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1. Откога възниква публично-частното партньорство в света и Европа
Публично-частното партньорство възниква преди около 200 години в САЩ.
Възниква именно там, където липсата на обезпечение при емигрантите не е
трябвало да пречи за реализиране на техни инициативи и особено при решаване
на социалните проблеми. И днес обезпечението на един кредит не е най-доброто
доказателство, че той ще бъде използван целесъобразно и ефективно. Един
кредитор/банка не печели от последващо реализиране на обезпечението, а от
последващо дългосрочно обслужване на кредита и на клиента след изплащането
на кредита. Наличието на обезпечение говори по принцип за наличие на риск,
риск, който не е достатъчно анализиран и оценен. От друга страна Възложител в
лицето на публичната администрация е достатъчно надежден и перспективен за
частния инвеститор партньор.
Великобритания е страна с най-дълъг опит в публично-частното партньорство –
около 150 години. Причината са многото колонии, които е притежавала
Великобритания и нуждата от финансови ресурси за изграждане на
инфраструктурата в тези колонии.
В Европа публично-частното партньорство неофициално съществува от 19 век.
Густав Айфел проектира и посторява през 1888-1889 год. Айфеловата кула със
собствени средства срещу правото в течение на 20 години да издава билети за
разглеждането на кулата. Днес Айфеловата кула е собственост на кметството на
Париж, което е поверило експлоатацията на „Ново дружество за експлоатация на
Айфеловата кула―, дружество със смесено участие.
Официално публично-частното партньорство се въвежда като препоръчителна
процедура при реализиране на инвестиционни проекти през 2004 година със
Зелената книга за публично частно партньорство и общинско право на публични
договори и концесии на 30.4.2004 COM(2004) 327.( Green Paper on public-private
partnerships). Появата на този документ е обявен в Стратегията за вътрешния
пазар 2003-2006 (Strategy for the internal market 2003-2006). Но всичко започва от
Разпореждането на Съвета на европейските общности № 2137/85 от 23 юли 1985
година за създаване на Европейско обединение на икономическите интереси и
преминава през Директивата за успешно публично частно партньорство на
Генералната дирекция за регионална политика при Европейската комисия от май
2003 година (Guidelines for successful public-private partnerships)
Регламент № 1083/2006 на Съвета на Европейския съюз относно определяне на
общите разпоредби за ЕФРР, ЕСФ и КФ,
Публично-частното партньорство е застъпено в :
Член 52 Приносът от фондовете може да бъде модулиран в зависимост от
следните критерии:
ал. г ―размерът на мобилизиране на частни средства, по-специално по силата на
публично-частни партньорства в съответната област‖;
Член 53, ал. 1. ―Приносът от фондовете, на равнище на оперативната програма се
изчислява спрямо:
а) или общите допустими разходи включително публичните и частните разходи;
б) или публичните допустими разходи.‖
Тълкувателното съобщение на Комисията на Европейските общности относно
прилагане на правото на Общността в областта на обществените поръчки и
концесии по отношение на институционализираните публично-частни
партньорства, 05.02.2008
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2. Причини за утвърждаване на нуждата от публично-частното партньорство
След неконтролирания процес на приватизация повечето от общините в България са
вече с ограничен ресурс от общинска собственост. Същевременно икономическото
развитие през последните 15 години стагнираше и едва през последните 2-3 години се
забелязва подем. При тази ситуация общините, като представители на публичната
власт, нямат финансов ресурс за реализиране на своята социалната и икономическата
политика. Вземането на кредит от банките се ограничава от Закона за общинския дълг:
„Чл. 12. (1) Годишният размер на плащанията по дълга във всяка отделна година
не може да надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и
общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за
изпълнението на бюджета на общината.
Децентрализацията също така няма да допринесе особено за подобряване на
финансовото състояние на общините, поради изброените в т.2.1 проблеми.
Изходът е привличането на финансови средства от частни
партньори/инвеститори.
2.2 Общината като възложител е надежден, прогнозируем и перспективен партньор.
С въвеждането на повече самостоятелност в приемането на решения за
отдаване на общинска собственост на концесия, в отдаването й за ползване,
развитие и експлоатация или в преотстъпване предоставянето на конкретни
услуги в частни ръце (разбирайте търговски дружества) се очаква да се
активизира местния капитал, местния бизнес. Публично-частното партньорство е
територия предимно на местния бизнес, тъй като той най-добре познава
проблемите и характерните особености на конкретния проблем. Проблемът е
доколко този местен бизнес е достатъчно квалифициран,притежава достатъчно
опит, за да заслужи предоставеното му право и за да получи одобрението на
обслужваното население.
2.3 Публично-частното партньорство е начин да се привлече частния капитал за
решаване на проблеми от силен обществен интерес, като частният капитал да
стане съпричастен към проблемите на общината, в която реализира своя бизнес.
2.4 Чрез публично-частното партньорство Министерството на финансите може да
икономиса изцяло или част от предоставяните субсидии и субвенции на
общините. Същевременно прилагането процедурата на публично-частното
партньорство ще доведе до по-целенасочен и аргументиран диалог между
Министерството на финансите и общините при временно преотстъпване на
данъци или вноски в бюджета в името на реализиране на конкретни общински
проекти с привличането на частен капитал.
2.5 Публично-частното партньорство е издигнато в приоритет в икономическата
политика на настоящото правителство, което е отразено в Програмата и
Матрицата за реализиране на тази икономическа политика.

Програма на Правителството на Европейската интеграция, икономическия
растеж и социалната отговорност
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§ II “Поддържане на устойчив икономически растеж, стимулиране на частната
инициатива и продължаване на процесите на приватизация, концесиониране,
развитие на публично-частното партньорство
Матрица за мерките и отговорностите към Програмата на Правителството на
европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност
2. Реализиране на инвестиционни проекти чрез осъществяване на публичночастно партньорство и концесиониране
Очаквани резултати
...........................................................................................................................................................
 Прилагане на ПЧП моделите в широк кръг от сектори, увеличен брой на
проектите, реализиращи се чрез ПЧП
■ методологическа дейност, в т.ч. изготвяне на унифицирани документи за модела на
ПЧП
■ определяне на приоритетни сектори за ПЧП и подготовка на секторни стратегии и
идентифициране на проекти за реализация чрез ПЧП
■ Определяне на пилотни проекти за ПЧП
3. Дефиниции за публично-частно партньорство
♦ „Форми на сътрудничество между публичните власти (public authorities) и
частния партньор (the world of business), които имат за цел осигуряване на
капитала/финансирането, строителството, ремонта (renovation), управлението и
поддръжката на инфраструктурата или доставянето на услуги‖.
♦ ―Публично-частното партньорство е партньорство между публичния и частния
сектор за целите на предоставяне на продукт или услуга, които традиционно са
били предоставяни от публичния сектор. ПЧП се реализира под различна форма,
но в сърцевината на всеки успешен проект лежи концепцията, че по-добрата
стойност срещу пари може да се постигне чрез експлоатиране на компетентността
на частния сектор и насочването на риска към страната, която най-добре може да
го управлява‖ – Министерство на околната среда и местното управление,
Ирландия
♦ ―Публично-частното партньорство е договорно споразумение между публична
агенция (щатска, местна, федерална) и фирма от частния сектор. Чрез това
споразумение се извършва поделяне на уменията и активите на всеки сектор
( публичен, частен) при предоставянето на услуга или съоръжение за
използването им от обществото. Освен поделянето на ресурси, всяка страна
поделя потенциалните рискове и възнаграждения при предоставяне на услугата
и/или съоръжението.‖ – Национален съвет за публични-частни партньорства на
САЩ.
♦ ПЧП е ―феномен‖ в обществените отношения. „Като цяло терминът се отнася
към формите на сътрудничество между публичната власт и светът на бизнеса,
чиято цел е да осигури финансиране, построяване, възстановяване, управление
или поддръжка на инфраструктура или предоставяни услуги‖, Зеления документ
на ЕС( Виж Приложение № 1)
♦ ПЧП е дългосрочно договорно отношение между лица от частния и публичния
сектор за финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка
5

на инфраструктура с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където
частният партньор поема строителния риск, и поне един от двата риска – за
наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене. - На
Министерството на финансите на Р.България
♦ ПЧП е дългосрочно договорно отношение между лица от частния и публичния
сектор за осъществяването на проект или предоставяне на услуга от публичния
сектор и / или от публичен интерес, като си поделят разходите, печалбата и риска.
– На Министерството на икономиката и енергетиката на Р. България
♦ Единство на интереси и компромиси. Тази формулировка отразява найдобре вътрешната политико-икономическа обстановка, поради това, че:
-

-

-

В България могат да се считат за действащи 165 броя партии, които са си
предали отчети за дейността през 2007 година. Това означава, че в
общинските съвети ще има представители на различните партии, в
различни конфигурации. Естествено е, че те защитават конкретни интереси
и ще искат срещу своя глас да получат участие( на компании с
ръководители- техни съмишленици) в обсъжданите проекти.
В България има доста ясно изразено групиране на бизнеса в мегакомпании, които скрито диктуват правилата на свободния пазар. За малкия
и местен бизнес остава общинската територия и публично-частното
партньорство като възможност за надежден и дългосрочен бизнес.
Въз основа на горните две констатации следва извода, че безизходността
на общинските ръководства ( общинските съвети) при намирането на
финансов ресурс за реализирането на местната социално-икономическа
политика, ще принуди все по-често съветниците в общинските съвети да
търсят и намират приемливи решения (компромиси) в името на
обществените и партийните интереси.

4. Кой може да бъде инициатор на публично-частно партньорство
Инициатор на проекти, реализуеми по процедурата на публично-частното
партньорство могат да бъдат:
- служители на общината;
- комисиите към общината;
- местни граждански сдружения и неправителствени организации;
- компании на местно или национално ниво;
- консорциуми;
- група физически лица;
Важното е в описанието на бъде дефиниран точно проблема, неговото
влияние върху жителите на общината в момента и в перспектива и
организационните варианти за негово решаване.
5. Как би могъл инициатора да защити своя интерес
Този проблем е много важен, тъй като неговото непознаване спъва
инициативността при дефиниране и стартиране процедурите по прилагане на
публично-частното партньорство. Възниква от факта, че срокът от дефиниране на
проблема, до неговото реално решаване е твърде дълъг и може да продължи
повече от 4 години, т.е. да прехвърли срока на мандата на кмета и общинските
съветници. Вариантите са два:
♦ Ако разработката на инициаторите е достатъчно задълбочена, аналитична би
могла да се защити по линия на Закона за авторското право и сродните му
права,
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Глава втора, ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО „Закриляни обекти‖ – т.8.
проекти, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата,
териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и
която и да е област на науката и техниката;‖
♦ Защита на разработката при нотариус, при което би могло да се впише и
нейната оценката от страна на инициаторите ( в парично изражение, а върху нея
трябва да се плати държавна такса за удостоверяване на материалния интерес).
6. С какво започва процедурата на публично-частното партньорство
Процедурата за публично-частно партньорство започва с приемането от
Общинския съвет на инвестиционното намерение.
7. Какво трябва да съдържа инвестиционното намерение
Няма стандарт или регламент за съдържанието на инвестиционното намерение.
Препоръчително е то да включва:
- данни за инвеститора
описание на целите, които възнамерява да постигне с планираните
инвестиции
- общи данни за обема, обхвата и срока за реализиране на предвидените
инвестиции
- наличие на опит и референции в тази област
- кратко описание на продуктите, резултатите , които ще се появят като
резултат от тези инвестиции
 На база на това инвестиционно намерение, инвеститора трябва да получи
разрешение от РИООС , със съответните препоръки.
 Инвестиционното намерение може да послужи като задание за възлагане на
проучване за осъществимост.
8. Ролята на проучването за осъществимост
Проучването за осъществимост е стандартизирано в Ръководството на оценка на
Разходи и Ползи ( приложение G ) при инвестиционни проекти за съфинансиране
по Структурните и Кохезионния фонд. То трябва да покаже възможните варианти
( поне 2 ) за решаване на инвестиционното намерение.
9. Какво задължително трябва да съдържа проучването за осъществимост
В проучването за осъществимост ( Виж Приложение № 2) трябва да има
сравнение на инвестиционните и експлоатационните разходи при препоръчваните
технологии. Трябва да се има предвид, че ако се налага съчетаването на 2-3
технологии за решаването на конкретния проблем, то този проект вече има
потенциала на интелектуална собственост. А тази
собственост става
допълнителен бонус за възложителя на проучването за осъществимост като:
- нематериален актив, който може да бъде оценен и остойностен от вещо лице;
- да се реализира на местния и международен пазар под формата на лицензия,
трансфер на ноу-хау или по друг начин.
10. Как се възлага и как се приема проучването за осъществимост
Възлагането на проучването за осъществимост се осъществява по процедурата
на Закона за обществените поръчки. Важно е да се дефинират много добре
изискванията към участниците в тръжната процедура, за да не попаднат компании
без достатъчен опит. Препоръчително е да се изисква като условие с достатъчна
тежест при оценка на предложенията – референции/списък за извършени такива
проучвания по такива или подобни проекти.
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11. Какво следва след проучването за осъществимост
Проучването за осъществимост се приема от Общинския съвет, като в решението
трябва да се дефинират:
- избраният вариант за решаване на конкретния проблем;
- да се валидират заложените данни, респективно да се коригират;
- формата, под която да се реализира проекта – концесия, публично-частно
дружество, както и конкретните параметри на участието на общината;
Тези данни са необходими за разработката на финансово-икономически модел на
проекта, чрез който биха могли да се сравняват предложенията на потенциалните
инвеститори.
12. Какво е експрес-анализ
Експрес-анализ има за задача да установи при какви параметри конкретния
проект е реализуем и ефективен. За целта трябва да се направи финансовоикономически модел, по групи данни за разходи и приходи. Този модел може да
бъде и част от документацията при процедурата за публично-частно
партньорство. На база на модела може да се сравняват предложенията на
потенциалните инвеститори в реален режим и в тяхно присъствие. По този начин
се гарантира прозрачност и отчитане интересите на всички участници в проекта.
Този подход е задължителен при оценка на концесията и определяне на
концесионните такси и е заложен в Правилника за приложение на Закона за
концесиите.
13. Как се възлага разработката на експрес-анализа и как се приема резултата
Експрес-анализ или предварителен финансово-икономически анализ се възлага
по линия на Закона за обществените поръчки. Желателно е да се изиска от
разработчиците представянето на 3(три) варианта – песимистичен, оптимистичен
и реален. Разработчикът би трябвало да:
- разработи и варианти на структурата на дружеството, разпределение на
дяловото участие между публичния и частния/ните партньори;
- да покаже и докаже чувствителността на проекта по отношение на нетната
сегашна стойност, вътрешната норма на възвращаемост, срока на
възвращаемост на инвестициите, към характерни негови параметри – напр.
цена на електроенергията, цена на произвеждания продукт или услуга, цени
на суровини и т.н.;
- да определи и оцени рисковите фактори, които лимитират границите за
ефективно реализация целите на проекта;
- да направи сравнение на финансовите и икономическите показатели при
реализацията на проекта по линия на публично-частното партньорство и по
традиционните търговски обичаи и процедури;
Експрес-анализът е целесъобразно да се приеме от:
- Експертна комисия, назначена от кмета на общината;
- Общинския съвет;
- От Управителния съвет ( ако публичния партньор е дружество с държавно
участие)
Решението на органа по отношение на представения експрес-анализ, трябва да
включва:
- избор на вариант за последващо разработване на подробен, детайлен
финансово-икономически
модел,
като
част
от
инвестиционното
предложение;
- валидиране, коригиране и допълване на заложените данни;
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Разработката на Експрес-анализ е трудоемка дейност, изисква не само
професионализъм по отношение на финансовия анализ, но и значителен опит в
конкретната област, за да се дефинират и правилно определят като обеми и в
стойностно изражение основните групи източници на разходи и приходи. Затова
в екипа на разработчика почти задължително е участието на представител/и на
Възложителя/общината, който познава добре проекта и Проучването за
осъществимост. Един оптимален срок за разработка на Експрес-анализ е 2 – 3
месеца.
Експрес-анализът обхваща около 70% от дейността по разработката на
детайлен финансово-икономически модел.
Анализ на чувствителността за 360 месец, графичен вид (BGN)
на проект за рециклиране на отпадъци
Анализ на чувствителността (NPV - BGN)
на нетната сегашна стоюност

