ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
И ПРОЦЕДУРИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ
НА ПУБЛИЧНО ЧАСТНИ
ПАРТНЬОРСТВА НА ОБЩИНА
ЗЛАТОГРАД

Приети с решение № Е 743/29.07.2014г. но Общински съвет Златоград

2014 година
гр.Златоград
„АРНЕД Пойнт” ЕООД
„Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства на община Златоград”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и
участие на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

-1-

СЪДЪРЖАНИЕ:
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Иницииране на проекти за ПЧП - ОП 00-01
Действия при иницииране на проекти за ПЧП - РИ 00-01
Списък с приоритетни проекти - ДОК 00-01-01
Заповед за определяне състава на комисия за реализация на проект за ПЧП - ДОК 00-0102
Работен план - ДОК 00-01-03
Времеви график - ДОК 00-01-04
Консолидиран доклад - ДОК 00-01-05
Изходна спецификация - ДОК 00-01-06
Контролен лист - ДОК - 00-01-07
Оценка на проекти за ПЧП - ОП 00-02
Работна инструкция при оценка на проекти за ПЧП - РИ 00-02
Списък с критерии за оценка на проектна опция - ДОК 00-02-01
Анализи на проектните опции - ДОК 00-02-02
Пазарен тест - ДОК 00-02-03
Контролен лист - ДОК 00-02-04
Тест за приложимост на ПЧП - ДОК 00-02-05
Първоначална обосновка на проекта - ДОК 00-02-06
Договаряне на проекти за ПЧП - ОП 00-03
Работна инструкция при договаряне на проекти за ПЧП - РИ 00-03
Протокол за избор на процедура по договаряне - ДОК 00-03-01
Проектно споразумение - ДОК 00-03-02
Предквалификационен въпросник - ДОК 00-03-03
Заповед за одобрение на документацията на процедурата по договаряне - ДОК 00-03-04
Протокол от провеждане на мероприятие - ДОК 00-03-05
Регистър на предквалификационните въпросници - ДОК 00-03-06
Карта за оценка - ДОК 00-03-07
Дълъг списък с кандидати - ДОК 00-03-08
Кратък списък с кандидати - ДОК 00-03-09
План за управление на рисковете. Матрица на рисковете - ДОК 00-03-10
Регистър на офертите - ДОК 00-03-11
Карта за оценка на оферта - ДОК 00-03-12
Контролен лист - ДОК 00-03-13
Изпълнение на ПЧП проекти - ОП 00-04
Работна инструкция при изпълнение на ПЧП проекти - РИ 00-04
Заповед за определяне на финансовите средства и експертния състав за управление на
ПЧП договора - ДОК 00-04-01
Контролен лист - ДОК 00-04-02
Контролен лист - ДОК 00-04-03

3
4
8
11
17
18
19
20
21
23
24
26
40
45
46
48
49
50
51
54
58
75
77
80
83
84
85
86
88
89
90
99
100
103
105
108

116
117

„Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства на община Златоград”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и
участие на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

-2-

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АПР
БВП
ДОК
ЕИК
ЕК
ЕС
ЗДС
ЗМСМА
ЗОП
ЗОС
ЗРР
ЗС
ЗТСУ
ЗУТ
МФ
НВМОП
ННС
НСИ
ОБА
ОП
ОУП
ПКВ
ПОП
ПЧП
РБ
РИ
СПЧО
СУКОП
ТСБ

Анализ на ползите и разходите
Брутен вътрешен продукт
Документ
Единен идентификационен номер
Европейска комисия
Европейски съюз
Закон за държавната собственост
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за обществените поръчки
Закон за общинската собственост
Закона за регионалното развитие
Закон за собствеността
Закон за териториално и селищно устройство
Закон за устройство на територията
Министерство на финансите
Наредба за възлагане на малки обществени поръчки
Нетна настояща стойност
Национален статистически институт
Общинска администрация Златоград
Основна процедура
Общ устройствен план
Предквалификационни въпросници
Първоначална обосновка на проекта
Публично-частно партньорство
Република България
Работна инструкция
Сравнение на публичните и частни опции
Система за управление и контрол на обществените поръчки
Териториално-статистическо бюро

„Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства на община Златоград”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и
участие на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

-3-

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Публично-частното партньорство представлява партньорство между публичния и
частния сектор, създадено с цел изпълнението на проект или предоставянето на услуга,
които традиционно се предлагат от публичния сектор.
При ПЧП се отчита факта, че както публичният, така и частният сектор притежават
своите предимства при изпълнението на определени дейности. Позволявайки на всеки един
от секторите да изпълнява дейностите, в които те са най-добри, обслужването на публичния
сектор и инфраструктурата могат да се извършат по най-изгодния икономически начин.
Основната причина за използването на ПЧП, пред традиционните методи на
договаряне, е способността му да носи по-добра стойност на вложените средства при
предоставянето на публични услуги. Цялостният подход на ПЧП при осигуряването на
необходимите услуги, разпределянето на рисковете между страните, използването на
уменията и опита на частния сектор дават възможност за значителни икономии през
жизнения цикъл на публичните проекти.
Партньорството носи ползи и за двете страни:






Публичен сектор
Важни са резултатите, не вложените средства
Рисковете се прехвърлят към частния сектор
Не застрашава бюджета
По-голяма ефективност в сравнение с традиционния модел
По-голяма сигурност при бъдещите разходи и качеството на дейността.







Частен сектор
По-голям размер на финансиране
Ускоряване на изпълнението на проектите – проектиране, изграждане и експлоатация
Заплащане на услугите след доставката им
Поема отговорността при спад в качеството
Възвръща имуществото при приключване на договора.








Ползите при въвеждане на ПЧП най-общо са:
По-добро разпределение на риска
По-добра мотивация за добри резултати
По-ясна представа за нуждите от определена услуга и проектирането и изпълнението ѝ
По-точно съсредоточаване върху съответните отговорности
Продължителност на търговската мотивация
По-голям потенциал за постигане на резултати.
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2. ЦЕЛ НА ДОКУМЕНТА
Целта на настоящите Вътрешни правила и процедури е да регламентират процеса и
предоставят методически указания на служителите в общинска администрация Златоград,
участващи в разработването на проекти с публично-частно партньорство (ПЧП). Основните
процедури на настоящите правила имат организационно-оперативен характер и задачата да
предоставят структурата на процеса по реализиране на публично-частно партньорство.
Основните подцели на Вътрешните правила и процедури за реализиране на публичночастни партньорства са:

Осигуряване на законосъобразност на процеса;

Минимизиране пропуските и грешките при протичането им в Община Златоград до
несъществени;

Регламентиране на процеса, правата и отговорностите на ангажираните, с процеса,
длъжностни лица;

Насърчаване на развитие на ПЧП проекти на местно ниво, осигурявайки
необходимата обща информация, методология и практически средства;

Осигуряване на рамка за вземане на решения, в съответствие с най-добрата стойност на
вложените средства и поносимост за бюджета;

Осигуряване на прозрачност, последователност и ефективност в дейността на
администрацията на Община Златоград при оценката, разработката и изпълнението на
ПЧП проекти.
3. НОРМАТИВНА БАЗА
Законите, които в една или друга степен имат отношение към реализацията на ПЧП
проекти са:

Закон за публично-частното партньорство и подзаконовите нормативни актове;

Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове;

Закон за концесиите и подзаконовите нормативни актове;

Закон за зъдълженията и договорите;

Търговски закон;

Закон за устройство на територията;

Закон за общинската собственост;

Закон за общинския дълг;

Закон за местното самоуправление и местната администрация;

Закон за насърчаване на инвестициите;

Секторно законодателство: образование, околна среда, социални услуги, спорт и други;
4. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
По-долу са представени някои от основните понятия, използвани във Вътрешните
правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства:
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Доброволно съглашение между обществени, частни стопански
и нестопански организации, целящо споделяне на риска,
отговорностите, средствата и резултатите от извършването на
дейности, за които са отговорни публичните власти, чрез
използване възможностите на всяка една от тях и на
способностите на техния персонал.
Разходи за изграждане на инфраструктурата.
Капиталови разходи
Разходи за експлоатация и поддръжка – за извършване на
Оперативни разходи
дейността/предоставяне на услугата; административни
разходи.
Приходи по проекта, събирани от директни и скрити такси,
Приходи
такса за наличност, допълнителни приходи от дейността и др.
Финансов анализ на Финансовият анализ съдържа подробно описание на разходите
(предварителни,
строителни,
експлоатационни,
проекта:
административни и др.), приходите от обекта (с обосновано
предложение за механизъм за заплащане на услугата); анализ
на поносимостта на крайния потребител и поносимостта на
бюджета на общината, който представлява концедента;
финансова норма на вътрешна възвръщаемост на
инвестицията и на собствения капитал и финансова нетна
настояща стойност на проекта.
Определяне на приемлива тарифа/цена за публичната услуга
Поносимост на
за нейния ползвател..
крайния потребител:
Наличието на средства в бюджета на общината за
Поносимост на
осъществяване на ПЧП проект (например за плащане на
бюджета:
компенсация, плащане за наличност на предоставената услуга)
Анализът включва: анализ на чувствителността и рисковете по
Анализът на
проекта (променливите и параметрите, които имат най-голям
разходите и ползите
ефект върху нормата на вътрешна възвращаемост и нетната
настояща стойност на проекта, сценарии, вероятност за
настъпване на рисковете и оценка на финансовите им
последици).
Анализ на публичните Хипотетичен модел, показващ разходите за публичния сектор,
свързани
с
изпълнението
на
определена
изходна
разходи:
спецификация за предоставяне на публична услуга. Служи за
съпоставка при разглеждане на варианти, с цел осигуряване на
по-добра стойност на вложените средства.
Дисконтиран паричен Метод за оценка на проекти, базиран на постановката, че
ползата от даден проект може да се оцени като се изчисли
поток:
настоящата стойност на бъдещите парични потоци,
генерирани от проекта. Дисконтираният паричен поток е
процес, при който се прави прогноза на паричния поток по
проект за определен времеви период и след това се коригира
спрямо референтна дата, като се взема предвид стойността на
Публично-частно
партньорство:
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Нетна настояща
стойност:
Изходна
спецификация:

парите във времето.
Концепцията за нетна настояща стойност се използва за
определяне на доходността на една ПЧП инвестиция.
Изходната спецификация представлява базата, чрез която
публичният партньор определя и посочва своите потребности
и очаквани резултати, по отношение на необходимостта от
предоставяне на определена публична услуга.

5. ОБОБЩЕНИЕ
Разработените Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни
партньорства отчитат някои фундамента, а именно:

ПЧП е споменавано многократно в редица законодателни актове и инициативи, но
няма единно разбиране и постановка на това понятие, което създава предпоставка за
пропуски и грешки;

Липсват опит и практики, по отношение на реализацията на ПЧП проекти, както в
публичния, така и в частния сектор;

Инициативите на централните власти, свързани с оказване на методическа помощ за
осъществяване на ПЧП проекти, са полезни и експертно ориентирани, но трудни за
прилагане от общинските администрации;

Липсва добра практика и конкретна практическа помощ при реализиране на ПЧП
проекти на местно ниво.
От изброеното става ясно, че са налични съществени предпоставки за предприемане на
ПЧП инициативи, които могат да бъдат в ущърб на обществения интерес.
Предложените Вътрешни правила и процедури за реализация на публично-частни
партньорства допринасят за минимизиране на рисковете от технико-организационни грешки
при осъществяване на процеса по създаване на такива партньорства и са с препоръчителен
характер.
Вътрешните правила включват четири основни процедури с матрици на правата и
отговорностите и описание на процеса, съпътствани от работни инструкции, описващи
действията при всяка една от конкретните стъпки. Матриците на правата и отговорностите
са попълнени с възможност да се посочват конкретните отговорни служители, дирекции и
звена, съобразно вида на ПЧП и ресорните Дирекции, отговорни за изпълнението на
съответното ПЧП.
Приложени са и значителен брой образци на типови документи, разработени
специално за нуждите на вътрешните правила, които имат организационен характер и
целят подобряване и стандартизиране на определени действия при реализирането на ПЧП
проекти. Те касаят вътрешния документооборот на Община Златоград и нямат аналог в
нормата, както и самите вътрешни правила за реализиране на публично-частни
партньорства.
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ОП 00-01
ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА “ИНИЦИИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПЧП”
1. Цели
Настоящата процедура регламентира процеса на подготовка за осъществяване на проекти,
посредством публично-частни партньорства. Тя се прилага за всички звена, отдели и
дейности, имащи отношение към дейността. Тя цели адекватно прилагане на
законоустановените процедури и утвърдените европейски практики.
1. Описание на процедурата и правомощията
2. Матрица на правата и отговорностите
Длъжност, звено

*

*

*

*

*

*

*

*
Изискване, дейност
Първоначален анализ на потребностите и
възможностите на общината от реализиране на
проекти, посредством осъществяване на
публично-частни партньорства
Изготвяне на проектозаповед за сформиране на
работна комисия за реализация на проект за
публично-частно партньорство
Подписване на Заповед от Кмета на общината
Определяне на стратегическите нужди от
проекта
Анализ на стратегическите нужди
Дефиниране на стратегически цели
Изготвяне на работен план
Определяне на заинтересованите страни
Привличане на външни експерти и ноу-хау
Изготвяне на времеви график
Предоставяне на документацията по абонати
Верифициране на изходна спецификация
Контролни дейности на етап иницииране на
ПЧП
Създаване на бизнес досие на проекта за ПЧП

„Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства на община Златоград”
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О-осъществява; У-участва; С-съгласува; И-информира (се); К-контролира; Р - решава
*- матрицата в частта на длъжност и звено се попълва при определяне на вида на ПЧП и
ресорната Дирекция, която ще организира и осъществи контрол по реализацията му.
3. Описание на процеса
Старт
ЗК

ЗОП

ЗОС

Доклад с първоначален
анализ
Първоначален анализ на потребностите и възможностите на
общината от реализиране на проекти посредством
осъществяване на публично-частни партньорства

Списък с приоритетни
проекти

ЗДС

ЗМСМА

Изготвяне на проектозаповед за сформиране на работна комисия
за реализация на проект за публично-частно партньорство

Проектозаповед

Подписване на Заповед от Кмета на общината

Определяне на стратегическите нужди от проекта

Аналитичен доклад

Анализ на стратегическите нужди

Проектозаповед

Заповед

Аналитичен доклад

Анализ

Анализ

Дефиниране на стратегически цели

Стратегически доклад

Стратегически цели на
администрацията
Изготвяне на работен план

Работен план

Списък на
Определяне на заинтересованите страни

заинтересованите
страни

Списък с консултанти

Привличане на външни експерти и ноу-хау
Действия
по СУКОП

Изготвяне на времеви график

Времеви график

Предоставяне на документацията по абонати

Държавни и
европейски
стандарти

Верифициране на изходна спецификация

Контролни дейности на етап иницииране на ПЧП

Изходна спецификация

Контролен лист

Документация по
проекта

Създаване на бизнес досие на проекта за ПЧП

Бизнес досие

Край

4. Отговорност, изменения, разпределение:
За спазването и контрола на процеса отговарят ………………………………….
Промените в тази основна процедура стават със заповед на Кмета на общината.
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Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение
към процеса.
За поддържането и измененията на процедурата отговаря …………..
5. Документация (съпътстващи валидни документи):
РИ 00-01
”Действия при иницииране на проекти за ПЧП”
ДОК 00-01-01 “Списък с приоритетни проекти”
ДОК 00-01-02 “ Заповед за определяне състава на комисия за реализация на проект за ПЧП”
ДОК 00-01-03 “Работен план”
ДОК 00-01-04 “Времеви график”
ДОК 00-01-05 “Консолидиран доклад”
ДОК 00-01-06 “Изходна спецификация”
ДОК 00-01-07 “Контролен лист”
6. Приложения:
Образци на посочените в т. 4 документи.
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РИ 00-01

Работна инструкция “Иницииране на проекти за ПЧП”
Действия при иницииране на проекти за ПЧП
1. Общи условия
Настоящата работна инструкция описва процеса на подготовка за осъществяване на проекти,
посредством публично-частни партньорства. Тя се прилага за всички звена, отдели и дейности,
имащи отношение към дейността. Тя цели адекватно прилагане на законоустановените процедури
и утвърдените европейски практики.
2. Ход на процеса и разпределение на задълженията
Процес

Дейност

1. Първоначален

анализ
на
потребностите и
възможностите
на общината от
реализиране на
проекти,
посредством

осъществяване
на
публичночастни

партньорства






Идентифициране
на
възможни
проекти, ориентирани към бъдеща
необходимост от услуги, в това
число проекти, които публичните
власти са задължени да изпълнят и
които в същото време могат да се
вместят и в схема за ПЧП;
Определяне на стратегическите
цели, необходимия капацитет и
възможности на администрацията;
Преценка за ефективността на
съществуващата структурата на
обществените
услуги,
на
експлоатация на съществуващи
активи или потребностите от
създаване на нови активи или
предоставянето на нови услуги с
обществено предназначение;
Първоначална обща оценка на
риска;
Анализ
за
възможностите
за
управление на риска;
Преценка за оптимално използване
на ресурсите;
Преценка
за
подходяща
институционална
структура,
ръководство за управление;

Отговорник

Документ
Доклад
с
първоначален
анализ
Списък
с
приоритетни
проекти
ДОК 00-01-01
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Набелязване на подходите за
регулации
и
институционална
структура за мониторинг;
 Анализ на процеса на предоставяне
на услугата или осъществяването на
инвестицията;
 Преценка
за
адекватност
на
нуждите;
 Съотношение между желан и
постижим резултат;
 Съществуващи пречки; интерес на
частния сектор;
 Анализ на възможните форми на
ПЧП;
 Определяне на подходяща структура
на ПЧП;
 Изготвяне на доклад с резултатите
от
направения
анализ
по
гореизброените позиции;
 Изготвяне на списък с приоритетни
проекти за ПЧП на базата на:

спешна необходимост;

ефективност на разходите и
наличие на ресурси, финансова
възможност;

рискове по проекта, които могат
да повлияят на изпълнението му.
 Представяне на доклада и списъка с
приоритетните проекти пред Кмета
на общината;
 Предоставяне на доклада и списъка
с
приоритетните
проекти
на
заместник-кмета за информиране и
запознаване с документите.
2. Изготвяне
на  Изготвяне на проектозаповед за
проектозаповед
определяне на състава на комисията
за сформиране
за реализация на проект за
на
работна
публично-частно партньорство
комисия
за  Комисията трябва да включва
реализация на
съответните вътрешни технически,
проект
за
правни,
финансови
и
други
публичноексперти, които участват в проекта
частно
до
неговото
финансово
партньорство
приключване.

Проектозаповед
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3. Подписване на
Заповед
от
Кмета
на
общината

4. Определяне на
стратегическите нужди от
проекта

5. Анализ
на
стратегическите нужди

При необходимост от промени в
състава
на
комисията,
за
осигуряване
с
допълнителен
експертен опит се подготвя нова
проектозаповед, като се запазва
постоянно ядро от специалисти,
които да вземат участие във всички
фази от развитието на проекта.
 Съгласуване на проектозаповед за
определяне на състава на комисията
за реализация на проект за
публично-частно партньорство със
Секретаря на Община Златоград и
заместник-кмета.
 Предоставяне на съгласуваната Кмет
проектозаповед
за
определяне
състава на комисия за реализация на
проект за ПЧП на Кмета на
общината за подпис.
 Свеждане
на
заповедта
за
изпълнение до ангажираните с
процеса длъжностни лица.
 Идентифицирането на публичните
нужди от дадена услуга и оценката
на нейното текущо ниво;
 Идентификация
и
оценка
на
качествените
и
количествени
характеристики на предоставяната
услуга;
 Оценка на степента на съответствие
между настоящото и желаното ниво
на публичната услуга (по отношение
на количество и качество), с цел
определяне
необходимостта
от
проекта;
 Изготвяне на аналитичната част от
доклада, съдържащ описание и
обосновка на стратегическите нужди
от проекта.
 Дефинираните стратегически нужди
подлежат на анализ в следните
аспекти:

социален;

демографски;

Заповед
ДОК 00-01-02

Аналитичен
доклад

Анализ
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6. Дефиниране на
стратегически
цели

7. Изготвяне на
работен план

8. Определяне на
заинтересовани

правен;
икономически;
екологичен;
друг, който има отношение към
проекта за ПЧП.
 Изготвяне на писмен анализ на
стратегическите
нужди,
който
представлява неделима част от
консолидирания доклад за проекта,
обект на изпълнение, посредством
ПЧП.
 На
базата
на
анализа
на
стратегическите
нужди
се
дефинират
стратегическите
обществени цели;
 Целите
трябва
да
визират
необходимия краен резултат, който
да задоволява идентифицираната
нужда;
 Стратегическите цели трябва да
бъдат
в
съответствие
с
дългосрочните стратегически цели
на администрацията;
 Стратегическите цели е необходимо
да бъдат съпътствани с определени
качествени
и
количествени
показатели, даващи възможност за
измервания на крайния резултат;
 Изготвяне на стратегическата част
от доклада за необходимостта от
реализация на проект чрез ПЧП.
Разработване
на
работен
план,
очертаващ задачите, дейностите и
отговорностите за изпълнението на
проекта (напр. продължаване на
събирането на данни за проекта;
подготовка на оценка на избора и
изготвяне на прогноза за икономическа
ефективност; проучване на пазара;
разработване на детайлна изходна
спецификация; планиране на тръжната
процедура и т.н.).


Идентифициране
на
всички
публични институции/лица, с които

Стратегически
доклад

Работен план
ДОК 00-01-03

Списък на
заинтересова-
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те страни

9. Привличане на
външни
експерти и ноухау





10. Изготвяне на
времеви график



11. Предоставяне

на
документацията
по абонати

12. Верифициране
на изходна
спецификация1





да се проведат консултации при
подготовката и разработването на
проекта, за да отговаря на
съответните публични интереси.
Определяне на необходимостта от
привличането
на
външни
консултанти, които да набавят
необходимото
ноу-хау
за
правилното управление на твърде
сложни
проекти
(кога
са
необходими
такива
външни
консултации; какъв е техният обхват
по отношение на техническа,
икономическа
или
законова
експертиза; каква е цената на
сключване
на
договори
с
консултанти).
Подготовка и провеждане на
обществена поръчка за избор на
консултант, съгласно разпоредбите
на ЗОП и НВМОП при установена
необходимост.
Разработване на времеви график за
подготовката и изпълнението на
проекта
Предоставяне на консолидирания
доклад,
съдържащ
въведение,
аналитична
част,
анализ,
стратегическа част и заключение;
работния план, времевия график на
ангажираните с реализацията на
ПЧП в общината длъжностни лица
за сведение.
Изготвяне
на
изходната
2
спецификация,
съдържаща
информация за виждането на
публичната власт за предоставяните
публични услуги;
На
този
етап
изходната
спецификация подробно описва

ните страни

Списък с
консултанти

Времеви
график
ДОК 00-01-04
Консолидиран
доклад ДОК
00-01-05
Работен план
ДОК 00-01-03
Времеви
график
ДОК 00-01-04
Изходна
спецификация
ДОК 00-01-06

1

Или описателен документ съгласно терминологията на Закона за концесиите.
Изходната спецификация е основен елемент през цялостния жизнен цикъл на проекта. Тя ще се развива и
усъвършенства по време на фазите на оценка, с добавянето на нова и по-подробна информация, като в крайна
сметка ще стане част от документацията към договора, подписан с частния партньор при евентуално ПЧП.
2
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13. Контролни
дейности на
етап
иницииране на
ПЧП






14. Създаване на
бизнес досие на
проекта за ПЧП




желаните резултати, от гледна точка
на
технически,
правни,
икономически,
географски,
екологични и др. критерии;
Определяне на количествени и
качествени характеристики, които да
гарантират,
че
предоставяната
услуга ще отговаря на обществените
очаквания
и
целите
на
администрацията;
Набор и анализ на достатъчна по
количество и качество информация,
осигуряваща
възможност
за
разработване на възможни, гъвкави
и иновативни дългосрочни решения,
без обвързване предварително с
конкретна техническа опция3;
Синхронизиране
на
изходната
спецификация
с
приложимите
държавни и европейски стандарти,
изисквания и препоръки.
Осъществяване
на
проверки,
съпътстващи цялостното протичане
на процеса на иницииране на ПЧП;
Проверките се осъществяват от
отговорните длъжностни лица от
общинската администрация и се
документират в контролен лист,
който представлява неделима част
от документацията на проекта;
При констатиране на несъответствия
документацията се връща на
предходната
стъпка,
с
цел
отстраняване на пропуските и
осигуряване на коректност на
процеса.
Създаване
на
досие
с
документацията на етап иницииране
на ПЧП;
Архивиране на документацията.

Контролен
лист
ДОК 00-01-07

Досие с
Документация

ДОК 00-01-01
3

За сравнение при обществените поръчки, администрацията обикновено подготвя детайлна спецификация,
която описва необходимата инфраструктура за предоставяне на услугата.
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Списък с приоритетни проекти за реализация на ПЧП
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ №…
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Предмет на проекта:
Спешна необходимост:
Ефективност на разходите и наличие на ресурси,
финансова възможност:
Рискове, които
изпълнението:

могат

да

повлияят

на

АРГУМЕНТАЦИЯ:
За необходимостта от проекта:
Проблеми, които би решило изпълнението на
съответния проект:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ №…
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Предмет на проекта:
Спешна необходимост:
Ефективност на разходите и наличие на ресурси,
финансова възможност:
Рискове, които
изпълнението:

могат

да

повлияят

на

АРГУМЕНТАЦИЯ:
За необходимостта от проекта:
Проблеми, които би решило изпълнението на
съответния проект:
Златоград
………..201.. година
Изготвил:
1. …………………………………
2. ………………….………………
3.……......…………………………

„Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства на община Златоград”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и
участие на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

- 17 -

ДОК 00-01-02

Заповед за определяне състава на комисия за реализация на проект за
ПЧП
№……………………
гр. Златоград,……………….201.. година
На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Назначавам комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………….…………………….…………………………..
СЕКРЕТАР:…………………………………………………………………….
ЧЛЕНОВЕ:
1………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………….
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………….
ІІ. Определям срок за работата на комисията до ……………………..
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ……………...……………………………
Заповедта да се връчи срещу подпис на гореупоменатите лица за сведение и изпълнение.

