се събират от населението. Договорът е за определен
период от време.

Изграждане - владеене - експлоатация - прехвърляне

Общината прехвърля правото за реализацията на услугата
свързана с сметосъбирането и сметоизвозването на частен партньор. Той
може да бъде задължен да изгради или доразвие съответно услугата в
смисъла на подмяна на контейнери и/или кофи за битови отпадъци,
поставянето на нови такива на места където не се е извършвала
услугата или липсват поради някаква причина, поставяне на
специализирани контейнери за разделно сметосъбиране и т.н.т. Частният
партньор на база тези действия има право да получава съответно
заплащане за определен период от време.

Цялостна
документация
за
идентифицирани конкретни ПЧП

реализиране

на

Цялостната документация за реализиране на идентифицираните
конкретни ПЧП представлява целия набор методологии, продукти,
системи, форми за събиране на информация, за анализ и оценка и
всякакви други инструменти включени съответно в съдържанието на
точките продукти и резултати на настоящия документ.
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