Обем на инвестициите
Цена на реализация
Общи разходи

Обем на продажбите
Преки разходи
Заплати

Анализ на чувствителността (IRR - BGN)
на вътрешната норма на възвращаемост

Обем на инвестициите
Цена на реализация
Общи разходи

Обем на продажбите
Преки разходи
Заплати

14. Инвестиционно предложение – съдържание и предназначение
Инвестиционното предложение може да се разглежда като междинен документ,
който включва:
- детайлно развитие на избрания вариант от предложените в Проучването за
осъществимост;
- детайлен финансово-икономически модел, включващ максимално подробно
всички източници на разходи и приходи;
- процедурата за реализация на проекта - критерии за избор на частен
партньор, за параметрите на концесията или условията за предоставяне на
конкретни права;
- предварително или рамково споразумение с потенциалния/и частни
партньори;
Инвестиционното предложение трябва да позволява:
♦ Да се провеждат предварителни преговори с банки за оценка готовността им
за финансиране на проекта;
♦ Да дава достатъчна яснота за ефективността на проекта
♦ Да дава доказуеми показатели за финансовите изгоди/приходи за всеки
участник за целия период на публично-частното партньорство;
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♦ Да дава достатъчна информация за обявяване на проекта в регистъра на
публично-частните проекти и заинтригуване на потенциални частни
инвеститори/партньори;
15. Възлагане и приемане разработката на инвестиционно предложение
Инвестиционното предложение се възлага по процедурата на Закона за
обществените поръчки. Разработката на инвестиционното предложение изисква
професионализъм в широк спектър от дейности:
– подробно описание на избраната/ните технология/и;
– детайлен финансово-икономически анализ;
– описание и предварителна оценка на въздействието на проекта върху
околната среда и препоръки за спазване на Закона за опазване на
околната среда;
Срокът за изработката на инвестиционното предложение е също така трудоемка
дейност и срокът за неговата изработка е около 3-4 дори до 6 месеца и е в
зависимост от броя на контролираните параметри.
Целесъобразно е инвестиционното предложение да се приеме от Общинския
съвет, тъй като той трябва да одобри размера и вида на участието на общината в
публично-частното партньорство и да дефинира неговите рамки (гранични
параметри) при преговорите с потенциалните частни инвеститори .
16. Подбор на частен инвеститор – процедура
В Зелената книга на Европейската комисия се препоръчва конкурентния или
съзтезателния диалог при подбор на частни инвеститори:
25.„Откакто бе приет Директива 2004/18/ЕК, може да се прилага нова процедура
за отстъпването специфично на комплексни сделки наречена ―Конкурентен
диалог‖. Конкурентния диалог е процедура която се прилага в случаи където
договорното тяло е неспособно да дефинира техническите пособия които ще
задоволят нуждите или целите на случая, или в случаи в които е неспособно да
дефинира легалната и/или финансова форма на проекта. Тази нова процедура ще
позволи на договорното тяло да отвори диалог между кандидатите с цел
идентифициране на разрешенията способни да задоволят техните нужди.»
26. «Конкурентния диалог е процедура която трябва да осигури необходимата
гъвкавост при разискването с кандидатите на всички аспекти на договора по
време на структурната фаза, това осигурява че разискванията са проведени в
съгласие с законите за прозрачността и равенство при отношенията и че не
излага на опасност правата, с които Договорът удостоява на икономическите
оператори.»
Тази процедура се конкретизира и формализира в Тълкувателното Съобщение на
Европейската комисия от 05.02.2008 год.
В Закона за обществените поръчки също така има процедура за състезателен
диалог:
„Глава шеста.
"а" СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДИАЛОГ в сила от 01.07.2006 г.
Чл. 83а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят
може да възложи обществена поръчка чрез състезателен диалог, когато
поръчката е особено сложна, поради което е невъзможно нейното възлагане чрез
използване на открита или ограничена процедура‖
Срокът за представяне на офертните предложения се определя от възложителя,
но не може да бъде по-малък от 37 дни. Това е недостатък на процедурата за
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публично-частното партньорство – сравнително дълъг срок от стартирането на
проекта до намирането на подходящ и надежден партньор.
17. Предварително-рамково споразумение
Статутът на Рамковото споразумение също така е определен в Закона за
обществените поръчки:
„Глава седма."a" РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ, в сила от 01.07.2006 г.
Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Рамково
споразумение е споразумението, сключено между един или повече възложители и
един или повече потенциални изпълнители на обществени поръчки, чиято цел е
да се определят предварително условията на договорите, които страните
възнамеряват да сключат за определен период не по-дълъг от 4 години,
включително относно цените, и при възможност - предвидените количества. По
изключение срокът на рамковото споразумение може да бъде по-дълъг от 4
години, като възложителят посочва мотивите за това в обявлението.
(2) Когато възложителят сключва рамково споразумение с няколко лица, техният
брой не може да бъде по-малък от трима, при условие че е налице достатъчен
брой потенциални изпълнители, които отговарят на критериите за подбор, и/или
достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия
на възложителя.‖
Рамковото споразумение е необходимо на Възложителя, за да състави т.н. „къса
листа‖ от потенциални частни партньори, с които да провежда преговори за
постигане на най-оптималното и ефективно за публичния партньор решение на
конкретния проблем. Продължителността на преговорния процес не е
регламентиран. Той ще бъде толкова по-дълъг, колкото е по-значително
финансовото участие на частния партньор.
18. Правна форма на публично-частното партньорство
Публично-частното дружество може да се разглежда като дружество със
специална цел и с определен срок.
Поради това, че в България все още няма закон за публично-частното
партньорство, приложимата форма е Дружество с ограничена отговорност или
Акционерно дружество съгласно действащия Търговски закон. Най-важният
въпрос при избора на формата е уреждане на процедурата за ликвидация на
дружеството след изтичане срокът на действие на дружеството.
В един потенциален закон за публично-частно партньорство ( на база на добрите
практики) би трябвало да се регламентират следните най-важните моменти:
- учредяване на такова дружество;
- ликвидация на такова дружество;
- защита на материалните апортни вноски на учредителите от последващ
регресен иск от кредитни институции при фалит или неплатежноспособност
на дружеството;
19. Законова и методологична база за публично-частно партньорство
При прилагане на процедурата на публично-частното партньорство се прилагат
следните закони:
 Конституция на Република България
Чл. 19. (1) Икономиката на Република България се основава на свободната
стопанска инициатива.
(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица
еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява
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злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава
потребителя.
(3) Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни
граждани и юридически лица се закрилят от закона.
(4) Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на
гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален
напредък.












Закона за концесиите
Закон за обществените поръчки
Закон за държавната собственост
Закон за общинската собственост
Закон за общинския бюджет
Закон за местното самоуправление и местната администрация
ЗУТ- Закон за устройство на територията
Търговския закон
Закон за интелектуалната собственост
Методическите указания за публично-частно партньорство на МФ/07.2006/
Методическите указания на МФ/01.09.2007/ за подготовка и изпълнение
на инвестиционни проекти
 Ръководство на Европейската комисия за анализ на инвестиционни проекти по
разходи и ползи
Оценка и анализ на инвестиционни проекти по разходи-ползи се извършва за
такива на стойност над 1 000 001 лева.
20. Концесията – като форма на публично-частното партньорство
Концесията е най-разпространената форма за публично-частно партньорство.
Новият закон за концесиите в България е действащ от 1.07.2006 г.
„Чл. 2. (1) Концесията е право на експлоатация върху обект от обществен интерес,
предоставен от концедент на търговец - концесионер, срещу задължението на
концесионера да изгради и/или управлява и поддържа обекта на концесията на
свой риск.
(2) Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с
определен материален интерес, сключен между концедента и концесионера.
(3) Според предмета си концесиите са:
1. концесия за строителство;
2. концесия за услуга;
3. концесия за добив.‖
При прилагането на чистата концесия публичния партньор получава:
- решение на проблем от обществен интерес за сметка на концесионера;
- първоначална и текущи концесионни такси;
От друга страна много трудно се разваля концесионен договор и публичния
партньор трудно може да влияе и контролира концесионера.
При прилагане на формата, че публично-частно дружество бъде концесионер,
тогава публичния партньор получава:
- решение на проблем от обществен интерес за сметка на частния партньор;
- първоначална и текущи концесионни такси;
- допълнителен приход от дейността на дружеството;
От друга страна публичния партньор като съучредител на публично-частното
дружество може директно да участва в дейността, да контролира, спира или
изменя дейността в полза на обществения интерес;
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При подготвяните изменения(допълнения) на този закон се предвижда публичночастното дружество да може да получава концесия без търг. С това ще се
доближи действието на Закона за концесиите до добрите европейски практики.
21. Организиране на публично-частното партньорство
Прилагането на публично-частното партньорство не се различава като
организация и изпълнение от един стандартен проект. Ето защо в публичния
партньор с публично-частно партньорство би трябвало да координира отдела за
проекти. Реализацията протича при стандартната за управление на проекти
процедури:
- иницииране на проекта, планиране на стратегията и процедурата;
- реализация;
- мониторинг;
Това изисква от координаторите на публично-частното партньорство в общините
да имат опит и квалификация по управление на проекти.
22. Видове публично-частни дружества
Международната практика определя 2 вида публично-частни дружества:
- договорни – когато се прилага процедурата на концесията;
- институционални – когато се създава съвместно дружество между
публичния и частния партньор;
23. Структура на ПЧП-дружество
ПРИНЦИПНА СХЕМА
Публичен партньор
Община
Т
Т
а
ка
ск
ис

Отчисления

Съставни
общини

Решава обществен проблем

Частен партньор
Специално
ПЧП
дружество

Частен партньор
Частен партньор

Доставчици на
технологии

Банки, финансови
институции

НПО, гражданско
сдружение

В ролята на публичен партньор може да встъпят няколко общини, ако проблема,
който трябва да се реши засяга всички тях – напр. рециклиране на отпадъци,
туристически обекти, индустриална зона,
24. Ролята на НПО и гражданските сдружения при публично-частното
партньорство
Неправителствените организации и гражданските сдружения имат важно място в
структурата на едно публично-частно дружество:
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могат да извършват мониторинг на проекта през целия период на действие
на публично-частното дружество;
- НПО/гражданските сдружения извършват информиране на обществото за
дейността на дружеството и по този начин осигуряват социален мир по
отношение на конкретния проект;
Делът на НПО/гражданските сдружения по споразумение на основните
учредители е около 1-2% в капитала на дружеството и в българските условия
обикновено е за сметка на учредителите, но е достатъчно да получат макар и
минимален доход през периода на действие на ПЧП-дружеството, за да
изпълняват своите задължения.
-

Участието на НПО/граждански сдружения в дружества за публично-частно
партньорство са гаранция за прозрачност и защита на обществения интерес.
25. Други участници в ПЧП-дружество
В дружеството за публично-частно партньорство могат да участват представители
на финансиращите организации, за да контролират правилното и целенасочено
изразходване на предоставените финансови средства. Обикновено те напускат
дружеството 1-2 година след успешния старт на дружеството.
В дружеството е възможно да участва и представител на фирми, предоставящи
уникални технологии под формата на лицензия, с цел гарантиране на заложените
икономически показатели. Такова участие би облекчило финансирането на
проекта, поради това, че лицензията ще се изплаща от приходите на дружеството.
Възможни са и други подобни варианти за участие на заинтересовани
партньори.Това обаче не може да стане без съгласието на публичния партньор и
частния инвеститор.
26. Характерни приложения на публично-частното партньорство
 Конвенционални хотели;
 Стадиони и спортни площадки;
 Гаражи, паркинги;
 Сгради с административни офиси;
 Центрове за отдих/продажби на дребно;
 Обекти за смесено използване;
 Интер-модални транспортни центрове;
 Разнообразни проекти за жилищно строителство;
 Индустриални зони, бизнес-паркове
 Летища;
 Пътища, магистрали
 Рециклиране на отпадъци
 Енергия от възобновяеми енергийни източници
 Затвори.
27. Видове договори при прилагане на публично-частното партньорство
 ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ (MC) – Публичният сектор предоставя
инфраструктура за управление и експлоатация;
 СЕП (BOT) СТРОИТЕЛСТВО-ЕКСПЛОАТАЦИЯ-ПРЕХВЪРЛЯНЕ - Публичният
сектор изготвя проекта, а частния партньор изгражда необходимата
инфраструктура, която в края на периода се прехвърля на публичния сектор;
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 СПЕ (BTO) СТРОИТЕЛСТВО-ПРЕХВЪРЛЯНЕ-ЕКСПЛОАТАЦИЯ – Разлика със
СЕП контракта е тази, че публичния сектор става собственик на инфраструктурата
от самото начало на договора;
 СПЕ (BOO) СТРОИТЕЛСТВО-ПРИТЕЖАНИЕ-ЕКСПЛОАТАЦИЯ – Разликата от
горния контракт е, че няма задължение за прехвърляне на собствеността върху
активите към публичния сектор. Съществува възможност публичният сектор да
придобие активите, като ги изкупи по остатъчната им балансова стойност, след
края на договорния период;