Златоград
………..201.. година

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
КМЕТ:
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ДОК 00-01-03

Работен план за реализация на проект на ПЧП
Проект:
Наименование на проекта
Дейност…..

Златоград
………..20... година

Описание

Изготвил:

Срок

Отговорник

1. ……………………………………
2. ……………………………………

3. ……………………………………
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ДОК 00-01-04

Времеви график
за реализация на проект за публично-частни партньорства
Дейност
Месец Месец
І
ІІ
Дейност…..
Задача №…
Задача№…
Дейност…..
Задача №…
Задача№…
Дейност…..
Задача №…
Задача№…
Дейност…..
Задача №…
Задача№…
Дейност…..
Задача №…
Задача№…
Златоград
………..20... година

Месец
ІІІ

Разпределение на дейностите/задачите по периоди (месеци)
Месец Месец Месец Месец
Месец
Месец Месец Месец
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ

Отговорник
Месец
ХІІ

Изготвил:
1..……………………………………
2. ……………………………………
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ДОК 00-01-05

Консолидиран доклад за реализация на проект чрез ПЧП

СЪДЪРЖАНИЕ:
стр.
ВЪВЕДЕНИЕ
АНАЛИТИЧНА ЧАСТ
АНАЛИЗ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТЕРМИНОЛОГИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ
Тук се посочва обща информация, по отношение на основните тенденции,
характеристики, структура и употреба на ПЧП. Посочват се възможностите на общината за
реализацията на ПЧП. Идентифицират се възможни проекти, ориентирани към бъдеща
необходимост от услуги, в това число проекти, които публичните власти са задължени да
изпълнят и които в същото време могат да се вместят и в схема за ПЧП.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО
Описва се състоянието, необходимия капацитет и възможности на администрацията;
Извършва се преценка за ефективността на съществуващата структурата на обществените
услуги, на експлоатация на съществуващи активи или потребностите от създаване на нови
активи или предоставянето на нови услуги с обществено предназначение; Преценка за
оптимално използване на ресурсите; Преценка за подходяща институционална структура,
ръководство за управление; Първоначална обща оценка на риска; Набелязване на подходите
за регулации и институционална структура за мониторинг; Преценка за адекватност на
нуждите; Съотношение между желан и постижим резултат; Съществуващи пречки; Интерес
на частния сектор и други. Набраната информация се систематизира в Анализ за
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възможностите за управление на риска, Анализ на процеса на предоставяне на услугата или
осъществяването на инвестицията и Анализ на възможните форми на ПЧП.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
Тук се описват идентифицирането на публичните нужди от дадена услуга и оценката
на нейното текущо ниво; Идентификацията и оценката на качествените и количествени
характеристики на предоставяната услуга; Оценката на степента на съответствие между
настоящото и желаното ниво на публичната услуга (по отношение на количество и
качество), с цел определяне необходимостта от проекта; описание и обосновка на
стратегическите нужди от проекта; дефиниране на стратегическите обществени цели.
Целите трябва да визират необходимия краен резултат, който да задоволява
идентифицираната нужда. Стратегическите цели трябва да бъдат в съответствие с
дългосрочните стратегически цели на администрацията и е необходимо да бъдат
съпътствани с определени качествени и количествени показатели, даващи възможност за
измервания на крайния резултат.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Посочва се предлагания начин и се дефинира необходимостта от реализиране на
проекта чрез ПЧП.
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Представят се специфични
Консолидирания доклад.

изрази,

употребени

с

конкретно

значение

в
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ДОК 00-01-06

Изходна спецификация за реализация на проект чрез ПЧП
1. Цели на проекта
Разработват се в първоначалната фаза на проекта, при определяне на неговата изпълнимост
и оформяне на стартовото бизнес досие. Дефинират се на база на нуждата от предоставяне
на определена услуга или обект, а не на активите/средствата, необходими за постигането им.
2. Предназначение и основа за плащане
Посочва се желания от администрацията краен резултат. Определят се изискванията от
гледна точка на ефектите и резултатите без ограничения по отношение на начина на
постигането им. Основа за плащане към т.нар. „частен партньор” са постигнатите резултати,
а не характеристиката на актива.
3. Обхват и иновации
Определя се обхвата на проекта, като се има предвид следните фактори:

Влияние на проекта
върху
други
проекти (директно
или
индиректно);

Възможност за включването му като част от по-голяма стратегия;

Допустимост за разширяване или стесняване на обхвата;

Възможност за генериране на допълнителни приходи по проекта чрез ползването на
иновативни техники от частния сектор.
4. Ограничения и алтернативни решения
В спецификацията се посочват само ключовите аспекти, задължителни за определяне на
приемливо решение. При положение, че решенията могат да бъдат ограничени от странични
фактори, то следва да се изброят подробно допустимите ограничения по проекта, които
намаляват възможността на изпълнителя да разработва алтернативни решения, без да се
нарушава качеството на услугите, който трябва да бъдат предоставяни.
5. Прехвърляне на риска
В спецификацията трябва да се определят рисковете, които ще се очаква всеки партньор да
управлява. Според общата презумпция рисковете следва да се поемат от този партньор,
който може да ги управлява най-добре.
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ДОК 00-01-07

Контролен лист “Иницииране на проекти за ПЧП”
КОНТРОЛЕН ЛИСТ
Одобрявам
.................................

дата:........................

Ръководител:
.........................................

Код на Контролния лист: ........................................................
(проект, звено,/ № по ред/ дата)
1.1

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:

1.

Проектът
включен
ли
е
в
приоритетния списък на общината

2.

3.

4.

5.

6.

Ясно
ли
са
стратегическите нужди
Отчетени ли
обществото

са

............................
(име, подпис)

дефинирани
............................
(име, подпис)
нуждите

на

Отчетени ли са дългосрочните
промени в нуждите на обществото
Анализът на стратегическите нужди
цялостен ли е

............................
(име, подпис)
............................
(име, подпис)
............................
(име, подпис)

Изготвен ли е работен план
............................
(име, подпис)

7.

8.

Определени ли са заинтересованите
страни

............................
(име, подпис)

Изготвен ли е подробен план график
............................
(име, подпис)

9.

10.

Стратегическите цели произтичат ли
от
дефинираните
стратегически
нужди
Конкретизиран ли е в изходната
спецификация точно и ясно крайния
резултат

............................
(име, подпис)
............................
(име, подпис)
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11.

12.

Изходната спецификация отговаря ли
на
приложимите
държавни
и
европейски стандарти, изисквания и
препоръки
Създадено ли е бизнес досие на
проекта за ПЧП

............................
(име, подпис)

............................
(име, подпис)

В резултат на извършения контрол считам:

Дата: ....................

Лице осъществило
контрол: ...............................

Становище на ……………………..:

Дата: ....................
Специалист ……………….:

: ...............................
дата:........................

............................
(име, подпис)
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ОП 00-02
ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА “ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ЗА ПЧП”
1. Цели
Настоящата процедура регламентира процеса на оценка на проекти, осъществявани
посредством публично-частни партньорства. Тя се прилага за всички звена, отдели и
дейности, имащи отношение към процеса. Тя цели адекватно прилагане на
законоустановените процедури и утвърдените европейски практики и препоръки..
2. Описание на процедурата и правомощията
2.1. Матрица на правата и отговорностите
Длъжност, звено
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*

*

*

*

*

*

*

*
Изискване, дейност
Избор на методи за оценка и параметризиране на
критериите за избор на техническа опция
Анализ на технически опции – изготвяне на разширен
списък
Анализ на технически опции – изготвяне на кратък
списък
Избор на критериите за оценка на проектна опция
Анализ на проектните опции
Проверка за съотносимост на основните параметри на
проекта към модела на ПЧП
Проверка за приложимост на ПЧП (тест за
приложимост)
Действия при отрицателни констатации в резултат на
теста за ПЧП
Изготвяне на предварителна оценка на проектните
опции
Проверка за наличие на положителна предварителна
оценка на проектните опции и становище от
компетентните органи
Изготвяне на детайлна оценка на проектните опции
Проверка за бюджетна поносимост
Анализ на чувствителността
Проверка за степента на чувствителност на зависимите
от променливите параметри на опциите

Провеждане на пазарен тест
Изготвяне на първоначална обосновка на проекта
Изготвяне на меморандум на проекта (при
инвестиционни проекти)
Съгласуване на ПОП и Меморандума
Запознаване на кмета с ПОП и Меморандума
Внасяне на предложение в ОбС
Регистриране на ПЧП проекта
Попълване на бизнес досието на проекта за ПЧП
О-осъществява; У-участва; С-съгласува; И-информира (се); К-контролира; Р - решава
*- матрицата в частта на длъжност и звено се попълва при определяне на вида на ПЧП и
ресорната Дирекция, която ще организира и осъществи контрол по реализацията му.
2.2 Описание на процеса
Старт

Методика и критерии за
оценка

Избор на методи за оценка и параметризиране на критериите за
избор на техническа опция

Разширен списък с
технически
опции

Анализ на технически опции – изготвяне на разширен списък

Разширен списък с
технически
опции

Кратък списък с
технически
опции

Анализ на технически опции – изготвяне на кратък списък

Списък с критерии за
оценка на проектна
опция

Избор на критериите за оценка на проектна опция

Анализи на проектните
опции

Нормативна
база

Списък с критерии за
оценка на проектна
опция

Анализ на проектните опции

Контролен лист

Проверка за съотносимост на основните параметри на
проекта към модела на ПЧП

Пазарен тест

не

дефиниране на
алтернативен
проект или
договаряне

да

Пазарен тест

Проверка за приложимост на ПЧП

не

да

Методология за
стойност на вложените
средства

Действия при отрицателни констатации в резултат на теста за
ПЧП

дефиниране на
алтернативен
проект или
договаряне

Изготвяне на предварителна оценка на проектните опции

Тест за
приложимост на
ПЧП

Доклад – обосновка

Анализ на поносимостта за бюджета

Предварителна оценка
на
стойността на
вложените средства

1
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1
дефиниране на
алтернативен
проект

Предварителна оценка

Становище

не

Проверка за наличие на положителна предварителна
оценка на проектните опции и становище от
компетентните органи

не

да

Х

Сравнителен анализ

Изготвяне на детайлна оценка на проектните опции
Методология
СПЧО

Промени в
изходната
спецификация

Проверка за бюджетна поносимост

не

Х

да
Анализ на чувствителността

Анализ на
чувствителността

Проверка за степента на чувствителност на
зависимите от променливите параметри на опциите

Провеждане на пазарен тест

Изготвяне на първоначална обосновка на проекта

Изготвяне на меморандум на проекта

Анализ на
чувствителността

Справка-извлечение

Протоколи

Първоначална
обосновка на проекта

Меморандум

Първоначална
обосновка на проекта

Съгласуване на ПОП и Меморандума

Съгласувателни записи

Меморандум

Първоначална
обосновка на проекта
Запознаване на кмета с ПОП и Меморандума
Меморандум

Внасяне на предложение в ОбС

Регистриране на ПЧП проекта

Попълване
Внасяне
на бизнес
на предложение
досието на проекта
в ОбС за ПЧП

Предложение

Регистър

Бизнес досие

Край
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3. Отговорност, изменения, разпределение:
За спазването и контрола на процеса отговарят звена и служители, определени със
заповед.
Промените в тази основна процедура стават със заповед на Кмета на общината.
Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение
към процеса.
За поддържането и измененията на процедурата отговаря лице, определено със заповед.
4. Документация (съпътстващи валидни документи):
РИ 00-02
”Действия при оценка на проекти за ПЧП”
ДОК 00-02-01 “ Списък с критерии за оценка на проектна опция”
ДОК 00-02-02 “ Анализи на проектните опции”
ДОК 00-02-03 “ Пазарен тест”
ДОК 00-02-04 “Контролен лист”
ДОК 00-02-05 “ Тест за приложимост на ПЧП”
ДОК 00-02-06 „Първоначална обосновка на проекта”
ДОК 00-03-05 “Протокол от провеждане на мероприятие”
5. Приложения:
Образци на посочените в т. 4 документи.
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РИ 00-02

Работна инструкция “Оценка на проекти за ПЧП”
Действия при оценка на проекти за ПЧП
1. Общи условия
Настоящата работна инструкция описва процеса на оценка4 на проекти, осъществявани посредством
публично-частни партньорства. Тя се прилага за всички звена, отдели и дейности, имащи отношение
към процеса. Тя цели адекватно прилагане на законоустановените процедури и утвърдените
европейски практики и препоръки.
2. Ход на процеса и разпределение на задълженията
Процес

Дейност

1. Избор на методи 
за оценка и
параметризиран
е на критериите
за избор на
техническа

опция

Изготвяне на списък от методи за оценяване
на алтернативите за реализация на проекта;
Параметризиране на определен набор от
критерии за удовлетворяване на изходната
спецификация;
Избор
на нефинансови
критерии за
определяне на краткия списък с опции,
включващи индикатори за предимствата и
недостатъците, риска и ползите, както и
ефекта върху публичния сектор на всяка
опция;
 Осъществяване на избор на приложими
критерии, чрез които да се осъществи
следното:

Технически анализ - пълен технически
анализ за всяка техническа опция, в т.ч.
класиране на предлаганите технически
решения и оценка доколко те са подходящи.

Условия за предоставяне на услугата:
осъществява се оценка на условията за
предоставянето на услугата при всяка опция и
анализ на влиянието на всяка опция върху
ефективната интеграция на услугите.

Човешки ресурси: определяне на броя и
разходите на съществуващия персонал в

Отговорник Документ
Методика и
критерии за
оценка

4

Целта на фазата на оценката е да се определи адекватния обхват на проекта и предпочитания метод на
договаряне
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2. Анализ на
технически
опции –
изготвяне на
разширен
списък

3. Анализ на
технически
опции –
изготвяне на
кратък списък

администрацията
и
органите,
имащи
отношение към проекта при всяка техническа
опция.

Проблеми при внедряването: отчитане на
проблемите, които могат да възникнат при
преминаването от съществуващата система за
предоставяне на обществената услуга към
предложената в техническите опции.

Други качествено измерими фактори:
анализ на всички социални и други
предимства/недостатъци, свързани с всяка
техническа опция, които може и да не могат
да бъдат количествено оценени.
 Оценяване на опциите чрез прилагане на
метода на претеглената оценка на субективни
и обективни критерии, заедно с тестове „ДаНе”
(при
ключови
критерии,
които
задължително трябва да са изпълнени);
 Документиране на избраните методи и
определените критерии за оценка с цел
включването им в стратегията за управление
на обхвата на проекта, неразделна част от
Меморандума за ПЧП.
 Организирането на „кръгла маса” с широк
кръг
от
заинтересовани
лица
и
професионалисти, с цел дискутиране на
възможни технически опции е подходящ и
ефективен подход при подготовка на
разширен списък с възможните технически
опции;
 Изготвяне на разширен списък с възможните
технически опции за предоставянето на
необходимите услуги, в съответствие с
изходната спецификация;
 Анализ на възможните технически опции,
които реализират хипотезите “без промяна на
услугата” и “при минимални, най-необходими
промени”;
 Сравняване на вариантите.
 Оценка на потенциалните технически опции
на вариантите от разширения списък, по
предварително
определения
набор
от
нефинансови критерии, за удовлетворяване на
изходната спецификация;
 Преценка ефективно ли е и реалистично

Разширен
списък с
технически
опции

Кратък
списък с
технически
опции
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4. Избор на
критериите за
оценка на
проектна опция







5. Анализ на
проектните
опции





5

извършването на детайлна оценка на
разходите за всяка една от техническите
опции в разширения списък;
Осъществяване на субективна оценка5 на
опциите в разширения списък спрямо общи
критерии от изходната спецификация;
Приоритетно
ранжиране
и
детайлно
анализиране на техническите опции, според
степента на съответствие със стратегическите
нужди.
Изготвяне на списък от критерии при
дефинирането на подходящите проектни
опции в т.ч.:
правни критерии;
финансови критерии и степен на поносимост;
критерии в областта на разпореждането с
активи (ако предложената техническа опция
включва такива);
пазарни критерии, оценяващи възможностите
на пазара.
Осъществяване на правен анализ: преценка
дали действащото и очаквано законодателство
налагат ограничения върху изпълнението и
договарянето на определена предлагана опция.
За целта се осъществява анализ и запознаване
с регулациите в специфични сектори, както и
със законодателството в сферата на околната
среда,
трудовите
правоотношения
и
конкуренцията. Изискване на допълнителна
независима правна проверка при по-сложни
проекти;
Финансов анализ и степен на поносимост:
преценка за наличие на сериозни бюджетни
лимити или строги ограничения във
възможностите на общинската администрация
да финансира определена опция; преценка
възможно ли е определена опция да се
финансира като ПЧП с приемлив механизъм
на плащане, предвид
съществуващите
бюджетни ограничения на общинската
администрация; преценка относно дали
наличният бюджет ще покрие очакваните
разходи
по проекта и
евентуалните

Списък с
критерии за
оценка на
проектна
опция
ДОК 00-0201

Анализи на
проектните
опции
ДОК 00-0202
Пазарен тест
ДОК 00-0203

При установена неефективност на оценката на разходите за всяка техническа опция
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6. Проверка
за 
съотносимост на
основните

параметри
на
проекта
към 
модела на ПЧП




7. Проверка за
приложимост на
ПЧП (тест за
приложимост)




непредвидени разходи;
Анализ на активите и собствеността: преценка
разгледани ли са всички важни въпроси,
свързани с договарянето и употребата на
активите; има ли достатъчно основание да се
счита, че няма да има бъдещи спорове6 (с
право за ползване на земята, зониране,
претенции и т.н.), които да ограничат
реализацията на определена опция;
Анализ на пазара: общинската администрация
оценява възможността на частния сектор да
предоставя
изискваната
услуга
по
определената опция. Осъществява се чрез
провеждане на пазарен тест, съдържащ
следните въпроси:
Има ли местни доставчици на тази услуга?;
Ще бъде ли доставката на услугата
достатъчно надеждна?;
Каква е пазарната конкуренция за такъв тип
проекти?;
Ограничава ли изходната спецификация
потенциалните доставчици?.
Проверка възможен ли е проектът от правна
гледна точка;
Проверка възможен ли е проектът от
финансово гледна точка;
Проверка възможен ли е проектът от
материална гледна точка, в т.ч. наличие на
необходимите активи, ресурси и т.н.;
Проверка възможен ли е проектът от пазарна
гледна точка;
Проверките се документират в контролен
лист;
При липса на положителен отговор на
посочените контроли се преминава към
дефиниране на алтернативен проект или
договаряне.
Провеждане на предварителен тест за
приложимост при дефинирана проектна опция
с ПЧП схема на договаряне;
Параметрите на теста за приложимост на ПЧП
са:

Контролен
лист
ДОК 00-0204

Тест за
приложимос
т на ПЧП
ДОК 00-0205

6

При наличие на обективни основания за възникване на бъдещи спорове се осъществява детайлен правен
анализ на обектите.
„Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства на община Златоград”
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8. Действия при
отрицателни
констатации в
резултат на
теста за ПЧП

 значителна стойност (в т.ч. капиталови
разходи) на проекта;
 дългосрочен времеви хоризонт на проекта;
 възможност за управление на съществени
рискове чрез прехвърлянето им към частния
сектор;
 наличие на предпоставки за стратегическо
дългосрочно планиране, оценка на разходите и
прогнозиране, предвид предоставяната услуга
(т.е. услугите и търсенето им са предвидими в
рамките на живота на проекта).
 При липса на положителен отговор на някои
от въпросите в теста и няма възможност за
промяна на опцията, така че да се изпълни, се
преценява, че опцията не е подходяща за ПЧП;
 Ако всички дефинирани проектни опции7 не
са подходящи за ПЧП по критериите от теста
и няма да се изпълняват като ПЧП, не е
необходим по-нататъшен анализ.
 Ако стойността на проекта не е значителна се
преминава към дефиниране на алтернативен
проект или договаряне;
 Ако проектът не е дългосрочен се търси
отговор на въпроса възможна ли е промяна на
опцията
или
спецификацията.
При
положителен отговор се извършва промяната
и се дефинира възможна ПЧП опция, при
отрицателен преминава към дефиниране на
алтернативен проект или договаряне;
 Ако не е възможно прехвърлянето на
съществени рискове към частния сектор се
търси отговор на въпроса възможна ли е
промяна на опцията или спецификацията. При
положителен отговор се извършва промяната
и се дефинира възможна ПЧП опция, при
отрицателен се преминава към дефиниране на
алтернативен проект или договаряне;
 Ако
не
е
възможно
дългосрочно
стратегическо планиране, остойностяване и
прогнозиране на търсенето на услугата се
търси отговор на въпроса възможна ли е
промяна на опцията или спецификацията. При

Тест за
приложимос
т на ПЧП
ДОК 00-0205

7

Такива неподходящи за ПЧП опции могат да се анализират и евентуално изпълнят по други схеми на
договаряне (например традиционно договаряне по Закона за обществените поръчки).
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9. Изготвяне на
предварителна
оценка на
проектните
опции8





10. Проверка
за 
наличие
на
положителна
предварителна
оценка
на
проектните

положителен отговор се извършва промяната
и се дефинира възможна ПЧП опция, при
отрицателен се преминава към дефиниране на
алтернативен проект или договаряне;
При положителен отговор на посочените
въпроси ПЧП опцията се приема за възможна
и следва да се подложи на детайлен анализ;
Документирането на процеса се осъществява
чрез записи и съгласувателни подписи върху
теста за приложимост на ПЧП.
Извършва се предварителен анализ на
стойността на вложените средства и
поносимостта за бюджета чрез прилагането на
методологията за стойност на вложените
средства (стъпка 11 от настоящата работна
инструкция);
За проекти с капиталова стойност от и над 10
млн. лв., Община Златоград е препоръчително
да потвърди резултатите от предварителната
оценка със Сектор ПЧП към МФ. За целта на
експертите от Сектор ПЧП се представя
доклад, съдържащ обосновка на избраната
проектна опция, тест за приложимостта на
ПЧП, предварителна оценка на стойността на
вложените средства и анализ на поносимостта
за бюджета за разглежданата опция (опции).
Тези изисквания са валидни и за проекти под
10 млн. лв., защото могат да подпомогнат
анализа и обосновката на проекта.

Положителната предварителна оценка на
проектните опции и становището на Сектор
ПЧП към МФ дават основание на общинската
администрация да продължи (стъпка 11 от
настоящата работна инструкция) с подробните
анализи9 (детайлна оценка на проектните

Доклад –
обосновка
Тест за
приложимос
т на ПЧП
ДОК 00-0205
Предварителна оценка
на
стойността
на
вложените
средства
Анализ на
поносимостта за
бюджета
Предварителна оценка
Становище

8

За целите на тази предварителна оценка е възможно да се използва финансовият модел, предоставен в
електронен вариант от Сектор ПЧП към Министерство на финансите, с който могат да се извършат
изчисленията за определяне на стойността на вложените средства и поносимостта за бюджета на
разглежданите проектни опции, на едно по-общо ниво. Като приложение към модела съществува ръководство,
което описва неговата логика и функционалност.
9
Следващите стъпки в процеса на структуриране на ПЧП проект са значително по-сложни, времеемки и скъпи.
Поради тези причини е необходимо общинската администрация да е сигурна, че проектът би могъл да се
„Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства на община Златоград”
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опции
и
становище от
компетентните 
органи

опции), съпътстващи реализацията на всяко
публично-частно партньорство;
Отрицателната предварителна оценка на
проектните опции и становището на Сектор
ПЧП към МФ дават основание на общинската
администрация да прекрати работа по проекта
и да дефинира други възможни хипотези за
реализация на проекта.
11. Изготвяне на  Извършване на по-подробен сравнителен
детайлна
анализ за определяне на подходящия метод на
оценка
на
договаряне на проекта, включващ детайлна
проектните
сравнителна оценка между предоставянето на
опции
обществената услуга при традиционно
договаряне (обществена поръчка) или при
ПЧП схема;
 Извършване на оценка чрез сравняване на
стойността на вложените средства и
поносимостта за бюджета на всяка проектна
опция чрез прилагане на методологията за
сравнение на публичните и частни опции10
(СПЧО).
 Основните стъпки на методологията за
сравнение на публичните и частни опции са:

подготовка на анализ на публичните
разходи (АПР)11 - оценката на разходите за
изпълнение на проекта се извършва на базата
на анализа на предпочитаното техническо
решение, извършен в стъпка 2 и 3 от
настоящата работна инструкция; изграждане
на финансов модел,
който обхваща
очакваните парични потоци (например
разходи за строителство, оперативни разходи
и поддръжка, евентуални приходи и т.н.) към
общината и тяхното разпределение във
времето; изчисляване на нетната настояща
стойност на тези парични потоци, която
представлява стойността на опцията при

Сравинтелен
анализ
Методологи
я СПЧО

реализира като ПЧП, за да е обосновано влагането на допълнителни публични ресурси при изготвянето на
детайлните анализи.
10
Методологията за СПЧО сравнява всяка проектна опция от гледна точка на публичния сектор (и
обществото) и определя икономически най-ефикасната опция (вземайки предвид и бюджетните ограничения).
11
Анализа на публичните разходи представлява сумата на съответните дисконтирани парични потоци към
публичния сектор.
„Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства на община Златоград”
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традиционно договаряне.

анализ на публичните разходи с отчитане
на риск12 - предвидените парични потоци се
коригират
със
стойността
на
идентифицираните рискове по проекта, които
публичната страна носи; рискът се оценява
чрез оценка на вероятността от настъпване на
рисково събитие и ефекта върху паричните
потоци на проекта.