ПСЕП
(DBOT)
ПРОЕКТИРАНЕ-СТРОИТЕЛСТВО-ЕКСПЛОАТАЦИЯПРЕХВЪРЛЯНЕ – Частната страна носи отговорност за проектирането,
строителство, финансирането и експлоатацията на инфраструктурата.
Собствеността върху активите се прехвърля на публичния сектор в края на
договора;
Това са типови договори установени от FIDIC - Международната федерация на
инженерите консултанти. Те са предпочитани при реализиране на проекти,
финансирани, съфинансирани със средства от Европейските фондове.
Избора на конкретния типов контракт зависи от конкретния проект и е
целесъобразно да се потърси помощта на квалифицирани консултанти.
Трансформация на собствеността
ПУБЛИЧНА

ЧАСТНА

ТИПОВЕ КОНТРАКТИ
BT
BuildTransfer or
Turnkey

ИПП

Изграждане Прехвърляне
или Подключ

BLT
BuildLeaseTransfer

ИЛП
Изграждане Лизинг Прехвърляне

BTO
BuildTransferOperate

ИПО

Изграждане Прехвърляне
- Опериране

BOT
BuildOperateTransfer

BOOT
BuildOwnOperateTransfer

BOO
BuildOwnOperate

ИОП

ИСОП

ИСО

Изграждане Опериране Прехвърляне

Изграждане Собственост Опериране Прехвърляне

Изграждане Собственост Опериране

ИЗИСКВАНИЯ

Пълна
публична
Изисквания
собственост

Договори
за
за услуги

Договори за
управление

Наеми и
лизинги

Концесии

Пълна
частна
собственост

28. Как се разпределя риска при публично-частното партньорство
Обикновено целият риск при публично-частното партньорство се носи от частния
партньор. При такъв случай частният партньор трябва да намери изгодни защитни
мерки срещу възможни рискове, което неминуемо ще засегне и публичния
15

партньор. Възможно е рискът да бъде разпределен между публичния партньор и
частния инвеститор в името на единството на интересите и компромисите. При
такъв случай възможностите за защита срещу възможно рискове са повече и
вероятността за споразумение между партньорите са значително по-големи.
При всички случаи е необходимо да се намери приемливо за партньорите
решение по отношение на:
- Споделяне на риска
- Трансфериране на риска
- Контролиране на риска
Един от възможните варианти би бил привличането на застрахователна компания
като съфинансираща компания срещу годишни вноски за покриване на
определени рискове или рисковете изцяло да се прехвърлят към нея. Решението
може да бъде взето на база на финансово-икономическия модел. Именно на
негова база би могло:
- да се определят онези параметри, които са критични за успешната му
реализация – т.е да се идентифицира риска/рисковете;
- да се направи количествен анализ на тези параметри;
- да се направи качествен анализ на влиянието на тези параметри;
- да се определят онези параметри, които имат влияния върху изпълнението
на проекта, както и степента на това влияние – т.н. анализ на
чувствителността на проекта спрямо основните негови характеристики –
нетна сегашна стойност, вътрешна норма на възвращаемост и други.
29. Предимствата на публично-частното партньорство
■ С частен капитал се решават проблеми от обществен интерес;
■ Създава възможност за по-активно участие/изява на местния бизнес за
сравнително дълъг период от време;
■ Възможност за подобряване на качеството на предоставяните услуги –
трансфер на знания, ноу-хау към публичния сектор;
■ Възможност за активна дейност на НПО и гражданските сдружения;
■ Възможност за активно участие на гражданското общество в реализацията на
проекти/решаване на проблеми от обществен интерес;
■ Публичния партньор получава повече собственост в края на проекта при
минимално първоначално делово участие
■ Дава възможност на публичния партньор да провежда по-активна икономическа
и социална политика. За общините това да възможност:
- да изразходват оптимално наличния финансов и материален рерусрс;
- да решават в ускорен порядък проблеми, свързани с повишаване на техния
рейтинг. Това е особено значение при отношенията с банките и кредитните
институции в условията на децентрализация и финансова самостоятелност;
■ По-голяма прозрачност при изразходване на публични средства или финансови
средства за решаване на проблеми от обществен интерес;
30. Недостатъците на публично-частното партньорство
□ Сравнително дълъг период на подготовка и стартирането на проекта;
□ Изисква високо-квалифицирани специалисти за подготовка и доказване на
икономическите ползи за всеки от партньорите;
□ Сравнително дълга процедура за подбор на точния и надеждния частен
партньор;
□ Сложна форма на описване на задълженията и отговорностите на партньорите
в публично-частното дружество поради липса на Специален закон за публичночастно партньорство;
□ По-сложни схеми за разпределение и защита на рисковете;
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□ Сравнително по-ниска норма на печалбата за частния инвеститор, поради поголямата прозрачност на финансовите потоци;
31. Публично-частното партньорство и Структурните фондове на ЕС
Публично-частното партньорство е почти задължителна процедура при
подготовка на инвестиционни проекти за съфинансиране от Структурните
фондове. Основание за това произлиза от следните постановки:
 Предпочита се участието на частен капитал при реализирането на
инвестиционни проекти поради това, че:
- частният инвеститор е направил своята оценка за възвращаемост на
вложените от него финансови средства;*
- намалява абсолютния обем на предоставяните средства за конкретния
проект, с което се създава възможност за съфинансиране на повече
проекти от предоставения бюджет по конкретната Оперативна програма;
 Създава се възможност за осигуряване на деловото участие на публичния
партньор ( мин. 15% съфинансиране) чрез приходите от публично-частното
дружество. Особено за общини, които са в критично състояние по отношение на
свободни средства след погасяване на кредити или недостатъчен обем на
приходите;
 Стартирането на една част от мащабен инвестиционен проект по линия на
публично-частното партньорство дава възможност за по-реалистична оценка на
разходите и приходите при реализиране на съвкупния проект;
* - Частният партньор се избира по описаната по-горе процедура след приемането
на проекта за съфинансиране от Структурните фондове, но би могло да има
предварителни / рамкови споразумения с потенциалните частни инвеститори, за
да може да се дефинира размера на възможното участие на частен капитал.
32. Какво е анализ на разходи и ползи
При инвестиционни проекти от публичен интерес на стойност над 1 000 001 лева е
задължително да се прави анализ на ползите за обществото при изразходване на
предвидените финансови средства.
Този анализ трябва да покаже какво „виртуално‖ печели обществото по
отношение на:
- подобряване състоянието на околната среда;
- подобряване на условията на живот и професионална реализация – повече
възможности за спорт, отдих, развлечения;
- повишава се цената на обектите общинска собственост – поземлени
участъци, сгради;
- подобряват се качеството на предоставяните услуги - напр. по-лесно
придвижване до работното място, по евтино отопление, по-евтина
електроенергия; по-качествено осветление;
Проблемите при извършването на такъв анализ произтичат от това, че:
- изисква детайлно познаване на преките и непреките въздействия на
проекта;
- изисква се привличането на висококвалифицирани специалисти за
извършване на такъв анализ;
- без разработка на базисния финансово-икономически модел не може да се
извърши оценка на проекта по отношение на разходи и ползи и да се
сравни изменението на
основните показатели като нетна сегашна
стойност, вътрешна норма на възвращаемост;
- в България няма разработени коригиращи показатели по отношение
повишение/намаление стойността на отделните структурни съставящи един
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инвестиционен проект – земя, сгради, околна среда, разходи за 1 км. за 1
км2, и затова се препоръчва да се използват такива от добрите европейски
практики;
Методологията за извършване на такъв анализ е регламентиран в „Ръководството
за осъществяване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти,
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз‖
33. Взаимоотношения на публичната администрация с Министерството на
финансите на територията на публично-частното партньорство
-

-

Министерството на финансите разработва методологическите основи за
прилагане процедурата на публично-частното партньорство;
Министерството на финансите налага прилагането на процедурата на
публично-частното партньорство чрез изискуемия ПЧП-тест за
инвестиционни проекти на стойност над 100 000 лева ( „Методически
указания за разработка и изпълнение на инвестиционни проекти‖ от
9.08.2007);
Предстои организирането на специален регистър за проекти, които ще се
реализират по процедурата на публично-частното партньорство;

Qidguid agis, prudenter agas et respice finem.
Каквото и да правиш, прави го разумно и мисли за края му !

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
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1. Развитие на Публичното Частно Партньорство : факти и
предиздвикателства
1.1. Феномена “Публично Частно Партньорство”
1. Терминът Публично Частно Партньорство (―PPP‖) не е дефиниран на Съюзно
ниво. Като цяло терминът се отнася към формите на сътрудничество между
публичната власт и светът на бизнеса чиято цел е да осигури финансиране,
построяване, възстановяване, управление или поддръжка на инфраструктура или
предоставяни услуги.
2.

Следващите елементи принципно характеризират ПЧП:



Относително дългото времетраене на връзката, включваща сътрудничество
между публичния и частния партньор върху различни аспекти от планирания
проект.



Методът за финансиране на проекта, от части на частния сектор, понякога
се състои от сложни споразумения между различните участниците. Въпреки
това публичното финансиране – в някои случаи по-скоро съществено – може
да бъде прибавено към частното финансиране.



Важната роля на Стопанския оператор, които участва в различните етапи на
проекта (дизайн, завършване, реализиране, финансиране). Публичният
партньор се занимава главно с дефинирането на целите които ще бъдат
извършени в полза на обществото, предлагане на качествени услуги и
калкулиране на полици, и той поема отговорността да следи за изпълнението
на тези цели.



Разделянето на рисковете между публичния и частния партньор, в
зависимост от това на кои са разпределени от публичния сектор. Въпреки
това, не е задължително за ПЧП-то частния партньор да поема всичките
рискове, или дори главния дял от рискове свързани с проекта. Точното
разпределение на рисковете се определя индивидуално за всеки отделен
случай, в зависимост от възможностите на участниците.

3. През последното десетилетие, феномена ПЧП се е развил в много области,
които публичния сектор не успява да развие. Различни фактори обясняват все по
честото прибягване до ПЧП. От гледна точка на бюджетните ограничения които се
конфронтират с държавните членове, има нужда от частно финансиране на
публичния сектор. Друго обяснение е и изявяването на желание за печалба от
публичния живот използвайки Ноу Хау и други работни методи от частния сектор.
Развитието на ПЧП е също част от главната промяна на държавната роля в
20