изготвяне на ПЧП референтен модел13 с
корекция за риск – оценка на разходите на
публичния сектор при договаряне на същата
опция чрез ПЧП схема – тази оценка се
нарича ПЧП референтен модел. Създаването
на ПЧП референтния модел може да се базира
на: съпоставка с реалния пазар, вземайки
предвид
скорошни
подобни
проекти;
набавяйки
информация
директно
от
потенциални частни партньори и т.н.
Работният екип по проекта събира за
предпочитаната структура на проекта, схема
на плащане, разпределение на рискове и т.н.,
така че да се оцени разходът за
администрацията, който разход подлежи на
дисконтиране в нетна настояща стойност, така
че да се осигури съпоставимост между ПЧП
референтния модел и анализа на публичните
разходи. При липса на адекватна пазарна
информация се създава финансов модел,
който отчита разходите и рисковете на
проекта от гледна точна на хипотетичен
частен
партньор.
Подобно
на
АПР,
предвижданията за разходите и стойността на
рисковете (носени от частния партньор) се
изразяват като паричен поток, който
впоследствие се дисконтира с изискваната
норма на възвръщаемост на частния партньор,
за да се определи нетната настояща стойност
12

Анализа на публичните разходи с отчитане на риск представлява сумата на съответните дисконтирани
парични потоци към публичния сектор, коригирани със стойността на идентифицираните рискове.
13
ПЧП референтният модел включва основно възнаграждението, което частният партньор ще изисква от
администрацията (или потребителите) за услугата. Той всъщност отразява необходимото плащане към частния
партньор, на базата на предвижданията за неговите разходи и необходима възвръщаемост. ПЧП референтен

модел с корекция за риск е сумата от ПЧП референтен модел, разходите на публичната страна по
ПЧП схемата и задържаните рискове за публичния партньор.
„Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства на община Златоград”
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12. Проверка за
бюджетна
поносимост

на проекта от негова гледна точка. При
отрицателна нетна настояща стойност се
отчита факта, че общината или потребителите
ще трябва да осигурят адекватни текущи
плащания към частния партньор, за да
направят проекта икономически възможен. За
да е възможен и поносим проекта, реализиран
чрез ПЧП схема, плащанията за частния
партньор трябва да се дисконтират с
изискваната норма на възвръщаемост на
публичния сектор, за да се формира нетната
настояща стойност на ПЧП референтния
модел от гледна точка на публичната страна.
За осигуряване на съпоставимост нетната
настояща стойност се увеличава с: настоящата
стойност на всички допълнителни бъдещи
разходи за администрацията за разработка и
изпълнение на проекта под ПЧП както и с
настоящата стойност на рисковете, които няма
да се прехвърлят към частния партньор.

сравнение на публичните разходи с
отчитане на риск и ПЧП референтния модел
с корекция за риск сравняване на оценените
стойности на проекта при традиционно
договаряне и ПЧП схема. Предпочитаната
опция по проекта е тази, която осигурява найдобра стойност на вложените средства и е в
същото време поносима за бюджета. По
отношение на поносимостта за бюджета, АПР
с отчитане на риска и ПЧП референтният
модел с корекция за риск се сравняват с
бюджета на проекта, с цел проверка дали
проектната опция може да се изпълни,
предвид
съществуващите
бюджетни
ограничения.
 Осъществява се проверка дали е възможен
проекта от гледна точка на ограничените
бюджетни параметри:

Ако проектът се окаже поносим се
преминава към следващите етапи от неговата
реализация;

Ако проектът не се окаже поносим за
бюджета, администрацията може да е
принудена
да
промени
изходната
спецификация,
да
идентифицира

Становище
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13. Анализ на
чувствителнос
тта14



14. Проверка за

степента на
чувствителност
на зависимите
от

променливите
параметри на
опциите

15. Провеждане на
пазарен тест





14

допълнителни източници на приходи (като
правителствено, европейско финансиране,
продажба на излишни активи и т.н.);
Ако се окаже, че проектът не е поносим за
бюджета и няма алтернативи за осигуряване
на необходимите средства, проектът не може
да премине във фазата на договарянето;
Документирането
на
проверката
се
осъществява чрез становище на финансистите
на общината, приложено върху проектната
документация.
Анализът на чувствителността се осъществява
чрез тестване на опциите чрез промени в
основните параметри (променливи) на
ранжираните опции според нетната им
настояща стойност, коригирана с риска.
Ако при промяна на стойностите на основни
параметри, ранжираните опции запазят своите
позиции се преминава към стъпка 15 от
настоящата работна инструкция;
Ако при промяна на стойностите на основни
параметри, ранжираните опции променят
своите позиции се прави допълнителен анализ,
за да се определят с по-голяма точност
съответните зависими, преди да се вземе
решение за предпочитана опция;
Проверката се документира в справка извлечение с направените експерименти със
стойностите.
Извършване на формален или неформален
пазарен тест на избраната опция чрез
обсъждане на проекта с частния сектор,
включително със строителни компании и
компании
от
съответната
индустрия,
финансиращи институции или експерти,
запознати с пазара, които играят ролята на
обратна връзка за степента на привлкателност
на проекта, от гледна точка на неговата
реализируемост и финансируемост. това дали
проектът, в предложената му схема, е
приемлив и финансируем;
При диагностициране на проблемни области
при реализацията на проекта се предприемат

Анализ на
чувствителността
Справкаизвлечение

Протокол от
работни
срещи
ДОК 00-0305

Чрез анализа на чувствителността на опциите се преценяват възможните отклонения в направените оценки.
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16. Изготвяне на

първоначална15
обосновка на
проекта











действия за промяна или допълнително
уточняване на предложеното решение по
начин, който ще го направи по-атрактивно за
частния сектор, без значителни компромиси за
публичния сектор.
Изготвяне на първоначална обосновка на
проекта, под формата на доклад, обобщаващ
направените анализи и заключения. ПОП дава
препоръки за избор на проект и мотивира тези
препоръки с необходимите анализи и данни;
Първоначалната обосновка на проекта
включва аналитична част в т.ч. детайлен
финансов, технически и правен анализ;
Първоначалната обосновка на проекта
включва
стратегическа
част
в
т.ч.
стратегическите
цели
и
изходната
спецификация, определени при инициирането
на проекта;
Първоначалната обосновка на проекта
включва социален анализ в т.ч. оценка на
социалния ефект и ползите за публичния
сектор, както и на ангажимента на
договарящата администрация;
Първоначалната обосновка на проекта
представя подробно предложения обхват и
условия на проекта, включително правните и
експлоатационните условия16;
Първоначалната обосновка на проекта
представя накратко процеса на оценка на
опциите, който е следван, за да се определи
предпочитаната проектна опция;
Първоначалната обосновка на проекта
анализира външните и вътрешни фактори за
ПЧП, в т.ч.: − съответствие с общата и
специфичната за сектора законова рамка; −
политическата и социална подкрепа за ПЧП
схема; − проучвания за ЕС финансиране; −
съответствие с националната, секторната и

ПОП
ДОК 00-0206

15

Тази обосновка е предварителна, защото включва само предварителното остойностяване на проекта при
ПЧП схема. Пълната проектна обосновка (ППО) често се изготвя в края на фазата за договаряне, когато
конкретната ПЧП схема и нейната стойност са определени с по-висока точност. ПОП съдържа необходимата
обосновка за продължаването на проекта във фазата на договарянето, докато ППО съдържа обосновката за
влизането в конкретна ПЧП схема и подписването на договор с частния партньор.
16
За по-големи или сложни проекти, където има наети и външни консултанти, трябва да се отразят
заключенията и препоръките на консултантите, а техният доклад да се приложи към ПОП.
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17. Изготвяне на

меморандум на
проекта (при
инвестиционни
проекти)
o

местната политика и стратегия; − бизнес
климат; − ефект на ПЧП схемата върху пазара;
− наличност на опитен екип по проекта; −
използване на най-добри практики; −
атрактивност на ПЧП схемата за частния
сектор;
Първоначалната обосновка на проекта
отразява ясно поносимостта за бюджета и
осигурява информация относно разходите
(преки и косвени) и размерите, до които могат
да се финансират от бюджета, без това да
засяга други бюджетни ангажименти и
инициативи;
Първоначалната обосновка на проекта
отразява стойността на вложените средства на
предложения
проект,
включително
резултатите от анализа на чувствителността;
Първоначалната обосновка на проекта
представя разпределението на финансовите,
технически и оперативни рискове между
партньорите;
Първоначалната обосновка на проекта
съдържа времеви план и информация, относно
необходимите ресурси за продължаването на
проекта;
Първоначалната обосновка на проекта
представя определя необходимия човешки
ресурс с нужната квалификация, включително
екипа по проекта и външните консултанти,
които са назначени или ще бъдат назначени;
Първоначалната обосновка на проекта
отразява други съществени въпроси.
Изискванията
към
съдържанието
на
меморандума налагат
разработване от
администрация и експерти в съответната
област на следните структурни елементи на
документа:
основи на проекта, съдържа информация
относно: наименование на проекта; цел на
проекта; основни задачи за постигане на целта
на проекта; местоположение;
проектна
готовност; основни предпоставки, при които
се разработва проекта; основни източници на
историческа информация за предходни
проекти, свързана с проекта; основни

Меморандум
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ограничения по отношение на обхват,
продължителност, бюджет, качество, човешки
персонал,
комуникации,
материалнотехнически ресурси и риск, разчети за
съвместно участие на публичния и частен
сектор; списък на приложимите закони,
наредби, стандарти и предписания, имащи
отношение към съответния проект, както и
регламентирани ограничения.
o стратегия за управление на обхвата на
проекта, включва: основни фази и етапи от
изпълнението
на
проекта,
които
се
характеризират със завършени основни части
от продукта на проекта; методи и критерии за
оценяване на алтернативите за реализация на
проекта, разработени във фаза „иницииране”;
възможни инвестиционни алтернативи; оценка
на отделните алтернативи по определените
методи и критерии; причини за промяна на
обхвата на проекта; начини за промяна на
обхвата на проекта.
o стратегия за управление на времето в
проекта, която разглежда: източник на
информация
за
разработване
на
функционалната структура; функционална
структура на работите в проекта; методи за
определяне
и
изчисляване
на
продължителността на проекта; методи за
определяне и изчисляване на количеството на
ресурсите, необходими за изпълнението на
работите; мрежов график за изпълнението на
работите в проекта; ресурсен график на
движението на ресурси във времето; методи за
контрол на изпълнението на работите в
рамките на планираната продължителност,
технология и ресурси.
o стратегия за управление на бюджета на
проекта, съдържаща: метод за формиране на
бюджета на проекта през фазите на жизнения
цикъл на проекта; счетоводни стандарти,
които ще бъдат прилагани; метод на
формиране на цените на ресурсите; метод на
получаване на разходните норми на
необходимите ресурси; схема на изчисляване
на стойността на работите и проекта;
„Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства на община Златоград”
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o

o

o

o

18. Съгласуване на 

изчисляване на бюджета на проекта;
диференциална диаграма на планираните
парични потоци във времето; интегрална
диаграма на планираните парични потоци във
времето; условия, при които е възможна
промяна на стратегията за управление на
бюджета в проекта.
стратегия за управление на човешките
ресурси в проекта, включваща: участници в
проекта;
организационна структура на
проекта; длъжностна характеристика на всеки
един елемент от организационната структура;
работно време на всеки един от персонала към
проекта; матрица на разпределение на
отговорностите между участниците в проекта.
стратегия за управление на комуникациите в
проекта,
съдържаща:
комуникационни
канали между всички участници в проекта;
нива на достъп до информацията, свързана с
управлението на проекта; формат на
информацията, който е единен за всички
участници; ниво на достъп, начин на достъп и
време на достъп за всеки един от участниците
в проекта до информацията, свързана с
управлението;
информационна
и
комуникационна техника.
стратегия за управление на риска в проекта,
разглеждаща: идентифициране на риска;
разработване на качествен анализ на риска в
проекта; разработване на количествен анализ
на риска в проекта; оценка на риска на
продължителността; оценка на риска на
стойността на проекта; определяне на
допустимо ниво на риск; определяне на
методи, отговарящи за поемане на риск.
ефективност на проекта, в т.ч.: преки ползи
от проекта; косвени ползи от проекта; влияние
върху околната среда; очакван ефект
(икономически,
социален,
екологичен,
образователен и др.); обвързаност на проекта
със стратегически национални, регионални и
общински
документи;
SWOT
анализ
(положителни/отрицателни
страни
на
проекта).
Предоставяне на ПОП и меморандума за

ПОП
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ПОП и
Меморандума

съгласуване от заместник- кмета.

19. Запознаване на
кмета с ПОП и
Меморандума



20. Внасяне на
предложение в
ОбС







21. Регистриране
на ПЧП
проекта



22. Попълване на
бизнес досието
на проекта за
ПЧП




Пълното съдържание на разработените ПОП и Кмет
меморандум, предварително съгласувани) се
представят, заедно с кратко резюме от екипа,
на кмета на общината за информиране и
одобряване
Изготвяне на предложение за решение на ОбС
във връзка с изготвените ПОП и меморандум
за реализация на проект чрез ПЧП;
Изготвяне на предложение за решение на
ОбС, с което се одобрява институционалната
рамка на проекта – проектно дружество по
реда на Търговския закон, проектна структура
по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел или консорциум, съгласно
формите му на съществуване по българската
нормативна уредба;
Подписване на предложенията от кмета на
общината;
Внасяне на предложенията и документацията
за разглеждане по постоянни комисии на ОбС
Златоград и за гласуване на сесия на ОбС
Златоград
Публикуване на решението на Общинския
съвет за иницииране на публично-частни
партньорства и меморандума/ПОП, описващи
основните характеристики на съответния
проект в Регистъра на Проектите на ПЧП на
Общината.
Попълване на досието с документацията на
етап оценка на ПЧП;
Архивиране на документацията.

ДОК 00-0206
Меморандум
ПОП
ДОК 00-0206
Меморандум
Предложение за
решение

Регистър

Документац
ия
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ДОК 00-02-01

Списък с критерии за оценка на проектна опция
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ №…
ХАРАКТЕРИСТИКА:
АРГУМЕНТАЦИЯ:
Правни критерии

Финансови критерии и степен на
поносимост

Критерии
в
областта
разпореждането с активи

Пазарни
критерии,
възможностите на пазара

Златоград
………..20... година

на

оценяващи

Изготвил: 1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………
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ДОК 00-02-02

Анализи на проектните опции
за реализация на проект ………………………………………………………...........………
чрез публично-частни партньорства

СЪДЪРЖАНИЕ:
стр.
ВЪВЕДЕНИЕ
ПРАВЕН АНАЛИЗ
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И СТЕПЕН НА ПОНОСИМОСТ
АНАЛИЗ НА АКТИВИТЕ И СОБСТВЕНОСТТА
АНАЛИЗ НА ПАЗАРА
ТЕРМИНОЛОГИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ
Тук се посочва обща информация по отношение на основните тенденции,
характеристики, структура и употреба на ПЧП. Посочват се възможностите на общината за
реализацията на ПЧП. Идентифицират се възможни проекти, ориентирани към бъдеща
необходимост от услуги, в това число проекти, които публичните власти са задължени да
изпълнят и които в същото време могат да се вместят и в схема за ПЧП
ПРАВЕН АНАЛИЗ
Преценка дали действащото и очаквано законодателство налагат ограничения върху
изпълнението и договарянето на определена предлагана опция. За целта се осъществява
анализ и запознаване с регулациите в специфични сектори, както и със законодателството в
сферата на околната среда, трудовите правоотношения и конкуренцията. Изискване на
допълнителна независима правна проверка при по-сложни проекти.
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ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И СТЕПЕН НА ПОНОСИМОСТ
Преценка за наличие на сериозни бюджетни лимити или строги ограничения във
възможностите на общинската администрация да финансира определена опция; преценка
възможно ли е определена опция да се финансира като ПЧП с приемлив механизъм на
плащане, предвид съществуващите бюджетни ограничения на общинската администрация;
преценка относно дали наличният бюджет ще покрие очакваните разходи по проекта и
евентуалните непредвидени разходи.
АНАЛИЗ НА АКТИВИТЕ И СОБСТВЕНОСТТА
Преценка разгледани ли са всички важни въпроси, свързани с договарянето и
употребата на активите; има ли достатъчно основание да се счита, че няма да има бъдещи
спорове (с право за ползване на земята, зониране, претенции и т.н.), които да ограничат
реализацията на определена опция.
АНАЛИЗ НА ПАЗАРА
Общинската администрация оценява възможността на частния сектор да предоставя
изискваната услуга по определената опция. Осъществява се чрез провеждане на пазарен
тест.
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Представят се специфични изрази, употребени с конкретно значение в Анализите на
проектните опции.
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ДОК 00-02-03

ПАЗАРЕН ТЕСТ ЗА ПРОЕКТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ №…
ХАРАКТЕРИСТИКА:
АРГУМЕНТАЦИЯ И ОПИСАНИЕ:
Има ли местни доставчици на тази
услуга

Ще бъде ли доставката на услугата
достатъчно надеждна

Каква е пазарната конкуренция за
такъв тип проекти

Ограничава
спецификация
доставчици

ли

Златоград
………..20... година

изходната
потенциалните

Изготвил: 1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………
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ДОК 00-02-04

Контролен лист “Оценка на проекти за ПЧП”
КОНТРОЛЕН ЛИСТ
Одобрявам
.................................

дата:........................

Ръководител:
.........................................

Код на Контролния лист: ........................................................
(проект, звено,/ № по ред/ дата)
1.2

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:

1.

Възможен ли е проектът от правна
гледна точка

2.

3.

4.

Възможен ли е проектът
финансово гледна точка

............................
(име, подпис)

от
............................
(име, подпис)

Възможен ли е проектът от
материална гледна точка, в т.ч.
наличие на необходимите активи,
ресурси и т.н.;
Възможен ли е проектът от пазарна
гледна точка

............................
(име, подпис)
............................
(име, подпис)

В резултат на извършения контрол считам:
Дата: ....................

Лице осъществило
контрол: ...............................

Становище на ……………………..:
Дата: ....................
Специалист ……………….:

: ...............................
дата:........................

............................
(име, подпис)
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ДОК 00-02-05

Тест за приложимост на ПЧП
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ №…
ХАРАКТЕРИСТИКА:
АРГУМЕНТАЦИЯ И ОПИСАНИЕ:
Значителна
стойност
(в
т.ч.
капиталови разходи) на проекта

Дългосрочен времеви хоризонт на
проекта

Възможност за управление на
съществени
рискове
чрез
прехвърлянето им към частния
сектор
Наличие на предпоставки за
стратегическо
дългосрочно
планиране, оценка на разходите и
прогнозиране,
предвид
предоставяната услуга

Златоград
………..20... година

Изготвил: 1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
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ДОК 00-02-06
ПЪРВОНАЧАЛНА ОБОСНОВКА
за реализация на проект ……………………………………………………………… чрез
публично-частно партньорство
СЪДЪРЖАНИЕ:
стр.
ВЪВЕДЕНИЕ
АНАЛИТИЧНА ЧАСТ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
СОЦИАЛЕН АНАЛИЗ
ОБХВАТ И УСЛОВИЯ
ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА НА ОПЦИИТЕ
АНАЛИЗ НА ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ЗА ПЧП
ПОНОСИМОСТ ЗА БЮДЖЕТА
СТОЙНОСТ НА ВЛОЖЕНИТЕ СРЕДСТВА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РИСКА
ВРЕМЕВИ ПЛАН
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
ДРУГИ
ТЕРМИНОЛОГИЯ
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ВЪВЕДЕНИЕ
Тук се посочва обща информация по отношение на основните тенденции,
характеристики, структура и употреба на ПЧП. Посочват се възможностите на общината за
реализацията на ПЧП. Идентифицират се възможни проекти, ориентирани към бъдеща
необходимост от услуги, в това число проекти, които публичните власти са задължени да
изпълнят и които в същото време могат да се вместят и в схема за ПЧП.
АНАЛИТИЧНА ЧАСТ
Първоначалната обосновка на проекта включва аналитична част, в т.ч. детайлен
финансов, технически и правен анализ.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
Първоначалната обосновка на проекта включва стратегическа част, в т.ч.
стратегическите цели и изходната спецификация, определени при инициирането на проекта.
СОЦИАЛЕН АНАЛИЗ
Първоначалната обосновка на проекта включва социален анализ, в т.ч. оценка на
социалния ефект и ползите за публичния сектор, както и на ангажимента на договарящата
администрация.
ОБХВАТ И УСЛОВИЯ
Първоначалната обосновка на проекта представя подробно предложения обхват и
условия на проекта, включително правните и експлоатационните условия.
ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА НА ОПЦИИТЕ
Първоначалната обосновка на проекта представя накратко процеса на оценка на
опциите, който е следван, за да се определи предпочитаната проектна опция.
ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ЗА ПЧП
Първоначалната обосновка на проекта анализира външните и вътрешни фактори за
ПЧП, в т.ч.: съответствие с общата и специфичната, за сектора, законова рамка;
политическата и социална подкрепа за ПЧП схема; проучвания за финансиране от ЕС;
съответствие с националната, секторната и местната политика и стратегия; бизнес климат;
ефект на ПЧП схемата върху пазара; наличност на опитен екип по проекта; използване на
най-добри практики; атрактивност на ПЧП схемата за частния сектор.
ПОНОСИМОСТ ЗА БЮДЖЕТА
Първоначалната обосновка на проекта отразява ясно поносимостта за бюджета и
осигурява информация, относно разходите (преки и косвени) и размерите, до които могат да
се финансират от бюджета, без това да засяга други бюджетни ангажименти и инициативи.
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СТОЙНОСТ НА ВЛОЖЕНИТЕ СРЕДСТВА
Първоначалната обосновка на проекта отразява стойността на вложените средства на
предложения проект, включително резултатите от анализа на чувствителността.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РИСКА
Първоначалната обосновка на проекта представя разпределението на финансовите,
технически и оперативни рискове между партньорите.
ВРЕМЕВИ ПЛАН
Първоначалната обосновка на проекта съдържа времеви план и информация, относно
необходимите ресурси за продължаването на проекта.
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Първоначалната обосновка на проекта определя необходимия човешки ресурс с
нужната квалификация, включително екипа по проекта и външните консултанти, които са
назначени или ще бъдат назначени.
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Представят се специфични изрази,
Първоначалната обосновка на проекта.

употребени

с

конкретно

значение

в
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ОП 00-03
ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА
”ДОГОВАРЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПЧП”
1. Цели
Настоящата процедура регламентира процеса на договаряне на проекти, осъществявани
посредством публично-частни партньорства. Тя се прилага за всички звена, отдели и
дейности,

имащи

отношение

към

дейността.

Тя

цели

адекватно

прилагане

на

законоустановените процедури и утвърдените европейски практики и препоръки.
2. Описание на процедурата и правомощията
2.1 Матрица на правата и отговорностите
Длъжност, звено
*

*

*

*

*

*

Изискване, дейност
Консултация за избор на процедура за договаряне
Подготовка на документация за участие в договарянето
Предквалификационен въпросник
Комплектоване на документацията
Съгласуване на документацията
Запознаване на кмета с документацията
Внасяне на предложение за решение в ОбС
Заповед за одобрение на документацията на процедурата по
договаряне
Обявяване на проекта в печатни и електронни издания
Публичност на проекта – конференция
Приемане и регистриране на предквалификационните
въпросници
Проверка за допустимост на кандидатите
Първоначален подбор на кандидатите
Подбор сред допуснатите кандидати
Стартиране на договарянето
Договаряне управлението на рисковете
Приемане и регистриране на офертите
Оценка на офертите
Проверка за най-добра стойност на вложените средства
Проверка има ли удовлетворяваща кандидатура
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Контролни действия при избор на предпочитан кандидат
Избор на предпочитан кандидат
Независима проверка на частния партньор
Приключване на договарянето
Изготвяне на проектодоговор и Проверка за съответствие
Сключване на ПЧП договор
Попълване на бизнес досието на проекта за ПЧП
О-осъществява; У-участва; С-съгласува; И-информира (се); К-контролира; Р - решава
*- матрицата в частта на длъжност и звено се попълва при определяне на вида на ПЧП и
ресорната Дирекция, която ще организира и осъществи контрол по реализацията му.
2.2 Описание на процеса
Старт

Протокол

Консултация за избор на процедура за договаряне

Проектно
споразумение
Подготовка на документация

за участие в договарянето

Механизъм за плащане

Предквалификационен
въпросник

Изготвяне на Предквалификационен въпросник

Комплект Документи

Комплектоване на документацията

Комплект Документи

Комплект Документи

Предложение за
решение

Проект на Заповед

Записи

Съгласуване на документацията

Запознаване на кмета с документацията

Решение на ОбС

Внасяне на предложение за решение в ОбС

Заповед за одобрение на документацията на процедурата по
договаряне

Заповед

Обява

Обявяване на проекта в печатни и електронни издания

Протокол

Публичност на проекта - конференция

Предквалификационен
въпросник

Карта за оценка

Проверка за допустимост на кандидатите

да
Карта за оценка

Регистър ПКВ

Приемане и регистриране на предквалификационните въпросници

не

Отхвърляне или
корекция

Доклад на комисията

Първоначален подбор на кандидатите

Дълъг списък
1
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Карта за оценка

Доклад на комисията

Кратък списък

1

Подбор сред допуснатите кандидати

Доклад на комисията
Дълъг списък
Методология за оценка

Инструкции

Стартиране на договарянето

Протокол

План за управление на
рисковете
Договаряне управлението на рисковете

Матрица на рисковете

Оферти

Регистър на офертите

Приемане и регистриране на офертите

Регистър на офертите

Карта за оценка
Оценка на офертите

Оферти

Сравнителна справка

Доклад на комисията

Проверка за най-добра стойност на вложените
средства

не

Отхвърляне или
корекция

не

Отхвърляне или
корекция

да

Сравнителна справка

Проверка има ли удовлетворяваща кандидатура

Контролни действия при избор на предпочитан кандидат

Контролен лист

Контролен лист

Избор на предпочитан кандидат

Протокол

Доклад на комисията

Независима проверка на частния партньор

Доклад

Търговско
споразумение

Приключване на договарянето
Финансово
споразумение

Изготвяне на проекто договор и проверка за съответствие

Проектодоговор

Сключване на ПЧП договор

Попълване на бизнес досието на проекта за ПЧП

Проектодоговор

Договор

Бизнес досие

Край
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3. Отговорност, изменения, разпределение:
За спазването и контрола на процеса отговаря лице, определено със заповед.
Промените в тази основна процедура стават със заповед на Кмета на Общината.
Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение
към процеса.
За поддържането и измененията на процедурата отговаря лице, определено със заповед.
4. Документация (съпътстващи валидни документи):
РИ 00-03

”Действия при договаряне на проекти за ПЧП”

ДОК 00-03-01 „Протокол за избор на процедура по договаряне”
ДОК 00-03-02 “ Проектно споразумение”
ДОК 00-03-03 “Предквалификационен въпросник”
ДОК 00-03-04 “ Заповед за одобрение на документацията на процедурата по договаряне”
ДОК 00-03-05 “ Протокол от провеждане на мероприятие”
ДОК 00-03-06 “Регистър на предквалификационните въпросници”
ДОК 00-03-07 “Карта за оценка”
ДОК 00-03-08 “Дълъг списък с кандидати”
ДОК 00-03-09 “ Кратък списък с кандидати”
ДОК 00-03-10 “План за управление на рисковете. Матрица на рисковете”
ДОК 00-03-11 “Регистър на офертите”
ДОК 00-03-12 “Карта за оценка на оферта”
ДОК 00-03-13 “ Контролен лист”
5. Приложения:
Образци на посочените в т. 4 документи.
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РИ 00-03