икономиката, местейки се от директен оператор в ролята на организатор,
регулатор и контрольор.
4. Публичните власти на държавните членове често прибягват до ПЧП, за да
поемат инфраструктурата на проекти, особено в сектори като транспорт, публично
здраве, образование и национална сигурност. На Европейско ниво, бе признато че
прибягването до ПЧП-та може да развие транс-Европейката транспортна верига,
която от доста време изостава в своето развитие поради липсата на
финансиране. Като част от програмата Инициатива за Растеж, Съветът е одобрил
серия от мерки проектирани да увеличат инвестициите в инфраструктурата на
транс-Европейската транспортна верига и също в области като иновация,
изследване и развитие, главно чрез форми на ПЧП.
5. Вярно е че съдействието между публичните и частните сектори може да
предложи извличане на микро-икономическа полза като се позволява
стартирането на проекти които носят доходи и срещат публичния интерес, но
прибягването до ПЧП не може да бъде представено като разрешение на
проблема с бюджетните ограничения с които се сблъсква публичния сектор.
Опитът показва това, че за един проект, е нужно да се прецени дали избраното
партньорство предлага реална изгода в сравнение с други възможности, като
подписването на обикновен договор.
6. Комисията подчертава с интерес това че някои Държавни Членове и страни
кандидат-членки са създали начини(инструменти) за координиране и промотиране
на ПЧП насочени, inter alia, към прилагането на ―добра практика‖ за ПЧП-та, на
национално и Европейско ниво. Тези начини(инструменти) целят да направят
свързана експертиза на взаимно разположение и така да съветват потребителите
за различните форми на ПЧП и техните нива, като инициална концепция, как да
избират частните партньори, най-доброто разпределяне на рисковете, изборът на
договорни клаузи и дори интеграцията на общинско финансиране.
7. Публичните власти също така са установили партньорски структури с частния
сектор за да се администрират публичните услуги, специфично на локално ниво.
Публичните услуги свързани със справянето с отпадъци или с дистрибуцията на
вода или енергия все повече се преотстъпват на бизнеси, които могат да бъдат
публични, частни или комбинирани. Зеленият Документ за услугите от главен
интерес подчертава в този контекст, че когато публичните власти решат да
отстъпят управлението на дадена услуга на трето лице, трябва да е съгласно
правилата за публични договори и концесии, дори ако дадената услуга не се
смята от главен интерес. Европейският Парламент също отличи, че
съответствието с тези правила може да бъде ―един ефективен инструмент за
предотвратяването на ограничения за конкуренцията, докато по същото време
Държавните власти сами по себе си дефинират и наблюдават условията,
възможностите и изискванията за околната среда.
1.2. Предизвикателството за вътрешния пазар: да улесни развитието на
ПЧП-та според условията за ефективна конкуренция и правна яснота.
8. Този Зелен Документ обсъжда феноменът ПЧП от перспективата на
Общинското законодателство върху публичните договори и концесии. Общинския
закон не съдържа никакви специални правила за ПЧП-та. Всяко действие,
независимо дали е договорно или едностранно, когато публичен обект
преотстъпва снабдяването на икономическа дейност на трето лице, трябва да
бъде прегледано спрямо правилата и основите произлизащи от споразумението,
специфично спрямо законите за свободно установяване и
свободата за
осигуряването на услуги, които обхващат особено основите на законите за ясност,
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равно отношение, пропорционалност и взаимно признание. Все повече
детайлизирани условия се използват в случаите обхванати от Директивите
свързани с координирането на процедури за даването на публични договори. Тези
Директиви ―в основата си целят да предпазят интересите на търговци установени
в Държавното Членство и искат да предложат стоки или услуги на договорните
власти установени в друго Държавно Членство, и така, да се избегне рискът от
даването на преимуществено право на други кандидати, когато споразумението е
одобрено от договорните власти и също да се предотврати възможността от
еднолично лице водено от публичния закон, което може да избере да бъде
водено от други съображения не само икономически.‖ Въпреки това, прилагането
на детайлизирани условия на тези Директиви е очертано от дадени предпоставки
и главно засяга разрешенията за сделки.
9. Правилата прилагани за избирането на частния партньор първоначално
произлизат от дефиницията на договорните отношения които това лице сключва с
договорното тяло. Съгласно второто общинско законодателство всеки договор с
парична изгода сключен между договорно тяло и оператор, се определя като
―договор за публична работа или услуги‖. Понятието ―концесия‖ се дефинира като
договор от същия тип като публичния, но с изключение на факта че обсъжданията
за работата или услугата която ще се извършва може да се съгласува по два
начина чрез експлоатация на услугата или конструкцията, или чрез плащане.
10. Оценяването на елементите на тези дефиниции трябва, от гледна точка на
съда, да бъдат направени по такъв начин, че да не лишат Директива от неговата
практика. Например, формализмът прикачен към понятието за договор съгласно
националното право не може да отнеме възможността на Директива за практика.
Подобно на това, паричната същност на договорът не намеква за незабавното
плащане на цената от страна на публичния партньор, но може да произходи от
всяка друга форма на икономическо обсъждане прието от частния партньор.
11. Договорите обозначени като договори за публична работи или услуги,
дефинирани така като че ли имат приоритет, са обект на подробно снабдяване от
страна на Общинските Директиви. Концесиите на така наречените ―безприоритетни‖ работи и договори за публични услуги се управляват само от
пръснати снабдявания на второто законодателство. Като заключение, някои
проекти, и по точно концесиите за услуги, попадат извън обзора на вторичното
законодателство. Същото важи и за всяко прехвърляне направено под формата
на едностранно действие.
12. Законодателната структура контролираща изборът на частния партньор е
обект на Общинско координиране на няколко нива и степени на интензивност, с
широк обхват от подходи на национално ниво, дори така всеки проект включващ
присъждането на задачи на трето лице се определят от няколко основни закони
съгласно Членове 43 до 49 от Договорът на Европейските Общности.
13. Комисията вече е поела инициативата да се справи с феноменът ПЧП. През
2000 година тя публикува Интерпретирано съобщение за концесиите и
Общинският публичен закон за придобиването, в които е дефинирано, спрямо
основите на законите и правилата произлизащи от Договорът и приложимото
вторично законодателство, профилът на понятието концесия в Общинското право
и възлагането на задължения на публичните власти когато избират
икономическия оператор на които са предоставени концесиите. В тази връзка,
бяха създадени нови Директиви на Европейския Парламент и на Консулът
проектирани да модернизират и опростят структурата на Общинското
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законодателство, установявайки процедура за новаторско присъждане,
проектирано главно да среща специфичния характер на присъждането на
―специфични комплексни договори‖, и също така на определени форми на ПЧП.
Тази нова процедура проектирана като ―конкуриращ диалог‖ позволява на
публичните власти да задържат разискванията с бизнес кандидатите така че да
намерят решение което най-добре пасва на техните нужди.
14. Остава фактът че много представители от заинтересувани групи смятат че
Общинските правила приложени върху изборът на бизнеси които трябва да си
сътрудничат с публичните власти под действието на ПЧП-та, и влиянието което
оказват върху договорните отношения контролиращи изпълнението на
партньорството, са не достатъчно ясни и слабо хомогенни между различните
Държавни Членове.Такава ситуация може да създаде степен на несигурност за
Общинските участници което вероятно ще представлява сериозно препятствие
при създаването или успяването на ПЧП-та, също така може да бъде и пречка за
финансирането на големи инфраструктурни проекти и развитието на качествени
публични услуги.
15. Европейският Парламент покани Комисията за да проучи възможностите за
усвояване на проекта на Директива насочен към представянето на хомогенни
правила за секторът на концесиите и други форми на ПЧП. Икономическия и
Социалния комитет също смятат че има нужда от законодателна инициатива.
16. Във връзка с своята Стратегия за вътрешния пазар 2003-2006, Комисията
обяви че ще публикува Зелен Документ за ПЧП-та и Общинско право за публично
присъждане и концесии, за да може да се стартира дебат за най-добрия начин да
се осигури ПЧП-та да развият връзка с ефективната конкуренция и правната
яснота. Публикацията на Зеления Документ е също така е и част от действията
планирани в Европейската Инициатива за Разтеж. Като заключение, това
отговаря на дадени искания направени при публичната консултация на Зеления
Документ за услуги и генерални интереси.
1.3. Специфични насоки и планове на Зеления Документ
17. Целта на този Зелен Документ е да стартира дебат за приложението на
общинското право върху публичните сделки и концесиите на ПЧП феномена.
Веднъж започнал такъв дебат ще конкретизира правилата които трябва да бъдат
прилагани когато се взима решение да се преотстъпи поръчение или задача на
трето лице. Това заема място в течение с икономическия и организационния
избор направен от местната или национална власт, и по никакъв начин не може
да бъде възприето като опит да се направи ценностна преценка относно
решението да се преотстъпи управлението на публична услуга или не; това
решение остава често в компетентността на публичните власти. Действително,
Общинското право за публични сделки и концесии е неутрално относно изборът
на Държавните Членове да осигурят публични услуги сами или да ги преотстъпят
на трето лице.
18. Казано по-ясно този Зелен Документ се цели да покаже обхватът на
Общинските правила за фазата на избиране на частния партньор и на
следващата фаза, от гледна точка да се открият някакви несигурности, и да се
анализира обхватът на Общинската структура които ще е подходящ за
императивните и специфични характеристики на ПЧП-тата. Пътищата за
обмисляне на възможна Общинска интервенция ще бъде очертани. Тъй като
целта на този Зелен Документ е да стартира консултация, никакви опции за
Общинска Интервенция не са решени засега. Действително, един широк обхват от
инструменти е на разположение за да може на ПЧП-та да станат па отворени за
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конкуренция в правна прозрачност, в това число и законодателни инструменти,
интерпретирани комуникации, действия за подобряване на координацията на
националната практика или обмяната на действаща практика между Държавните
Членове.
19. Така, докато този документ фокусира върху въпросите свързани със законът
за публични договори и концесии, трябва да бъде отбелязано че Комисията вече
е предприела мерки в някои области, проектирани да премахнат бариерите за
ПЧП-та. Така, вече има класификация на правилата за третиране в държавни
сметки на договори вкарани от публични предприятия в партньорство с частни
предприятия. Също трябва да се отбележи че приемането на статута за
Европейски компании ще улесни транс европейските ПЧП-та.
20. Като част от анализите на този Зелен Документ, се предлага да бъде
направена разлика между:


ПЧП-та с чисто договорен произход, в които партньорството между
публичния и частния сектор са основани единствено на договорни връзки



ПЧП-та от институционален произход, включващи сътрудничество между
публичния и частния сектор в предела на отделно предприятие

Тези различия са основани на наблюденията които разнообразните ПЧП практики
срещат в Държавните Членове и те могат да бъдат проследени до два главни
модела. Всеки от тях повдига специфични въпроси спрямо приложението на
Общинското право върху публични договори и концесии, и основателно проучване
е предприето в следващите глави.
2. Чисто договорни ПЧП -та и Общинско право за публични договори и
концесии
21. Терминът ―чисто договорно ПЧП‖ се отнася за партньорство основано само на
договорни връзки между различните участници. Той покрива множество от
настройки където една или повече задачи от голяма или малка значимост са
възложени на частния партньор, и които могат да включват проекти,
финансиране, изпълнение, обновление или експлоатация на дадена работа или
услуга.
22. В тази връзка, един от добре познатите модели, често наричани
―Отстъпателен модел‖ се характеризира чрез директна връзка която съществува
между частният партньор и крайния потребител: частният партньор осигурява
услуги на обществото, макар че контролът е в ръцете на публичния партньор.
Друга особеност е методът на компенсация за joint contractor, които се състои от
налагане на разходи на потребителите, ако е нужно и добавяне на субсидии от
публичните власти.
23. В друг тип обстановка, частния партньор е призован да реализира и
администрира инфраструктурата за публичните власти. Най-типичният пример на
този модел е PFI(Private Finance Initiative/Частна Финансова Инициатива)
структурата. В този модел, компенсацията за частния партньор не приема
формата на платени разходи от потребителите на работата или услугата, но на
редовни плащания от страна на публичния партньор. Тези плащания могат да
бъдат фиксирани, но също така могат да бъдат пресметнати по нефиксиран
начин, въз основата, например, на годността на работата или на свързаните
услуги, или дори на нивото на експлоатация.
1. Какви типове чисто договорни ПЧП структури познавате? Тези структури
обект ли са на някакъв вид специфично наблюдение(законодателно или 24
друго) във вашата страна?