Работна инструкция “Договаряне на проекти за ПЧП”
Действия при договаряне на проекти за ПЧП
1. Общи условия
Настоящата работна инструкция описва процеса на договаряне17 на проекти, осъществявани
посредством публично-частни партньорства. Тя се прилага за всички звена, отдели и дейности,
имащи отношение към дейността. Тя цели адекватно прилагане на законоустановените
процедури и утвърдените европейски практики и препоръки.
2. Ход на процеса и разпределение на задълженията
Процес
1. Консултация за
избор на процедура
за договаряне

Дейност



2. Подготовка на
документация за
участие в
договарянето



Ангажираните с проекта
длъжностни
лица
от
общинската администрация
провеждат консултации с
вътрешни
и
външни
юридически
консултанти,
притежаващи опит с ПЧП и
подобни проекти, с цел
осигуряване
правилния
избор на процедура за
договаряне за конкретния
проект и гарантиране, че тази
процедура се изпълнява
съгласно всички законови
изисквания;
Консултациите
и
направените заключения се
документират с протокол.
Комисията, натоварена с
проекта подготвя пакета с
документи, необходими при
провеждане на процедурата
по договаряне;

Отговорник Документ
Протокол
ДОК 00-03-01

Проектно
споразумение
ДОК 00-03-02
Механизъм за

17

Част от нормативните актове, които трябва да се имат предвид, са: Закон за концесиите; Закон за
обществените поръчки; Закон за общинската собственост; Закон за държавната собственост; Закон за местното
самоуправление и местната администрация. Списъкът не е изчерпателен. Всички други нормативни актове,
които регулират условията и процедурите за възлагане на публични договори в съответните сектори, трябва да
бъдат взети предвид.
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3. Предквалификационен въпросник









Документацията
задължително
включва:
проектно
споразумение,
механизъм за плащане, вкл.
гаранции; други параметри
на споразумението като
обект, оценка и срок на
апорта? на Общината в
проектното дружество, срок
за
съществуването
на
съответното
проектно
дружество или структура,
ако
последните
се
ограничават със срок.
Изготвяне18
на
предквалификационен
въпросник, включващ:
обща
информация
за
кандидата, в т.ч. дали
представлява една компания
или консорциум19 и ако е
консорциум, описание на
структурното споразумение
и ролята на всеки член,
описание
на
всички
назначени консултанти и
т.н.;
оперативна информация за
участника (например, брой
служители,
обекти,
техническо оборудване);
финансова
информация,
като например одитирани
финансови отчети;
информация за гаранции
от компанията-майка, когато
кандидатът
разчита
на
финансовата подкрепа на
компанията-майка или на
фирма в групата, за да

плащане

Предквалификационен
въпросник
ДОК 00-03-03

18

При изготвянето на работна версия на изискванията на предквалификационния въпросник, е необходимо да
се осигури равнопоставеност на всички кандидати, като във въпросника се посочат местните и еквивалентните
им международни изисквания за предоставяне на документи
19
При попълване на предквалификационен въпросник от консорциум, исканата информация трябва да се
предостави от всяка една компания-участник в консорциума, която има съществена роля в проекта.
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отговори на изискванията;
препоръки от участието на
компанията в подобни ПЧП
проекти, показващи опит в
съответните сфери;
биографични справки на
членовете на основния екип
по проекта, показващи опита
им в подобни проекти;
документални
доказателства за законово
съответствие на компанията
(например документи за
платени данъци);
потвърждение
на
подходящи
политики
и
практики,
спазвани
от
компанията
(например
контрол
на
качеството,
здравословни и безопасни
практики,
политика
за
опазване на околната среда,
политики
за
човешките
ресурси като политика на
равноправие
и
равни
възможности);
документални
доказателства за законово
съответствие на директорите,
съдружниците
и
високопоставените
служители в компанията
(например свидетелства за
съдимост
на
основния
персонал);
потвърждение
от
компаниите, че ще участват
по
коректен
начин
в
договарянето
(например
декларации за отсъствие на
конфликт на интереси);
други
специфични
за
проекта изисквания.
Въпросникът
трябва
да
съдържа и информация за:
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4. Комплектоване на
документацията



5. Съгласуване на
документацията



6. Запознаване на
кмета с
документацията



7. Внасяне на
предложение за
решение в ОбС



исканата
гаранция;
методологията на оценка на
попълнените
въпросници;
графика и процедурата за
подаване на въпросниците,
включително
крайни
срокове, място и метод на
подаване, брой електронни и
хартиени копия, изисквания
към етикетите, пликовете
или опаковките;
Раздаване на въпросника и
подробно
описание
на
проекта на всички заявили
интерес кандидати в отговор
на първоначалната обява.
Секретарят на комисията
комплектова
основните
документи, необходими за
провеждане на договарянето:
механизъм
за
плащане,
проектно
споразумение,
изходна
спецификация;
предквалификационен
въпросник; други параметри
на договарянето.
Предоставяне
на
документацията
за
реализиране на проект чрез
ПЧП схема за съгласуване от
заместник кмета
Пълното съдържание на Кмет
документацията,
(предварително съгласувана)
се представят от екипа на
кмета на общината за
информиране и одобряване
Изготвяне на предложение за
решение на ОбС във връзка с
обекта, оценката и срока на
апорта на общината в
проектното дружество и
срока за съществуването на
съответното
проектно
дружество или структура,

Документация

Документация

Документация

Предложение
за решение
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8. Заповед за
одобрение на
документацията на

ако
последните
се
ограничават
със
срок;
определяне на правомощията
на Кмета на Общината в
процеса
на
съответната
процедура на договаряне, в
т.ч. и подготовката на
учредителния документ на
проектната
структура
и
ратифицирането от името на
Общината на договорите за
управление или определяне
на обема от правомощия в
рамките
на
проектната
структура; за определяне
размера на пълномощията на
Кмета на Общината в
процеса
на
съответната
състезателна процедура, в
т.ч. и подготовката на
учредителния документ на
проектната
структура
и
подписването от името на
Общината на договорите за
управление или определяне
на обема от правомощия в
рамките
на
проектната
структура; определяне обема
на компетенциите на Кмета
на
Общината
при
изпълнението на проекта в
изпълнение на меморандума
на ПЧП проекта;
 Подписване
на
предложенията от кмета на
общината;
 Внасяне на предложението и
документацията
за
разглеждане по постоянни
комисии на ОбС Златоград и
за гласуване на сесия на ОбС
Златоград
 След решение на ОбС
Златоград, по точка 7 от
настоящата
работна

Заповед
ДОК 00-03-04
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процедурата по
договаряне



9. Обявяване на
проекта в печатни и
електронни издания






10. Публичност на
проекта конференция20






инструкция,
се
подготвя
заповед, с която се одобрява
документацията за участие в
процедурата по договаряне за
реализиране на проект, чрез
ПЧП схема;
Съгласуване на заповедта;
Подписване на заповедта от
Кмета на общината
Комисията, с помощта на
експерти, изготвя обява за
проекта, която отговаря на
изискванията
на
националното и европейско
законодателство и осигурява
равнопоставеност на всички
кандидати (от страна и
чужбина);
Текста
на
обявата
е
необходимо да предоставя
достатъчно
информация,
доколкото това е допустимо,
която
да
позволи
на
потенциалните кандидати да
разберат обхвата на проекта
и всички предварителни
условия за участие, така че
да
бъде
генериран
максимален интерес (в т.ч. и
предварителната индикация
за капиталовата стойност на
проекта);
Съгласуване на текста на
обявата;
Публикуване на обявата.
Организиране и провеждане
на
конференция
за
кандидатите в ранната фаза
на договаряне;
На
конференцията
се

Обява

Протокол
ДОК 00-03-05

20

Конференциите осигуряват на евентуалните кандидати по-гъвкава среда и възможност да се запознаят подобре с обхвата и изискванията на проекта, да получат разяснения по основни въпроси, което може да им
помогне да преценят интереса си към проекта. Чрез конференцията общината демонстрира, че проектът е
стабилен и добре планиран, воден от ефективен екип, способен да завърши проекта успешно.
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11. Приемане и
регистриране на
предквалификацион
ните въпросници






12. Проверка за
допустимост на
кандидатите





представят устни и видео
презентации и отговор на
конкретни
въпроси
при
спазване на принципите за
прозрачност
и
равнопоставеност
на
кандидатите в процедурата;
Документирането
на
конференцията
се
осъществява чрез запис на
електронен
носител
и
протокол.
Приемане на пликовете с
въпросниците
на
кандидатите;
Проверка дали пликовете
отговарят на изискванията и
са запечатани, ако не са
спазени
изискванията,
пликовете с въпросниците не
се приемат;
Регистриране на пликовете с
подадените въпросници във
входящ
регистър.
На
регистрация
подлежат
единствено отговарящи на
изискванията пликове, което
са с ненарушена цялост.
Осъществяване
на
21
първоначална проверка за
съответствие
на
кандидатурата, чрез открито
или закрито, в зависимост от
изискванията
на
нормативната
уредба,
отваряне и оповестяване на
основна информация от
предквалификационните
въпросници;
При констатиране, в хода на
проверката, на пропуски или
грешки, комисията действа

Регистър
ДОК 00-03-06

Карта за
оценка
ДОК 00-03-07

21

Първоначалната проверка представлява общ преглед за това дали всички изисквания за подаването,
включително поддържаща документация, са налични и в правилния формат.
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13. Първоначален
подбор на
кандидатите

14. Подбор сред
допуснатите
кандидати

според
предварително
определени и оповестени
инструкции
и
отхвърля
кандидатурата веднага, ако
нарушението е сериозно или
изисква
поправка
в
определен срок, който не
нарушава
условията
и
графика на процеса на
договаряне.
 Провеждане
на
закрито Комисия
заседание на комисията, с
цел подробната оценка на
кандидатите;
 Попълване на картите за
оценка;
 Изготвяне на доклад за
оценка на въпросниците,
базиран на картите на оценка
на всички кандидатури (в т.ч.
и на тези отпаднали на
предходната стъпка);
 На
база
попълнените
предквалификационни
въпросници
се
изготвя
предварителен дълъг списък
с допуснати кандидати.
 Попълване на карти за Комисия
оценки за намаляване на
числеността на кандидатите,
които ще бъдат поканени в
договарянето
чрез
осъществяване
на
допълнителна
селекция,
базирана на:

качествени оценки на
предложения от кандидатите
подход
към
основните
аспекти
на проекта и
сравнителен
анализ
на
техните възможности и опит;

финансови параметри.
 Изготвяне на кратък списък с
кандидати,
които
са
демонстрирали реалистична

Карти за
оценка
ДОК 00-03-07
Доклад
Дълъг списък
с кандидати
ДОК 00-03-08

Карти за
оценка
ДОК 00-03-07
Доклад
Кратък
списък с
кандидати
ДОК 00-03-09
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15. Стартиране на
договарянето






възможност да изпълнят
проекта. Кандидатите са
максимален, но не голям
брой кандидати (обикновено
3 или 4), които да продължат
участието си в процедурата
по договаряне. Основата на
оценката на краткия списък е
сравнителен
анализ,
обикновено на база на
претеглените резултати от
различни
аспекти
(технически,
финансови,
правни и др.). Тежестта на
различните фактори може да
варира;
Ангажираните с процеса
длъжностни
лица,
подпомогнати
от
консултанти вземат решение
за броя на кандидатите на
база на обстоятелствата по
проекта,
собствените
виждания;
Писмено съгласуване броя на
кандидатите
в
краткия
списък със зам.-кмета и
информиране на кмета на
общината;
Изготвяне на доклад за
класирането,
съдържащ
извършените
оценки
и
основанието за класиране,
сравнени с предварително
определената методология.
Разработване
на
методологията за оценяване
на офертите;
Разработване на инструкции и
указания за участниците в
краткия списък със следното
съдържание:
преглед на проекта и
подробната
информация,
която ще се изисква от

Протокол от
работни
срещи
ДОК 00-03-05
Инструкции и
указания към
участниците
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кандидатите;
времеви
график
за
подаване
на
офертите
(включително дати на срещи
и дата на окончателното
подаване);
времеви
график
за
останалата
част
на
договарянето и проекта;
формат и изисквания за
офертите;
всякакви
допускания,
които кандидатите трябва да
вземат предвид, за да се
осигури съвместимост и
сравнимост един с друг,
както и с анализа на
публичните разходи и ПЧП
референтния модел;
методология и критерии за
оценка;
изисквания
към
задължителния вариант на
офертата и възможности за
предлагане
на
други
варианти на офертата.
Предоставяне на кандидатите
на инструкциите и указанията
за участие и основните
положения от методология за
оценка;
Стартиране на диалог с
кандидатите за внасяне на
разяснения, по отношение на
изискванията към офертите,
под някоя от посочените
форми:
писмени
въпроси
на
кандидатите и отговори на
общината;
срещи с кандидатите;
официални предложения
за корекции в основната
документация, направени от
кандидатите.
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16. Договаряне
управлението на
рисковете