2.1. Фаза на избиране на частния партньор
2.1.1 Чисто договорно партньорство – определяне на “публичния
договор”
24. Споразуменията приложени на присъждането на договори за публични работи
или договори за публични услуги са дефинирани като имащи приоритети
произлизащи от обезпечаването на Общинските Директиви които формулират
подробни правила специфично свързани с реклама и участие. Когато публичната
власт е и договорна власт действаща спрямо ―класическите‖ Директиви, тя трябва
нормално да прибягва до отворена или ограничена процедура за да избере своя
частен партньор. По изключение при определени условия, може да се прибегне до
договорени процедури между партньорите. Прибягването до такива процедури се
прилага само в извънредни случаи в които има несигурност относно гледната
точка на работата.
25. Откакто бе приет Директива 2004/18/ЕК, може да се прилага нова процедура
за отстъпването специфично на комплексни сделки наречена ―Конкурентен
диалог‖. Конкурентния диалог е процедура която се прилага в случаи където
договорното тяло е неспособно да дефинира техническите пособия които ще
задоволят нуждите или целите на случая, или в случаи в които е неспособно да
дефинира легалната и/или финансова форма на проекта. Тази нова процедура ще
позволи на договорното тяло да отвори диалог между кандидатите с цел
идентифициране на разрешенията способни да задоволят техните нужди. В края
на този диалог, кандидатите ще бъдат поканени да дадат своето крайна оферта
за разрешение, или да отбележат и одобрят някое от разрешенията посочени в
конкурентния диалог. Предложените оферти трябва да съдържат всички
изисквани и необходими елементи за изпълнението на проекта. Договорните
власти трябва да оценят офертите въз основа на критериите за присъждане. На
офертиращият, които е предложил най-икономично изгодната оферта, е възможно
да му се изиска да изясни аспекти от нея или да потвърди ангажиментите които
ще бъдат извършени на по късен етап, след осигуряване на тези елементи не
може да настъпи промяна във фундаменталните елементи на офертата или във
поканата за офертата.
26. Конкурентния диалог е процедура която трябва да осигури необходимата
гъвкавост при разискването с кандидатите на всички аспекти на договора по
време на структурната фаза, това осигурява че разискванията са проведени в
съгласи с законите за прозрачността и равенство при отношенията и че не излага
на опасност правата които Договорът удостоява на икономическите оператори.
Структурното избиране на методи трябва да бъде пазено при всички положения,
защото то допринася за обективността и целостта на процедурата водеща до
избирането на оператор. Това на свой ред гарантира спокойното използвана на
публични фондове, намалява риска от използването на практики с липса на
прозрачност и заздравява легалната сигурност необходима за такива проекти.
27. В допълнение, отбележете че новите Директиви наблягат на изгодата за
договорните тела като формулират техническата спецификация като изпълнение
или функционални изисквания.
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2. От гледна точка на Комисията във връзка с чисто договорните ПЧП-та,
преместването на процедурата ―конкурентен диалог‖ в националното право
ще допринесе нови заинтересувани участници с процедура която е особено
добре адаптирана към присъждането на договори проектирани като публични,
като през това време пази фундаменталните права на икономическите
оператори. Вие споделяте ли тази гледна точка? Ако не, защо?
3. В случай на такива договори, смятате ли че има и други гледни точки, освен
тези отнасящи се за избирането на офертната процедура, които могат да
представляват проблем в Общинското право занимаващо се с публичните
договори? Ако е така кои са те? Моля доразвийте.
2.1.2 Чисто договорно партньорство – определяне на “концесията”
28. Във вторичното законодателство има няколко условия които координират
процедурите за присъждането на договори определени като концесия в
Общинското право. При работа с концесии, има няколко определени рекламни
задължения, те се изразяват в привличането на оператори което осигурява по
добра конкуренция и да спазят крайната дата за получаването на заявленията.
След тяхното получаване договорните тела са свободни да решат как да изберат
частния партньор, но правейки това те трябва да гарантират че изборът ще бъде
направен в пълно съгласие с принципите и правилата на Договорът на
Европейските общности.
29. За публичните партньори, правилата контролиращи присъждането на вид
услуги като концесия важат само спрямо принципите произлизащи от Точка 43 и
49 от Договорът, по-точно принципите за прозрачност, равноправие,
пропорционалност и взаимно признаване. В своето съждение Съдът установи че:
― задълженията за прозрачност които са наложени на договорните власти се
изразяват в осигуряването, на печалба за всеки потенциален частен партньор,
рекламиране достатъчно за да даде възможност на ―услугата‖ да е на равно с
конкуренцията на пазара и безпристрастност при разглеждането на процедурите.‖
30. Комисията смята че правилата произлизащи от Договора могат да бъдат
обобщени от следващите задължения: Фиксиране на правилата прилагани при
избирането на частния партньор, адекватно рекламиране на намерението за
присъждане на концесия и правилата контролиращи изборът за да е възможно
безпристрастно наблюдение при изпълнението на процедурата, въвеждане на
честна конкуренция между операторите с потенциален интерес и/или кои може да
гарантира успешно завършване на задачите, всички действия трябва да са
съгласно принципите за равноправие между партньорите при изпълнението на
процедурата, избиране на основи за задачата, недискриминиращи критерии.
31. Така Общинското право прилагано при присъждането на концесии произлиза
първоначално от основните задължения които включват никакво координиране на
законодателството на Страните Членки. В допълнение, и макар че Страните
Членки са свободни да направят така, много малко са избрали да приемат
националните закони да положат основни и детайлни правила които да
контролират присъждането на даден вид работа или услуга като концесия. Така
правилата прилагани при избирането на концесионер от договорното тяло се
определят специфично въз основа на всеки случай.
32. Тази ситуация може да представлява проблеми за Общинските оператори.
Липсата на координиране на гражданското законодателство може също да бъде
препятствие за откриването на такива проекти в общината, специфично когато са
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организирани на транс национално ниво. Легалната несигурност свързана с
липсата на ясни и координирани правила може в последствие да доведе до
покачване на разходите при организацията на такива проекти.
33. Освен това, някои хора претендират че целите на вътрешния пазар могат да
не бъдат постигнати в определени ситуации, поради липсата на ефективна
конкуренция на пазара. Във връзка с това, Комисията иска да припомни че
Директива ―публични договори‖ цели не само да осигури прозрачност на
процедурите и равноправие за икономическите оператори, но също така и изисква
минимален брой от кандидатите да бъдат поканени да участват в процедурите,
като те могат да бъдат отворени, ограничени, уговорени или под формата на
конкурентен диалог. Има нужда да се определи дали ефективното приложение на
тези постановления е задоволително, или има нужда други мерки да спомогнат за
появяването на по-конкурираща среда.
34. Комисията също така забеляза, че не винаги е лесно да се определи от
началото дали договорът които е предмет на процедурата е публичен договор или
концесия. Наистина, в случаи където договорът е определен като концесия когато
процедурата е стартирана, разпределението на рисковете и печалбите може да
бъде обект на проговори през изпълнението на процедурата. Може обаче да се
случи следното, следвайки тези преговори, накрая договорът трябва да бъде
редефиниран като ―публичен договор‖, често това води до подозрения спрямо
законността при присъждащата процедура избрана от договорното тяло.
Съгласно възгледите изразени от участващите страни, тази ситуация създава
степен на правна несигурност която е много вредна за развитието на такива
проекти.
35. Във връзка с това, Комисията може да предвиди предлагането на
законодателно действие предназначено да координира процедурите за
присъждането на концесии в Европейският Съюз. В такъв случай ще бъде нужно
да се поставят детайлни постановления приложими при присъждането на
концесии.
36. Също така, има още въпроси които трябва да бъдат разгледани ако има
обективни причини за променянето на системата от постановления при
присъждането на концесии и други договорни ПЧП-та. Във връзка с това, трябва
да се отбележи че точно критериите за правата на експлоатация и техните
естествени последици, трансферът на рискове присъщ на експлоатацията,
различават публичните договори от концесиите. Потвърдено е че легалната
несигурност, свързана с затрудненията при идентифициране на разпределянето
на рисковете от експлоатацията между партньорите, възниква често когато се
присъжда определено чисто договорни ПЧП-та, Комисията може да реши да
направи всички договорни ПЧП-та, независимо дали са определени като публични
договори или концесии, обект на идентични присъждащи правила.
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2.2. Специфични въпроси свързани с избирането на стопански оператор
в структурата на частната инициатива ПЧП
4. Вие вече участвали ли сте, организирали, или искате да организирате или
участвате в, процедура за присъждане концесия в Съюза? Какъв опит
натрупахте от това?
5. Смятате ли че текущата Общинската законодателна структура е достатъчно
подробна за да позволи концентрирано и ефективно участие на не национални
компании или сдружения в процедурите за присъждане на концесии? Смятате
ли че е гарантирана действителна конкуренция в тази структура?
6. От ваша гледна точка, Общинската законодателна инициатива, проектирана ли
е да регулира процедурата за присъждане на концесии, желателно?
7. По-общо, ако мислите че Комисията има нужда да предложи ново
законодателно действие, според вас има ли обективни почви за да може
такова действие да покрие всички видове договорни ПЧП-та, независимо дали
те са проектирани като договори или концесии, за да ги направи обект на
идентични присъждащи споразумения?
37. Определени практики са развити в някои Страни Членки когато частният
сектор има възможността да поеме инициативата на ПЧП проект. При
споразумения от този тип, икономическият оператор формулира подробно
предложение за проект, главно в областта на строителството и ръководство на
инфраструктурата, и в някои случаи в привличането на публичните власти.
38. Такива практики дават възможност да се разбере на ранен етап готовността
на икономическите оператори да инвестират в определени проекти. Те също ги
насърчават да развиват или прилагат технически нововъведения, подходящи за
специфичните нужди на договорното тяло.
39. Факта че публично полезните проекти се пораждат от частната инициатива не
променя естеството на договорите сключени между договорното тяло и
икономическият оператор. Когато тези договори се отнасят за услуги обхванати от
вторичното законодателство и са сключени за парични интереси, те трябва да
бъдат определени или като договор или като концесия и да спазват резултатните
присъждащи правила.
40. Тогава е нужно да се осигури че приложените процедури в този смисъл не
свършват като лишат Европейските икономически оператори от правата които
Общинското законодателство за публични договори и концесии им придава. По
специфично Комисията е на мнение че всички Европейски оператори трябва да
имат гарантиран достъп до такива проекти, главно чрез адекватно рекламиране
на поканите да се формулира проект. Впоследствие, ако публичните власти
пожелаят да изпълнят даден проект, трябва да бъде организиран конкурс
адресиран до всички икономически оператори които са потенциално
заинтересувани в развитието на избрания проект, давайки пълна гаранция за
безпристрастност при избирателният процес.
41. За да направят системата привлекателна, Страните Членки понякога опитват
да осигурят определени стимули за дебютантите. Опцията за компенсиране на
инициатора на проекта – например, ако му платим за неговата инициатива извън
процедурата за конкуренцията – също може да бъде използвана. Възможността
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за даване на определени предимства за този които направи първата крачка за
обявяването на конкурс проектиран да развие избрания проект. Такива решения
заслужават да бъдат разгледани отблизо, за да се осигури че тези конкурсни
предимства дадени на основателя на проекта не нарушават правилата за
равноправие на кандидатите.
2.3. Фазата следваща избирането на частния партньор
8. Във вашият опит, има ли не-национални оператори с гарантиран достъп до
частно инициативни ПЧП-та ? По точно, когато договорните власти издадат
покана за представяне на инициатива, има ли адекватно рекламиране което
да достигне до всички заинтересувани оператори? Избирателната
процедура организирана ли е да изпълни избраният проект
конкурентноспособен?
9. От ваша гледна точка, каква ще бъде най-добрата формула която ще
осигури развитието на частно инициативно ПЧП в Европейският Съюз,
докато гарантира съгласие с основите за прозрачност, дискриминация и
равноправие?
42. Общинското вторично законодателство за публични договори и концесии
главно засяга фазата на присъждане на договорът. Вторичното законодателство
не покрива изцяло фазата обхващаща избирането на частният партньор. Обаче, и
принципите за равноправие и принципите за прозрачност произлизащи от
Договорът на ЕО основно контролират интервенцията на публичният партньор
след избирането на частният партньор, всяка една такава намеса може да
подстави под въпрос принципът за равноправие между икономическите
оператори.
43. Често природата на споразуменията е сложна, по точно времето, което може
да изтече между избирането на частният партньор и подписването на договора,
сравнително дългата продължителност на проекта и, последно, честото
прибягване до под-договорни механизми, понякога усложняват прилагането на
тези правила и принципи. По-долу са описани два аспекта: договорната структура
на ПЧП и под-договаряне.
2.3.1.
Договорна структура на проекта
44. Договорните постановления контролиращи фазата на изпълнение на ПЧП-та
са главно тези на държавния закон. Обаче договорните клаузи трябва също да се
съобразяват със съответните общински правила, и по-точно принципите за
равноправие и прозрачност. Това по-точно означава че описателните документи
трябва да формулират ясно условията и срока за изпълнение на договора така че
различните кандидати за партньорство да могат да ги изтълкуват по същият начин
и да ги вземат под внимание когато подготвят своите оферти. В допълнение, тези
срокове и условия за изпълнение не трябва да имат директно или индиректно
дискриминационно влияние или да служат като оправдание за свободата на
снабдяване на услуги или свободата на основаване.
45. Успехът на ПЧП-та се дължи на широкият им обхват върху всестранни
договорни структури за проекти, и оптималното определяне на елементи които ще
контролират изпълнението им. В тази връзка, подходящата преценка и оптимално
разпространение на рисковете между публичния и частния сектор, според техните
възможности да поемат тези рискове, е решително. Също така са важни и
механизмите които трябва да оценяват изпълнението на работата на
притежателят на ПЧП-то, по обичайните основи. Във връзка с това, принципът за
прозрачност изисква елементите употребявани за определяне и разпределяне на
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рисковете, и за оценяване на изпълнението на работата, да бъдат съобщени в
описателните документи, така че офертиращите да могат да ги вземат в предвид
при подготвянето на своите оферти.
46. В допълнение, периодът през които частният партньор ще поеме
изпълнението на работата или услугата трябва да бъде фиксиран, така че да
осигури икономическа и финансова стабилност на проекта. По-точно, времето на
партньорство трябва да бъде определено така че да не слага лимит на
конкуренцията извън това което се изисква, да осигури изплащането на
инвестицията и че ще има разумно възвръщане на инвестиционният капитал.
Едно продължение на това времетраене може да предизвика неодобрение според
основните принципи контролиращи вътрешния пазар или постановленията от
Договорът контролиращи конкуренцията. Подобно, принципите на прозрачност
изискват тези елементи да бъдат обяснени ясно в описателните документи, за да
може участниците да ги вземат в предвид при изготвянето на своите оферти.
47. Тъй като засягат услуги напред във времето, ПЧП отношенията трябва да са
способни да се развиват според промените в макро-икономиката или
технологичната среда, и разбира се от изискванията на основните интереси.
Главно, Общинският закон за публични договори не отхвърля такава възможност,
докато се спазват принципите за прозрачност и равноправие. Така, описателните
документи предадени на офертиращите или кандидатите по бреме на
избирателната процедура може да доведат до автоматично изглаждане на
клаузите, като ценови-индексиращи клаузи, или определяне на обстоятелствата
при които платените тарифи могат да бъдат ревизирани. Те също така могат да
определят повторно преглеждане на клаузите при условие че се установяват
точно обстоятелствата и условията при които уточненията за договорните
отношения могат да бъдат направени. Както и да е, такива клаузи трябва да
бъдат напълно ясни за да позволят на икономическите оператори да ги
изтълкуват по същият начин като при фазата за избиране на партньор.
10. При договорните ПЧП-та, какъв е вашият опит с фазата занимаваща се с
избирането на частният партньор?
11. Знаете ли за случаи в които условията за изпълнение – включително
клаузите за уточняване на извънредното време – могат да имат
дискриминационен ефект или могат да представляват несправедлива
бариера за свободата на осигуряване на услуги и учредяване? Ако е така,
можете ли да обясните типа на срещнатият проблем?
12. Знаете ли за някакви практики или механизми за оценяване на оферти
които имат дискриминационен ефект?
13. Споделяте ли мнението на Комисията че определени ―step-in‖ споразумения
могат да представляват проблем при условията за прозрачност и
равноправие? Знаете ли за други ―стандартни клаузи‖ които могат да
представляват подобен проблем?
14. Смятате ли че има нужда да се поясняват някои аспекти от договорната
структура на ПЧП-та на Общинско ниво? Ако е така, кои аспекти трябва да
бъдат пояснени?
48. В някои проекти, финансовите институции запазват правото си да заменят
проектният менажер, или да определят нов, ако финансовите потоци паднат под
определено ниво. Изпълнението на такива клаузи, ще попадне в категорията на
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така наречените ―step-in‖ клаузи, може да последва смяна на частният партньор
на договорното тяло без прибягване да конкурс. Следователно, гарантира
съгласуваност на такива проекти с Общинският закон за публични договори и
концесии, трябва да се обърне специално внимание на този аспект.
49. Основно, промените направени при изпълнението на ПЧП-то, ако не са
описани в договорните документи, обикновено полученият ефект е повдигането на
въпроса за принципите за равноправие на икономическите оператори. Такива не
подчинени на правилата изменения са приемливи само ако са направени по
необходимост при непредвидени обстоятелства, или ако са оправдани въз основа
на публична политика, публична сигурност или здраве. В допълнение, всяко
съществено изменение свързано с актуалният предмет на договора трябва да
бъде считано за еквивалентно на заключението на новият договор, като изисква
нов конкурс.
50. Като заключение, трябва да бъде подчертано че вторичното законодателство
формулира извънредните ситуации в които допълнителни работи или услуги
първоначално разгледани но не включени в проекта могат до бъдат включени
директно в проекта без предварителен конкурс.Интерпретацията на тези
изключения трябва да бъде ограничена. Например, те не се отнасят до
удължаването на периода на вече съществуваща концесия, така че да се покрият
разходите по завършването на новият отдел. Така, практиката на комбиниране на
―изгодни‖ и ―не-изгодни‖ дейности присъдени на един концесионер не трябва да
води до ситуация където новата дейност е присъдена на участващ концесионер
без конкурс.
2.3.2. Под-изпълнение на определени задачи
51. Опитът на комисията е този които поражда несъмнения спрямо прилагането
на под-изпълнителните правила свързани с ПЧП споразумения. Някои участници
твърдят, например, че договорните отношения между проектната компания, която
става притежател на договора или концесията, и нейните акционери, повдигнат
определено брой юридически въпроси. Спрямо това, Комисията иска да
подчертае че когато проектната компания сама по себе си е в ролята на
договорно тяло, трябва да сключват своите договори или концесии под формата
на конкурс, независимо дали сключването става с акционери на компанията.
Единственият случай където това правило не се прилага е когато услугите
поверени от проектната компания на нейните акционери са вече били обект на
конкурс от страна на публичният партньор преди формирането на компанията
поела проекта. Обаче, когато тази компания не е в ролята на договорно тяло,
принципно е свободна да сключва договори с трети лица, независимо дали това
са нейни акционери или не. Разбира се има изключения когато проектната
компания е ―работещ концесионер‖ , определени рекламни изисквания се
прилагат при присъждането на работни договори прехвърлящи прага на EUR 5
милиона, с изключение на договори сключени с бизнеси които са формирали
група с идеята те да спечелят концесията, или техните филиални компании.
52. По принцип, частните партньори са свободни да под-изпълняват части или
целият договор или концесия. Обаче, трябва да бъде подчертано че, в случаят на
присъждане на публични договори, може да бъде поискано от офертиращите да
посочат в офертите си дялат от договорът които те смятат да дадат за
изпълнение на трето лице. В случаи в които публично работните концесии
надвишават EUR 5 милиона, договорното тяло може да поиска концесионерът да
присъди договори представляващи минимум 30% от цялата стойност на трето
лице.
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15. При работа с ПЧП-та изпитвали ли сте специфични проблеми свързани с
под-изпълнението? Моля обяснете?
16. Според вас феноменът за договорните ПЧП-та, включващ трансферът на
фиксирани задачи на самостоятелен частен партньор, определя ли подетайлни правила и/или по-широк обхват на приложения в случая на подизпълнение?
17. Като цяло, смятате ли че има нужда от допълнителна инициатива на
Общинско ниво за изясняване или коригиране на правилата за подизпълнение?
3. Институционалните
ПЧП -та и Съюзно право на публични
договори и концесии
53. В значението на този Зелен Документ, институционалните ПЧП-та включват
основаването на единица която се държи от частния и публичния партньор.
Такова сдружение има задачата да осигурява доставянето на определен вид
работа или услуга за обществото. В Страните Членки, публичните власти
понякога прибягват до такива структури, по-специфично за публичните
административни услуги на локално ниво ( например, услуги за снабдяване на
вода или събиране на отпадъци ).
54. Директното сътрудничество на публичния и частния партньор във форум с
юридическа личност позволява публичният партньор, поради присъствието му при
акционерите и в сдружението което взима решенията да подържа едно
сравнително високо ниво на контрол над развитието на проектите. Също така
позволява на публичният партньор да развие опит от управлението на дадена
услуга, като по-същото време може да прибягва до подкрепата на частният
партньор.
55. Институционално ПЧП може да се задържи или като се създаде дружество
между частният и публичният сектор, или като частният сектор поеме контрола от
вече предприетият публичен сектор.
56. Дискусията посочена по долу е фокусирана само върху въпроси свързани със
законът за публични договори и концесии приложим при институционалните ПЧП
–та.
3.1. Партньорство включващо създаването на “ad hoc” комисия
занимаваща се с публичния и частния сектор
57. Законът за публични договори и концесии не се прилага сам на сделката
създавайки смесено капитално сдружение. Обаче, когато такава сделка е
придружена от присъждане на задачи определено като публичен договор, или
дори концесия е важно да има съгласие с правилата и принципите произлизащи
от този закон ( общите принципи произлизащи от Договорът или, в някои случаи,
постановленията на Директива).
58. Избирането на частният партньор, които ще се заеме с тези задачи , докато
функционира като част от смесеното сдружение може следователно да не е
базирано изключително на качеството на допринесеният капитал или неговият
опит, но също така трябва да се вземе предвид характеристиките та неговата
оферта – икономически най-изгодна – така че да може специфични услуги да
бъдат снабдени.
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59. В контекста, сделката включваща създаването на такова сдружение като
цяло не представлява проблем при условията на Общинският закон когато се
състои от задачи поверени чрез договор на частният партньор. Обаче, условията
контролиращи това дружество трябва да са ясно положени когато се повдигат
въпроси свързани с конкурса за задачи които някои иска да повери на частният
партньор.
60. Обаче, Комисията е отбелязала че, в някои Страни Членки националното
законодателство позволява смесени сдружения, в които участието на публичният
сектор включва договорното тяло, да участват в процедурата за присъждане на
публичен договор или концесия дори когато тези сдружения са на път да се
обединят. В тази хипотеза, сдружението ще бъде окончателно обединени само
след като договорът е действително присъдено на него. В други Страни Членки,
една практика се е развила която има склонността да обърка фазата на
обединяване на сдружението и фазата на определяне на задачите. Така целите
на процедурата стартирана от договорните власти е да създаде смесено
сдружение на което да са поверени определени задачи.
61. Така формула не изглежда да гарантира задоволителни решения в отношение
на постановленията приложими за публичните договори и концесии. В първият
случай, има риск конкурентно способността да бъде изкривена в полза на
обединената компания, и следователно на частният партньор участващ в тази
компания. Във вторият случай, специфичната процедура по избирането на
частният партньор също може да представлява много проблеми. Договорните
власти изпитват затруднения при дефинирането на предмета на сделката или
концесията по достатъчно ясен начин. Комисията често отбелязва че задачите
поверени на партньорска структура не са ясно дефинирани и че в някои случаи
дори попадат извън договорната структура. Това повдига проблеми не само във
връзка с принципите за прозрачност и равноправие, но дори рискува да ограничи
основните обекти на интереси да които публичните власти искат да се доберат.
Също така е очевидно че жизненият път на създаденото сдружение обикновено
не съвпада с временният лимит на присъденият договор или концесия, и това
изглежда че насърчава удължаването на задачата поверена на това сдружение
без провеждането на конкурс за това подновяване на действията. Понякога
резултатът които се получава е ситуация в която тези задачи се присъждат De
Facto за неограничен период от време.
62. Трябва да бъде отбелязано че създаването на такива сдружения трябва да се
прави спрямо принципите за дискриминация в респект на националността като
цяло и по особено на свободното движение на капитала. Така, например,
публичните власти не могат да бъдат акционери в такова сдружение с високи
привилегии които не произлизат от нормалното прилагане на законът на
компанията.
63. Комисията също иска да посочи че участието на договорното тяло в смесени
сдружения, които стават притежатели на договора в края на избирателната
процедура, е не оправдано неспазване на законът за публични договори и
концесии при избирането на частният партньор. Прилагането на Общинският
закон за публични договори и концесии не е контингент на публичния, частния или
смесеният характер на общият предприемач на договорното тяло. Както Съдът на
Правосъдието потвърди в случаят на Teckal, този закон е приложим когато
договорното тяло решава да повери задача на трето лице, което е юридически
отделено от него. Позицията може да бъде другояче само в случая когато върху
определен човек локалните власти упражняват контрол които е подобен на този
които упражняват върху собствените си департаменти, и в същото време, този
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човек изпълнява съществената част от неговите дейности с контролиращите
локални власти. Само сдружения които изпълняват и двете условия
едновременно могат да бъдат третирани равностойни на ―in-house‖ сдружения
свързани с договорното тяло и имат задачи поверени им без конкурс.
64. Като заключение, трябва да се отбележи че ако смесеното сдружение има
качеството на договорно тяло това качество също така изисква сдружението да е
съгласно законът прилаган за публични договори и концесии когато присъжда
задачи на частният партньор които не са били дадени на конкурс от договорните
власти преди формирането на това сдружение. Така, частния партньор няма да
печели от своята привилегирована позиция в смесеното сдружение като поема
определени задачи без конкурс.
3.2. Управлението на публичното сдружение от частния оператор
65. Образуването на институционално ПЧП може също да доведе до промяна при
акционерите на публично сдружение. В смисъл, че трябва изтъкне
преотстъпването на компания от публичния към частния сектор е икономическо и
политическо решение което, като такова, попада само в компетентността на
Страните Членки.
66. Трябва също да се подчертае че Общинският закон за публични договори е
нежелателно да се прилага на сделки включващи прости капитални вложения от
инвеститор в компания, независимо дали по-късно това ще бъде в публичният или
частният сектор. Такива сделки попадат под кръгозора на постановленията от
Договорът за свободно движение на капитала, намеквайки специфично че
националните мерки които ги контролират не трябва да представляват бариери за
инвестиции от други Страни Членки.
67. От друга страна постановленията за свобода на основаването които се
описват в Точка 43 от Договорът трябва да бъдат приложени когато публичните
власти решат, чрез капитални транзакции, чрез отстъпване на трето лице
определено влияние в публичното сдружение снабдявайки икономически услуги
които по принципно попадат в задълженията на Държавата.
68. По точно, когато публичните власти дадат на икономически оператор
определено влияние в бизнес чрез сделка включваща трансфер на капитал, и
когато тази транзакция повери на оператора задачи попадащи в кръгозора на
законът за публични договори които е бил упражняван преди това, директно или
индиректно, от публичните власти, постановлението за свобода на основаването
изисква съгласие с принципите за прозрачност и равноправие, за да може да се
осигури на всеки потенциален оператор еднакъв достъп до тези дейности които
досега са били резервирани.
69. Като заключение, добрите практики препоръчват да се осигури такава
капитална транзакция да не скрива присъждането на договори на частният
партньор които могат да бъдат превърнати в публични договори, дори концесии.
Специфично такъв е случая когато, преди капиталната транзакция, на
сдружението са присъдени, директно без конкурс, специфични задачи, които
могат да направят капиталната транзакция да изглежда атрактивна.
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18. Какъв опит имате в организиране създаването на институцианализирани ПЧП и в
частност, в светлината на този опит, смятате ли че правната уредба на Общността по
въпросите на публичните договори и концесиите изпълнява това. Ако не, защо не?
19. Смятате ли, че такава законодателна инициатива се нуждае да бъде взета на ниво
Общност за да изясни или дефинира задълженията на договарящите се страни, по
отношение на условията за конкуренция между потенциалните оператори в
създаването на институцианализиран проект? Ако да, по кои определени въпроси и в
каква форма? Ако не, защо не?
Най-общо и независимо от въпросите поставени в този документ:
20. От Ваша гледна точка кои мерки или практики са пречка за въвеждане ПЧП в
рамките на Европейският Съюз?
21. Запознати ли сте с други форми на ПЧП разработени в страни извън тези на
Съюза? Имате ли примери на „добра практика‖ в тази рамка които би послужили като
модел за Съюза? Ако да, молим да дадете подробности.
22. Най-общо, предоставяйки значителни инвестиции на някои страни членки с цел
провеждането на социално и стабилно икономическо развитие,мислите ли, че такова,
провеждано през регулярни интервали от време, колективно обсъждане на тези
въпроси сред заинтересованите участници с цел да позволи обмен на най-добрата
практика, би било полезно? Смятате ли, че комисията би трябвало да изгради такава
мрежа?

4. Заключителни коментари
70. Комисията кани всички заинтересовани страни да изпратят своите коментари
на поставените въпроси в тази Зелена Книга(Green Paper). Отговорите,
коментарите и предложенията могат да бъдат изпратени по пощата на следният
адрес:
European Commission
Consultation ―Green Paper on PPPs and the Community law on public contracts and
concessions‖
C 100 2/005
B-1049 Brussels
или по електронната поща на следният адрес:
MARKT-D1-PPP@cec.eu.int
Коментарите трябва да се получат от Комисията не по-късно от 30 юли 2004 г. За
информация на заинтересованите страни, получени по електронната поща
коментари, с името и адреса на организаторите, ще бъдат публикувани на сайта
http://europa.eu.int/comm/internal_market, при положение , че авторите на въпросите
не са възразили изрично срещу такава публикация.
71. На основата на полученото съдействие, inter alia, Комисията планира да
подготви изводи и там където е уместно, да предприеме последващи конкретни
инициативи
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Проучване за осъществимост
Насоки за анализ на разходите и ползите от инвестиционни проекти
(Структурен фонд - ERDF, Кохезионния фонд и ИСПА)
Подготвено за Отдел „Оценяване”,
Дирекция „Регионална политика”,
Европейска Комисия
Анекс G
Съдържание на Проучването за осъществимост
A.1 Резюме
1.1 Апликанти и отговорности
1.2 Обект на анализ
1.2.1 Наименование на проекта
1.2.2 Кратко описание на проекта
1.2.2.1 Сектор
1.2.2.2 Местонахождение
1.2.2.3 Географски обхват на въздействие на проекта (регионален,
национален, международен..)
1.3 Цели на апликанта
1.4 Предишен опит с подобни проекти
1.5 Кратко описание на доклада по оценяването
1.5.1 Автори на доклада
1.5.2 Обхват на доклада. Връзки с други проекти.
1.5.3 Методология на проектния анализ.
1.6 Основни резултати от анализа
1.6.1 Финансова възвръщаемост
1.6.2 Икономическа възвръщаемост
1.6.3 Въздействие върху заетостта
1.6.4 Въздействие върху околната среда
1.6.5 Други резултати
A.2 Социо-икономически контекст
2.1 Характерни елементи на социо-икономическата среда
2.1.1 Териториални и екологични аспекти
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2.1.2 Демографски аспекти
2.1.3 Социо-културни елементи
2.1.4 Икономически аспекти
2.2 Институционални и политически аспекти
2.2.1 Общи политически перспективи
2.2.2 Източници на финансиране (да се уточни дали от заеми или безвъзмездно
финансиране); Европейски инструменти (ERDF, BEI, CF, FSE, etc.); Национални
източници (правителствени, регионални, други); от частен характер
2.2.3 Частично финансово покриване от по-горе споменатите източници
2.2.4 Административни и процедурни задължения; задължения за вземане на
решения в проекта; задължения, относно териториално планиране;
лицензии/разрешения; изисквания за лицензиране и облекчения.
2.2.5 Очаквани срокове за: лицензии/разрешения; пращанията по
лицензии/облекчения .
A.3 Търсене и предлагане на резултатите от проекта
3.1 Възможни очаквания относно търсенето
3.1.1 Нужди от срещи по проекта в рамките на определен период от време
3.1.2 Настоящи и бъдещи тенденции в предлагането
3.1.3 Класифициране на предлагането по видове потребители
3.1.4 Средства на продажба или разпространение
3.1.5 Специфично проучване на пазара: Резултати
3.2 Конкуренция
3.2.1 Особености на търсенето на подобни резултати
3.2.2 Конкурентна структура, ако съществува или може да бъде прогнозирана
3.2.3 Фактори на успех
3.3 Предложена стратегия
3.3.1 Резултати
3.3.2 Цени
3.3.3 Промотиране
3.3.4 Разпространение
3.3.5 Маркетинг
3.4 Процентно калкулиране на потенциалното потребление
3.4.1 Прогнози на продажбите за нуждите на проекта
3.4.2 Пазарни дялове, покритие на дяловете от различни нужди
Прогнозна хипотеза и техники
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A.4 Технологични алтернативи и Производствен план
4.1 Описание на важните технологични алтернативи
4.2 Избор на подходяща технология
4.3 Сгради и съоръжения
4.4 Физически ресурси за производство
4.5 Изисквания към служителите
4.6 Енергийни изисквания
4.7 Доставчици на технологии
4.8 Инвестиционни разходи
4.8.1 Планиране и Know-how
4.8.2 Сгради
4.8.3 Машини
4.9 Производствен план според времевата рамка на проекта
4.10 Предлагане на комбинирани/съставни резултати
4.11 Организация на производството
A.5 Човешки ресурси
5.1 Организационна диаграма
5.2 Списък на служителите и параметри на заплащане
5.2.1 Ръководители
5.2.2 Администрация
5.2.3 Технически състав
5.2.4 Работници
5.3 Външни услуги
5.3.1 Администрация
5.3.2 Техници
5.3.3 Други
5.4 Процедури по наемане
5.5 Процедури по обучение
5.6 Годишни разходи (преди и след започването на проекта)
A.6 Местонахождение
6.1 Идеални изисквания, относно определяне местонахождението
6.2 Алтернативни възможности
6.3 Избор на мястото и неговите характеристики
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6.3.1 Климатични условия, екологични аспекти (ако е приложимо)
6.3.2 Място или територия
6.3.3 Транспорт и комуникации
6.3.4 Водни и електрически ресурси
6.3.5 Изхвърляне на отпадъците
6.3.6 Държавни регулации
6.3.7 Политики на местните власти
6.3.8 Описание на предварително избраното място (подробности в
Приложението)
6.4 Цена на земята и подготовка на мястото
6.5 Годност на мястото
6.6 Инфраструктурни изисквания
A.7 Изпълнение
7.1 Анализ на фазите и сроковете за Изграждане (цикъл на проекта)
7.1.1 Избор на Управителен борд на проекта
7.1.2 Определяне на информационна система
7.1.3 Преговори за закупуването на Know-how and машини
7.1.4 Планиране на изграждането и сроковете по договора
7.1.5 Финансови преговори
7.1.6 Придобиване на земята и лицензии/разрешения
7.1.7 Организационна структура
7.1.8 Наемане на служители
7.1.9 Наемане на персонал и обучение
7.1.10 Споразумения за доставки
7.1.11 Споразумения за дистрибуция
7.2 Стълбова графика (или „PERT” диаграма) на основните фази
7.3 Основна информация за сроковете за изпълнение, които трябва да се
вземат под внимание във Финансовия анализ
A.8 Финансов анализ
8.1 Основни предпоставки на финансовия анализ
8.1.1 Времеви хоризонт
8.1.2 Цени на производителните разходи и проектните резултати
8.1.3 Реална сконтова стойност
8.2 Определени инвестиции
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8.3 Разходи преди производството (Добра воля)
8.4 Оборотен капитал
8.5 Цялостно инвестиране
8.6 Оперативна печалба и разходи
8.7 Източници на финансиране
8.8 Финансов план (таблица, показваща паричния поток за всяка година)
8.9 Финансов баланс (активи и пасиви)
8.10 Отчет на печалбите и загубите
8.11 Определяне на нетния паричен поток
8.11.1 Определяне на нетния паричен поток от инвестиционна дейност, за да
се калкулира възвръщаемостта на инвестираното (вложеното в целия проект)
8.11.2 Определяне на нетния паричен поток, за да се калкулира
възвръщаемостта на дяловете на акционерите или вложения капитал
(държавен/частен)
8.12 Нетната настояща стойност на бъдещите парични потоци/Вътрешна норма
на възвръщаемост
A.9 Социо-икономически анализ на ползите и разходите
9.1 Сконтова и отчетна единица за анализа на изгодите и разходите
9.2 Анализ на социалните разходи
9.2.1 Изменения в производствената стойност
9.2.2 Изменения в заплащането на труда
9.2.3 Фискални аспекти
9.2.4 Външни разходи
9.2.5 Непарични разходи, включително аспекти на средата
9.3 Анализ на социалните изгоди
9.3.1 Изменения в производствената стойност
9.3.2 Социални изгоди от повишената заетост
9.3.3 Фискални аспекти
9.3.4 Външни изгоди
9.3.5 Непарични изгоди, включително свързани със средата
9.4 Икономическа норма на възвръщаемост или Нетната настояща стойност
на

проекта в парична стойност

9.5 Допълнителни критерии за оценка
9.5.1 Представяне на резултатите от гледна точка на Общите цели в
политиките на ЕС
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9.5.2 Повишаване на социалния доход в ЕС
9.5.3 Намаляване на несъответствията по отношение на брутния вътрешен
продукт на глава от населението между Европейските региони
9.5.4 Повишаване на заетостта
9.5.5 Подобряване на качеството на средата
9.5.6 Други цели на Комисията, Регионалните и Националните власти
A.10 Анализ на риска
10.1 Определяне на Критичните променливи с помощта на анализа на
оптималното въздействие
10.1.1 Променливи на търсенето и предлагането
10.1.2 Променливи на производителността
10.1.3 Човешки ресурси
10.1.4 Времеви променливи и променливи на изпълнението
10.1.5 Финансови променливи
10.1.6 Икономически променливи
10.2 Симулация на сценарий на най-добрия и най-лошия случай
10.3 Вероятностен анализ
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КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел,
05.02.2008 г.
С(2007)6661
ТЪЛКУВАТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

относно прилагане на правото на Общността в областта на обществените
поръчки и концесии по отношение на институционализирани публичночастни
партньорства (ИПЧП)

(текст от значение за ЕИП)
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ТЪЛКУВАТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
относно прилагане на правото на Общността в областта на обществените
поръчки и концесии по отношение на институционализирани публично частни
партньорства (ИПЧП)

1.

ВЪВЕДЕНИЕ

През последните години явлението публично-частно партньорство (ПЧП) се
разви в много области. Основната особеност на това сътрудничество, което
обикновено има дълготраен характер, е ролята на частния партньор, който
участва в различни етапи на съответния проект (планиране, изпълнение и
експлоатация), поема рискове, които обикновено публичният сектор понася, и
често допринася за финансирането на проекта.
Съгласно правото на Общността публичните власти имат свободата да
извършват сами стопанска дейност или да я възлагат на трети страни, например
дружества със смесен капитал, организирани под формата на ПЧП. Ако
публичните органи обаче решат да включат трети страни в стопанските
дейности при условия, които могат да бъдат определени като обществени
поръчки или концесионни сделки, разпоредбите на правото на Общността в тази
област трябва да бъдат спазени. Целта на тези разпоредби е да се позволи на
всички заинтересовани икономически оператори да участват в тръжната
процедура за обществените поръчки или концесии при равнопоставени и
прозрачни условия, в духа на европейския единен пазар, като по този начин се
подобрява качеството на подобен вид проекти и в резултат на повишената
конкуренция се намалява себестойността им1.
Общественото допитване по зелената книга за публично-частните
партньорства и правото на Общността в областта на обществените поръчки и
концесиите2 показа3, че действително е необходимо да се изясни прилагането
на тези правила по отношение на т.нар. „институционализирани" ПЧП (ИПЧП).
Комисията определя ИПЧП като сътрудничество между публични и частни страни,
които създават публично-частно дружество за извършването на обществени
поръчки или концесии4. Освен с капиталовата вноска или други активи, частният
принос в работата на ИПЧП се изразява и в активното участие

1

2
3
4

По този повод Европейският парламент отбеляза, че спазването на тези правила „може да
представлява ефикасен инструмент за премахване на неуместните ограничения на
конкуренцията, като в същото време позволява на публичните власти сами да определят и
контролират условията за осигуряването на качество, наличност, социални стандарти и опазване
на околната среда" (Резолюция на Европейския парламент относно Зелената книга за услугите от
общ интерес [Р5_ТА(2004)0018], параграф 32.)
СОМ(2004) 327 от 30.4.2004 г.
Съобщение на Комисията „Публично-частни партньорства и правото на Общността в областта
на обществените поръчки и концесии" СОМ(2005) 569 окончателен вариант от 15.11.2005 г.,
стр. 9.
Държавите-членки използват различа терминология и схеми в този контекст (например
Kooperationsmodell, les joints ventures, les Societes d'Economie Mixte).
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при изпълнението на задачите, възложени на публично-частното дружество,
и/или при неговото управление. Обратно, обикновена капиталова вноска на
частен кредитор в публично предприятие не представлява ИПЧП и затова тази
ситуация не е предмет на настоящото съобщение.
Усещането за правна несигурност, което съществува около участието на частни
партньори в ИПЧП, може да подкопае успеха на този проект. Рискът за
изграждане на структури, основаващи се на договори, които по-късно могат да
се окажат несъответстващи на правото на Общността, може да разубеди
публичните власти и частните дружества да образуват ИПЧП.
В своята Резолюция от 26 октомври 2006 г.5 относно публично-частните
партньорства Европейският парламент отбеляза, че операторите желаят
яснота относно прилагането на законодателството в областта на
обществените поръчки при създаването на публично-частни предприятия, на
които да бъдат възложени договор или концесия, и призова Комисията да
направи необходимите разяснения във възможно най-кратки срокове.
С настоящото съобщение Комисията излага свето разбиране относно
условията за прилагане на разпоредбите на Общността за обществените
поръчки и концесиите6 при създаването и дейността на ИПЧП7. Целта на
съобщението е да засили правната сигурност и по-специално да отговори на
многократно изразяваните опасения, че прилагането на правото на Общността
при участието на частни партньори в ИПЧП ще направи тези договори
непривлекателни, дори невъзможни. Настоящото съобщение е част от
ангажиментите, които Комисията пое със съобщението си от 20 ноември
2007 г. относно услуги от общ интерес, включващи социални услуги от общ
интерес8, да предостави насоки в областта на услугите от общ интерес:
Настоящото съобщение не създава нови законодателни правила. То отразява
разбирането на Комисията за Договора за ЕО, за директивите за обществени
поръчки и за съответната съдебната практика на Съда на Европейските
общности (СЕО). Следва да се отбележи, че при всички положения СЕО има
окончателната дума при задължителното тълкуване на правото на Общността.

5
6

7

8

Р6_ТА(2006)0462, параграф 35.
„Концесията за строителство" представлява договор със същите характеристики като
обществена поръчка за строителство с изключение, че компенсацията за извършената работа се
състои или единствено в предоставяне на право на експлоатация на обекта, или в предоставяне
на право за експлоатация на обекта заедно със заплащане. „Концесия за услуги" е договор със
същите характеристики като обществена поръчка за услуги с изключение, че компенсацията за
предоставяне на услуги се състои или единствено в предоставяне на правото на експлоатация на
услугата, или в предоставяне на право на експлоатация на услугата заедно с правото на
заплащане (виж член 1, параграф 2, точки 3 и 4 от Директива 2004/18/ЕО, OB L 134, 30.4.2004 г.,
стр. 114).
Настоящото съобщение не се отнася за обществени поръчки и концесии за услуги, които се
регулират от член 5, параграфи 2—7 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с
железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО)
№ 1107/70 на Съвета (OB L 315, 3.12.2007 г., стр. 1).
СОМ(2007) 725 от 20.11.2007 г. Виж също така работен документ на Комисията, Въпросиотговори за прилагане на правилата за ,обществени поръчки" по отношение социални услуги от
общ интерес" SEC(2007) 1514, който е в допълнение към съобщението от 20.11.2007 г.
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2.

СЪЗДАВАНЕ НА ИПЧП

2.1.

Принципи

На ниво Общност не съществуват специални правила за създаването на
ИПЧП. В областта на обществените поръчки и концесиите обаче, в случаите
когато публичен орган възлага на трета страна предоставянето на стопанската
дейност следва да се прилагат принципът на равнопоставеност, който поспециално се изразява в забраната на дискриминация на базата на
национална принадлежност, както и член 43 от Договора за ЕО относно
свободата на установяване и член 49 от Договора за ЕО относно свободата на
предоставяне на услуги9. По-специално принципите, произтичащи от членове
43 и 49 на Договора за ЕО, включват не само недопускане на дискриминация
и равнопоставеност, но също така прозрачност, взаимно признаване и
пропорционалност10. В случаите, които се регулират от директивите относно
координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки 11
(„директиви за обществените поръчки"), се прилагат подробни разпоредби.
Фактът, че един частен субект и един възлагащ12 субект си сътрудничат в
рамките на публично-частно дружество, не може да оправдае неспазването на
разпоредбите от страна на възлагащия субект относно обществените поръчки
и концесиите при възлагането на обществени поръчки или концесии на този
частен субект или публично-частно дружество. В действителност СЕО
отсъди13, че участието, дори миноритарно, на едно частно предприятие в
капитала на едно дружество, в което участва и въпросният възложител,
изключва при всички положения възможността за „вътрешна"
(вътрешнофирмена) връзка между възлагащия орган и това дружество, която
връзка по принцип не е предмет на законодателството относно обществените
поръчки14.
2.2.

Процес на създаване

На практика ИПЧП се създава посредством:

9
10
11
12
13
14

Дело С-458/03. Parking Brixen, ССП на СЕО 2005,1-8612, точка 61.
Виж Тълкувателно съобщение на Комисията относно концесиите в правото на Общността, ОВ С
121,29.4.2000 г., стр. 6.
Директива 2004/18/ЕО, виж no-горе бележка под линия 6, и Директива 2004/17/ЕО, OB L 134,
30.4.2004 г., стр. 1.
В настоящото съобщение понятието „възлагащ субект" означава както възлагащите органи по
смисъла на член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО, така и възлагащите субекти по смисъла
на член 2 от Директива 2004/17/ЕО.
Дело С-26/03, Stadt Halle, ССП на СЕО 2005,1-1, точка 49.
Съгласно СЕО (дело С-410/04, ANAV, ССП на СЕО 2006, стр. 1-3303, точка 30 и последващи)
това, което има значение по отношение на правото в областта на обществените поръчки, е не
само ефективното участие на трета страна в капитала на публичното предприятие, но също така
волята на възлагащия субект да позволи в бъдеще участието на частния сектор в капитала на
дъщерно дружество. С други думи вътрешното възлагане на обществена поръчка или концесия
на едно публично предприятие е недопустимо, ако целта е в хода на изпълнение на тези
договори неговият капитал да се отвори за участие на частни субекти. И обратно, Комисията
смята, че дори теоретичната възможност за участие на частен субект в капитала на дъщерно
дружество на възлагащия субект не поставя под въпрос вътрешната връзка между възлагащия
субект и неговото дъщерно дружество.
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•

основаване на ново предприятие, чиито капитал се държи заедно от
възлагащия субект и частния партньор (при определени случаи — от
няколко възлагащи субекта и/или няколко частни партньора) и възлагане на
обществена поръчка или концесия на това новообразувано публично-частно
дружество, или

•

участие на частен партньор във вече съществуващо публично предприятие,
което е получило в миналото по силата на „вътрешнофирмено" отношение
договор за изпълнение на обществена поръчка или концесии.

Независимо от начина, по който е създадено ИПЧП, разпоредбите на правото
на Общността относно обществените поръчки и концесиите налагат на
възлагащия субект да следва безпристрастна и прозрачна процедура както при
избирането на частния партньор, който в рамките на своето участие в
институционализираното публично-частно дружество извършва доставките,
работата или услугите15, така и при възлагането на обществена поръчка или
концесия на публично-частно дружество16. Важно е да се отвележи, че на
публичните власти не е разрешено да „прибягват до средства, имащи за цел да
прикрият възлагането на обществената поръчка за услуга на полу-пулични
фирми"17.
В тази връзка Комисията смята, че трудно може да се прилага двойна тръжна
процедура (първата — за избор на частния партньор в ИПЧП, а втората — за
възлагането на обществената поръчка или концесия на публично-частно
дружество).
Според Комисията, съществува възможност за създаване на ИПЧП, която да
бъде в съответствие с принципите на правото на Общността, като в същото
време се избегнат проблемите, свързани с двойната тръжна процедура:
частният партньор се избира посредством прозрачна и конкурентна процедура,
която има за предмет обществената поръчка или концесията18, която следва да
бъде възложена на бъдещото публично-частно дружество, и оперативния
принос на частния партньор за изпълнение на тези задачи и/или неговия
принос в управлението на публично-частното дружество. Изборът на частния
партньор се извършва успоредно със създаването на ИПЧП и възлагането на
обществената поръчка или концесия на публично-частното дружество.

15

16
17
18

Една безпристрастна и прозрачна процедура за избиране на частния партньор в ИПЧП
гарантира, че целта на свободната и лоялна конкуренция, както и принципът на
равнопоставеност са спазени, а именно като се гарантира, че частното предприятие, участващо в
капитала на ИПЧП, няма да извлече допълнителни предимства пред своите конкуренти. По този
начин създаването на ИПЧП чрез процедура за равнопоставен и прозрачен избор на частния
партньор в това публично-частно дружество отговаря на съответните изисквания на СЕО,
формулирани по делото Град Хале (виж no-горе бележка под линия 13, точка 51).
Възлагащите субекти могат да възложат по общо съгласие обществени поръчки, които са
предмет на Директива 2004/17/ЕО, на техните асоциирани предприятия по смисъла на член 23 от
посочената директива.
Дело С-29/04, Commission с. Autriche, ССП на СЕО 2005,1-9705, точка 42.
Ако въпросното ИПЧП е образувано с участието на частен партньор в съществуващо публично
предприятие, предмет на процедурата за избор на частния партньор за ИПЧП може да бъде
възлагането на изпълнението на обществени поръчки или концесии, които дотогава са били
извършвани от публичното предприятие на „вътрешнофирмено" ниво.
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2.3. Избор на частните партньори в ИПЧП
2.3.1. Правна основа
Ако задачата, възложена на едно публично-частно дружество, е извършването
на обществена поръчка, която е изцяло предмет на съответните директиви за
обществените поръчки, процедурата за избор на частния партньор се
регламентира от посочените директиви. Ако се отнася за концесия за
строителни работи или обществена поръчка, които отчасти попадат под
разпоредбите на директивите, правилата и основните принципи, произтичащи
от Договора за ЕО, се прилагат успоредно със съответните разпоредби на
директивите. В случай на услуги, посочени в приложение II В на Директива
2004/18/ЕО, се прилагат основните принципи на Договора на ЕО, залегнали в
членове 43 и 49, ако има основание да се счита, че тези договори за възлагане
представляват определен интерес за предприятия, разположени в държавачленка, различна от държавата-членка, в която се намира съответният възлагащ
субект19. Накрая, в случаите на концесия за услуги или обществена поръчка,
които не са предмет на директивите за обществените поръчки, изборът на
частен партньор трябва да се извършва, като се спазват принципите на
Договора за ЕО.
Съдебната практика, цитирана в настоящия документ, се отнася отчасти до
обществените поръчки, които са изцяло предмет на разпоредбите на
директивите. Като се има предвид обаче, че тази съдебна практика често се
основава на принципите на Договора за ЕО, тя може също така да бъде
актуална при прилагането на правото на Общността в други случаи, като
например концесии или поръчки, които не са или частично са предмет на
подробните разпоредби на директивите за обществените поръчки20.
2.3.2. Процедура за възлагане на поръчка
Когато създаването на ИПЧП включва и възлагането на обществена поръчка,
която изцяло е предмет на Директива 2004/18/ЕО на публично-частното
дружество, поради финансовата или правна сложност на подобно дружество,
може да се окаже, че откритите и закрити процедури, залегнали в посочената
директива, не предлагат достатъчно гъвкавост. За подобни случаи Директива
2004/18/ЕО въведе новаторска процедура, наречена конкурентен диалог21,
чиято цел е да запази конкуренцията между икономическите оператори, но и
едновременно с това да отчете нуждата на възлагащите субекти да обсъдят с
всеки кандидат всички аспекти на поръчката22.

19
20

21
22

Случай С-507/03 Commission с. Ireland, [2007], точка 32, все още непубликуван в ССП на СЕО.
За насоки при възлагането на такива поръчки, виж тълкувателно съобщение на Комисията
относно правото на Общността, регулиращо възлагането на поръчки, които не са или частично
са предмет на директивите за обществените поръчки, ОВ С 179, 1.8.2006 г., стр. 2. Някои
държави-членки и Европейският парламент внесоха иск пред Първоинстанционния съд за
анулиране на това съобщение. Към момента на приемане на настоящото съобщение, Съдът все
още не се е произнесъл по делото.
Виж член 29 от Директива 2004/18/ЕО.
Виж съображение 31 от Директива 2004/18/ЕО.
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За възлагането на обществени поръчки, които изцяло са предмет на Директива
2004/18/ЕО, процедурата на договаряне с публикуване на обявление за
обществена поръчка може да бъде използвана само при извънредни случаи23.
Обратно, възлагащите субекти могат винаги да прибягват до процедурата за
договаряне с публикуване на обявление за обществена поръчка, когато
възлагат концесии или обществени поръчки, различни от тези, които са изцяло
предмет на разпоредбите на Директива 2004/18/ЕО.
2.3.3. Информация за проекта
Когато проектът, във връзка с който се създава ИПЧП, е предмет на
разпоредбите на съответните директиви за обществените поръчки или на
секторните разпоредби на Общността, съдържащи разпоредби в областта на
обществените поръчки24, трябва да бъдат спазени специфичните разпоредби
относно публикуването на съобщение25. Що се отнася до други видове
обществени поръчки и концесиите за услуги, съгласно принципите за
прозрачност и равнопоставеност, които произтичат от Договора за ЕО26,
потенциалните участници в тръжната процедура трябва да имат достъп до
подходяща информация относно намерението на възлагащия субект да създаде
публично-частно дружество и да му възложи обществена поръчка или
концесия. Достъпът до необходимата информация може да се гарантира само
чрез публикуване на съобщение, което да бъде достъпно за потенциалните
заинтересовани страни преди избора на частния партньор.
2.3.4. Разрешени критерии за избор и за възлагане и изисквания за
прозрачност на тези критерии
Според Комисията правото на Общността изисква от възлагащия субект да
публикува критериите за избор и за възлагане, които ще бъдат прилагани при
определянето на частния партньор в ИПЧП. Приложените критерии следва да
съответстват на принципа на недопускане на дискриминация. Това задължение
се отнася както до обществените поръчки, които са изцяло предмет на
директивите за обществените поръчки27, така и до други обществени поръчки и
концесии, както счита Комисията. Изборът на кандидати за участие в
процедурата и изборът на оферти трябва да се извършват на базата на тези
критерии и възлагащият субект трябва да спазва първоначално установените
процедурни правила и основните изисквания 26 .
Директивите за обществените поръчки предвиждат специфични изисквания
относно личния потенциал на частния партньор, като личната ситуация на

23
24
25

Виж членове 30 и 31 от Директива 2004/18/ЕО.
Виж например член 4 от Регламент (ЕИО) № 2408/92 от 23 юли 1992 г. относно достъпа на
въздушните превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността (OB L 15,
23.1.1993 г., стр. 33).
Виж членове 41 и последващи от Директива 2004/17/ЕО и членове 35, 36 и 58 от Директива
2004/18/ЕО.
Дело С-324/98. Parking Brixen, ССП на СЕО 2000,1-10745, точка 60 и 61.
Дело С-19/00, SIAC Constructions, Rec. 2001,1-7725, точка 41—45; Дело С-31/87, Bentjees, ССП
на СЕО 1988, стр. 4635, точки 29 и последващи.

26
Дори ако спесификациите предвиждат възможността кандидатите да извършват технически
подобрения на решенията, предложени от възлагащия субект (което често се случва при ИПЧП),
тези изменения не могат да засягат основните изисквания на проекта и трябва да бъдат
ограничени.
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кандидата, икономическо и финансово състояние, способността му да извърши
съответните професионални дейности и неговата техническа и/или
професионална квалификация29. Такива критерии могат да бъдат използвани
също така при възлагането на концесии и обществени поръчки, които не са
изцяло предмет на разпоредбите на директивите за обществените поръчки.
В сферата на социалните услуги от общ интерес, работният документ на
Комисията „Въпроси-отговори по прилагането на правилата за „обществени
поръчки" по отношение на социални услуги от общ интерес"30 съдържа
уточнения във връзка с възможните критерии за избор и възлагане.
2.3.5. Специфични елементи на учредителните актове, на споразумението на акционерите, както и на договора за обществена поръчка
или концесия
Принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация
предполагат задължение за прозрачност, което се състои в гарантиране в полза
на всеки потенциален участник в тръжната процедура на подходяща
публикация, която да позволи отварянето на пазара на услугите за
конкуренция31. В контекста на създаването на ИПЧП това задължение според
Комисията предполага възлагащият субект да включи в обявлението за
обществена поръчка или в документацията основна информация за:
обществената поръчка и/или концесията, която трябва да бъде възложена на
публично-частното дружество, което ще бъде създадено, учредителния акт на
това дружество, споразумението на акционерите и всички други елементи,
регламентиращи от една страна, договорното отношение между възлагащия
субект и частния партньор, а от друга — отношението между възлагащия
субект и публично-частното дружество, което следва да бъде създадено. Ако
възлагащият субект прилага конкурентния диалог или процедурата на
договаряне, е възможно част от тази информация, да не трябва да бъде
предварително определена. Тези елементи могат да бъдат определени в хода
на диалога или преговорите с кандидатстващите фирми. Обявата за тръжната
процедура трябва да включва информация за предвидената продължителност
на договора за обществената поръчка или срока на концесията на публичночастното дружество.
Комисията смята, че принципът за прозрачност изисква ясно да се определят в
тръжната документация възможностите за подновяване или промяна на
обществената поръчка или концесията, възложена на публично-частното
дружество, и да се посочват възможностите за възлагане на нови задачи.
Тръжната документация следва да посочва поне броя и условията за прилагане
на тези възможности. Предоставената по този начин информация следва да е
достатъчно подробна, за да се гарантира наличието на ефективна и
равнопоставена конкуренция.
Препоръчително е договорът между възлагащия субект и частния партньор да
определя още от самото начало стъпките, които трябва да бъдат предприети, в

29
30
31

Виж членове 45—48 от Директива 2004/18/ЕО и член 54 от Директива 2004/17/ЕО.
Виж no-горе бележка под линия 8.
Виж дело С-324/98 Telaustria, виж no-горе бележка под линия 26, точка 62. дело С-458/03 Parking
Brixen, виж no-горе бележка под линия 9, точка 49.
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случай че не бъде възложен допълнителен проект на публично-частното
дружество и/или когато вече възложените проекти не бъдат подновени. Според
Комисията, учредителният акт трябва да бъде формулиран по начин, който да
позволява последваща промяна на частния партньор. Като се има предвид, че
частният партньор не може да бъде изключен автоматично от участие в
подновена тръжна процедура, възлагащият субект следва да обърне особено
внимание на задължението за прозрачност и равнопоставеност на всички
участници в търга.
3. ЕТАПЪТ СЛЕД СЪЗДАВАНЕ НА ИПЧП

СЕО отсъди, че дружествата, отворени, дори и частично, за частен капитал, не
могат да бъдат разглеждани като структури на „вътрешно" управление на
обществена услуга от името на възлагащите субекти, които участват в
дружествата32. В резултат на това правилата за обществените поръчки и
концесии за услуги, произтичащи от Договора за ЕО или от директивите за
обществените поръчки, следва да бъдат прилагани, когато на публичночастното дружество се възлага обществена поръчка или концесия, различна от
тези, които вече са били обявени на търг в рамките на процедурата за
създаването на въпросното ИПЧП. С други думи, ИПЧП запазват
първоначалната си сфера на дейност и по принцип не могат да получават нови
обществени поръчки или концесии, без обявяването на тръжна процедура
съгласно правото на Общността за обществените поръчки и концесиите.
Все пак, тъй-като ИПЧП, обикновено се създава с цел предоставяне на услуга
за достатъчно дълъг период, то трябва да бъде в състояние да се адаптира към
определени промени, настъпили в икономическата, правната или техническата
среда. Разпоредбите на Общността относно обществените поръчки и
концесиите не възпрепятстват отчитането на това развитие, при условие че са
спазени принципите на равнопоставеност33 и прозрачност34. По този начин, в
случаите в които възлагащите субекти поради ясно определени причини решат
да променят някое условие в процедурата по възлагане, след като участникът,
спечелил търга вече е избран, тази възможност за промяна, както и условията
за нейното прилагане, следва да бъдат изрично предвидени в съобщението или
документацията за тръжната процедура, както и следва да се определи рамката,
в която трябва да се проведе процедурата, така че всички заинтересовани да
участват в поръчката, да знаят за тази възможност от самото начало и по този
начин да бъдат в равнопоставено положение в момента на формулиране на
своята оферта35.
Всяка промяна на съществени условия на договора, която не е предвидена в
първоначалната тръжната документация, налага обявяването на нова тръжна
32
33
34
35

Виж дело С-231/03, Coname, ССП на СЕО 2005,1-7287, точка 26 дело С-410/04
ANAV, виж погоре бележка под линия 14, точка 32.
Виж inter alia обединените дела С-285/99 и С-286/99, Lombardini et Mantovani, ССП
на СЕО
2001,1-9233, точка 37 и дело С-315/01, GAT, ССП на СЕО 2003,1-6351, точка 73.
Виж inter alia дело С-92/00, HI, ССП на СЕО 2002,1-5553, точка 45 и дело С-470/99,
UniversaleBau et autres, ССП на СЕО 2002,1-11617, точка 91.
Виж дело С-496/99 Р, Commission с. CAS Succhi di Frutta SpA, ССП на СЕО 2004,13801, точка 118.
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процедура36. СЕО счита, че дадено условие е съществено, особено когато се
отнася до клауза, която, ако беше включена в обявата за тръжна процедура
или в тръжната документация, щеше да позволи на участниците в търга да
представят значително по-различна оферта37. Като пример на съществени
условия на договора се посочват предметът на дейност или услугите, които
спечелилият търга кандидат трябва да предостави, или таксите, които
кандидатът може да наложи на потребителите на услугата.
Следва да се отбележи, че що се отнася до обществените поръчки, които
изцяло са предмет на директивите и концесиите за строителни работи,
вторичното право регламентира извънредните ситуации, при които
допълнителни строителни работи и/или услуги, които не се съдържат в
първоначалния вариант на проекта, могат да бъдат възлагани пряко без
обявяването на тръжна процедура38.
Съгласно правото на Общността публично-частното дружество има право като
всеки икономически оператор да участва в публични тръжни процедури39.
Същото се отнася до тръжни процедури, които се налагат в резултат на
съществена промяна в условията или продължаване на обществените
поръчки или концесии, които вече са възложени на публично-частното
дружество от възлагащия субект, създал това дружество. В този случай
възлагащият субект трябва да обърне особено внимание на задължението за
прозрачност и равнопоставеност на всички участници в търга. Специални
предпазни мерки трябва да бъдат взети за гарантиране на строгото
разделение в рамките на възлагащия субект между лицата, които подготвят
тръжната процедура и възлагат проекта, от една страна, и тези, които
участват в управлението на ИПЧП от друга, и за да се предотврати всякакво
изтичане на поверителна информация от възлагащия субект към публичночастното дружество.
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Виж дело С-337/98, Commission с. France, ССП на СЕО 2000,1-8377, точка 50.
Виж дело С-496/99 Р, Commission с. CAS Succhi di Frutta SpA, виж no-горе бележка под
линия 35, точка 116 и последващи.
Виж членове 31 и 61 от Директива 2004/18/ЕО и член 40, параграф 3, точки е) и ж) от
Директивата 2004/17/ЕО. Комисията счита, че съответните дерогации могат също така
да бъдат прилагани за поръчки, които не са посочени в директивите, включително
концесиите на услуги (виж заключенията на генерален адвокат Jacobs по дело С 525/03,
Commission/Italie, точки 46—48). По принцип Комисията смята, че промените на
съществените условия на концесията за услуги, които не са предвидени в
консултативните документи, са допустими, само когато се налагат от непредвидени
овстоятелства или когато са продиктувани от съображения, свързани с обществения ред,
обществената сигурност или здраве (член 46 от Договора за ЕО).
Съображение четири от Директива 2004/18/ЕО изисква държавите-членки да
гарантират, че участието на кандидат, който е орган на публичното право, в процедура
по възлагане на обществена поръчка, няма да доведе до нарушаване на конкуренцията
по отношение на частни кандидати.
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