17. Приемане и
регистриране на
офертите






18. Оценка на офертите






19. Проверка за найдобра стойност на
вложените средства



Разработване на план за
управление на рисковете по
проекта;
Разпределяне
на
ангажиментите
чрез
попълване на матрица на
рисковете;
Очертаване рисковия профил
на проекта.
Приемане на пликовете с
офертите на кандидатите;
Проверка дали пликовете
отговарят на изискванията и
са запечатани, ако не са
спазени
изискванията,
пликовете с офертите не се
приемат;
Регистриране на пликовете с
подадените
оферти
във
входящ
регистър.
На
регистрация
подлежат
единствено отговарящи на
изискванията пликове, които
са с ненарушена цялост.
Отваряне на пликовете с
офертите от председателя на
комисията;
Оценка на офертите от
комисията, по предварително
определената методология,
чрез попълване на карти за
оценка;
Изготвяне на доклад с
оценките на кандидатите,
включващ
оценките
и
конкретните
изводи,
свързани с всяка част от
оценяването, включително
препоръки за последващи
действия,
ако
това
е
необходимо.
Осъществяване на финансова
проверка,
включваща
сравняване на АПР модела с
подадените оферти, за да се

План за
управление на
рисковете
Матрица на
рисковете
ДОК 00-03-10

Регистър
ДОК 00-03-11

Карти за
оценка
ДОК 00-03-12
Доклад

Сравнителна
справка
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20. Проверка има ли
удовлетворяваща
кандидатура







установи дали договаряната
ПЧП схема продължава да
демонстрира
най-добра
стойност
на
вложените
средства, защото АПР на
практика
представлява
оценка на разходите на
администрацията, ако ПЧП
схемата се отхвърли. Ако
ПЧП схемата продължава да
дава най-добра стойност
процесът продължава със
стъпка 20 от настоящата
работна инструкция.
Проверка
има
ли
удовлетворяващ,
в
максимална
степен
изискванията на общината,
кандидат,
отчитайки
оценките и особеностите на
конкретната процедура на
договаряне, а също и
резултатите и препоръките
от
оценяването,
предоставени
на
участниците;
При
наличие
на
удовлетворяваща
кандидатура
се
избира
предпочитан
кандидат
(особено, когато има ясен
избор, всички въпроси по
наддаването са били решени
на необходимото ниво и в
степен, в която по-нататъшна
конкуренция едва ли може да
доведе до постигане на поголяма
стойност
на
вложените средства);
При
наличие
на
недостатъчно
удовлетворяваща
кандидатура се продължава с
последващи
кръгове
на
договарянето
за

Сравнителна
справка
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21. Контролни действия
при избор на
предпочитан
кандидат

детайлизиране на различни
аспекти от проекта, ако това
е уместно и с цел добавяне
на стойност към финалното
решение;
 Резултатите от проверката се
документират в сравнителна
справка,
съдържаща
предложения
на
кандидатите,
цели
на
общината и изводи;
 Съгласуване на решението за
продължаване
на
процедурата по договаряне
или за прекратяване се
съгласува
с
юрист,
финансист и заместник кмета
 Техническите специалисти
проверяват дали избраната
оферта
отговаря
на
техническите
и
други
изходни изисквания. При
положително становище е
възможно приключване на
процеса на договаряне, при
отрицателно се продължава
процедурата по договаряне, с
цел уточняване на офертата
до степен, до която са
уверени във възможността й
да отговори на изискваните
стандарти;
 Преценка дали избраната
оферта може
да
бъде
изпълнена,
т.е.
дали
кандидата,
в
т.ч.
и
консорциума има капацитета
да реализира офертата;
 Проверка дали избраната
оферта предлага най-добра
стойност
на
вложените
средства. Проверките във
финансов аспект включват:

проверка
дали
на
представени
еквивалентни

Контролен
лист
ДОК 00-03-13
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оферти, ННС на разходите на
предложеното решение е пониска от тази на останалите
оферти;
проверка дали разходите
на предложеното решение
имат
по-ниска
ННС,
отколкото тези на АПР,
отчитайки всички разлики в
рисковете
или
други
релевантни фактори;
проверка
дали
предложеното
решение
предлага по-добра стойност
на
вложените
средства,
отколкото
всеки
друг
предложен
вариант
в
офертите, вземайки предвид
разликите в техническата
спецификация, рисковете и
другите фактори;
проверка дали същото
предложение не може да се
договори с по-ниска ННС на
разходите;
проверка дали същото
ниво на разходи от гледна
точка на ННС не може да
осигури по-високо ниво на
резултата.
проверка дали избраната
оферта е поносима за
бюджета, в т.ч. проверка за
поносимост
през
целия
жизнен цикъл на проекта,
вземайки
предвид
съществуващия бюджет;
Проверка дали избраната
оферта е финансируема, т. е.
увереност, че решението е не
само
технически
осъществимо,
но
и
предоставя възможност да се
постигне
финансово
приключване на база на
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22. Избор на
предпочитан
кандидат

техническите,
правните,
финансовите и рисковите
параметри,
заложени
в
офертата;
 Проверка за наличие на
готовност
за
банково
финансиране на частния
партньор за реализацията на
проекта;
 Проверка дали основните
параметри на проектната
документация са определени,
проектната документация в
общи линии е изработена и
приета.
 Финализиране
на
вече
уточнените параметри по
сделката, в т.ч.:

на определени клаузи по
договора;

оформянето на графици,
по които няма спорове;

подготовката
на
финансовата документация.
 Провеждане на финални
преговори за уточняване на
последни подробности в
документацията по сделката
и
удовлетворяване
на
разумни
изисквания
на
частния
партньор
и
финансиращите институции;
 Идентифициране на резервен
кандидат – това е вторият
най-добър кандидат, който
може да бъде поканен на
преговори,
ако
предпочетеният кандидат не
може да подкрепи части от
окончателната си оферта или
да потвърди ангажиментите
си;
 Документирането
на
преговорите се осъществява
с протокол.

Протокол
ДОК 00-03-05
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23. Независима
проверка на частния
партньор














Осъществяване
на
независима проверка от
страна на финансиращите
институции без значение от
избрания
процес
на
договаряне,
без
пряк
финансов ангажимент от
страна
на
общинската
администрация за покриване
на цената на услугата;
Проверката
включва
следните аспекти:
правен - преглед на цялата
финансова
и
търговска
договорна
документация,
свързана с проекта и всички
други правни аспекти, които
имат ефект върху проекта;
технически – подробен
преглед на мястото, проекта,
изграждането
и
оперативните аспекти на
проекта,
включително
преглед на изпълнимостта и
определените
разходи,
анализ на техническия риск
на проекта;
търговски
(ако
е
приложима) – преглед на
очакваната
употреба
и
ценовите допускания на
проекта,
анализ
на
чувствителността
при
негативни сценарии, когато
проектът има значителен
риск на търсене;
проверка на финансовия
модел – независима проверка
на финансовия модел, на
който
се
основава
финансовата прогноза на
проекта;
преглед на изискваните и
препоръчителни застраховки
на проекта и разходите за

Доклад за
направени
проверки
(от
независима
финансова
институция)
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24. Приключване на
договарянето





25. Изготвяне на
проектодоговор и
Проверка за
съответствие











застраховане,
предвидени
във финансовия модел за
проекта;
Информиране на общинската
администрация
за
резултатите от проверката
чрез запознаване с доклада
на независимата финансова
институция.
Търговско приключване на
проекта - при постигане на
търговско
споразумение
между всички страни и
подписване на договорната
документация;
Финансово приключване на
проекта – при подписване на
споразуменията
за
финансиране.
Изготвяне
на
проектодоговор,
който
включва освен основните
параграфи на един договор и
специфични договорености,
а също така и процедури за
самонаблюдение; санкции,
глоби и неустойки при
нарушение
на
договореностите;
Включване на задължителна
информация
в
проектодоговора, относно:
идентификационни данни
на
партньорите,
организационно-правна
форма;
дефиниране
на
собствеността, управлението
и начина на финансиране
(източници,
достъп
до
източниците);
кой е собственик на актива
за срока на договора;
кой е ползвателят на
актива за срока на договора

Търговско
споразумение
Финансово
споразумение

Проектодоговор
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или след изтичането му.
има
ли
Общината
финансови
или
други
имуществени
задължения
(напр. поземлен апорт) и
какво е правното основание
за
него
и
неговата
законосъобразност;
може ли активът да бъде
закупен след изтичане на
проекта и включена ли е в
договора опция за покупка и
начин на определяне на
цената;
включени
ли
са
изискванията за поддръжка и
функциониране
по
предназначение на актива и
разпределени
ли
са
рисковете, отговорностите и
гаранциите,
ако
се
предвиждат
такива;
и
качество на актива.
има ли количествени,
качествени предписания към
финансирането
на
изпълнението
(може
ли
Общината
да
редуцира
плащането на определени
данъци
и
такси,
ако
изпълнението не отговаря на
изискванията за количество и
качество;
свързано
ли
е
удостоверяването
на
изпълнението с частичното
плащане и други въпроси,
относими
към
законосъобразността
и
стойността на парите.
Осъществяване на проверка
от юрист, относно степента
на
съответствие
между
постигнатите договорености
и
съдържанието
на

„Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства на община Златоград”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и
участие на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

- 75 -

26. Сключване на ПЧП
договор




27. Попълване на бизнес 
досието на проекта
за ПЧП


проектодоговора.
Съгласуване
на
проектодоговора,
чрез
полагане на съгласувателни
подписи;
Подписване на договора от
кмета на общината.
Попълване на досието с
документацията на етап
договаряне на ПЧП;
Архивиране
на
документацията.

Договор

Документация
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ДОК 00-03-01

Протокол за избор на процедура по договаряне
Днес ………..................................... г. Комисия в състав:
Председател: ………………………………………………………………………..
(име, презиме, фамилия, длъжност)
Членове:
1.……………………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия, длъжност)
2.……………………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия, длъжност)
3.……………………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия, длъжност)
4.……………………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия, длъжност)
5.……………………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия, експерт в област)
6.……………………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия, експерт в област)
7.……………………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия, експерт в област)
8.……………………………………………………………………………...
(име, презиме, фамилия, експерт в област)
се

запозна

и

обсъди

възможните

варианти

за

договаряне

на

проект

…………………….....................................................................................................................……..
В резултат на предоставената информация и проведените консултации, и с оглед
гарантиране, че процедурата се изпълнява съгласно всички законови нормативи. Комисията
предлага да бъде извършена процедура по договаряне
........................................................………….....................................…………………….
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Област на консултиране:

Препоръчителни действия и заключения

Комисия:
Председател:…………………………..
Членове:
1……………………………….
2……………………………….
3…………………………….....
4………………………………..
5……………………………….
6……………………………….
7…………………………….....
8………………………………..
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ДОК 00-03-02

Проектно споразумение
СЪДЪРЖАНИЕ:
стр.
ВЪВЕДЕНИЕ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ
ОБХВАТ
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
ГАРАНЦИИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЕСПЛОАТАЦИОННАТА ФАЗА
ЦЕНИ, ПЛАЩАНИЯ И ПРОМЕНИ В ЦЕНИТЕ
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА ДОГОВОРА
ФОРС-МАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ ПРИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
ЗАСТРАХОВАНЕ
РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ
ДОКЛАДВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ
ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ДРУГИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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ВЪВЕДЕНИЕ
Тук се посочват основанията за реализацията на проект за ПЧП. Описват се накратко
(но без да се ограничават) всички аспекти от проекта и връзките между страните.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ
Описват се общите условия и дефиниции, ключовите термини, използвани в
проектната документация.
ОБХВАТ
Конкретизира се обхвата на проекта за ПЧП и се уточняват въпросите, свързани с
терените по проекта.
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
Описват се преходните разпоредби, свързани с времевата фаза на разработката на
проекта за ПЧП, изграждането на активите, последващото им пускане в експлоатация,
тестване и отговорности при тестването, защита от забавяне в сроковете и други.
ГАРАНЦИИ
Посочват се гаранции за качествено изпълнение на договореностите от всяка една от
страните в проектното споразумение.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ
Уточнява се разпределението на рисковете между партньорите при осъществяването
на проекта, отчитайки рисковия му профил, в т.ч. се изготвя матрица на рисковете, а също
мерките за неговото управление, която всяка една от страните трябва да реализира.
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ФАЗА
Изброяват се правата и задълженията на страните по споразумението по време на
експлоатационната фаза на проекта, включително и предоставянето на последващи услуги,
наличност и поддръжка на активите, ниво на качество на услугите, поддръжка и други.
ЦЕНИ, ПЛАЩАНИЯ И ПРОМЕНИ В ЦЕНИТЕ
Посочват се договорените плащания, сроковете и евентуалните възможности за
промени в договореностите.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Описват се възможните варианти и причини за прекратяване на проектното споразумение,
различните договорености за компенсации, включително и при доказана несъстоятелност на
една от страните, прехвърлянето на активите, правата за ползване, правата за собственост и
други.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ПРИ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА
Изброяват се и се уточняват начините за обратното прехвърляне на собствеността на
земи, активи и други, при изтичане срока на договора.
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ФОРС-МАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Дефинират се предполагаемите събития, водещи до компенсиране на някоя от
страните, освобождаване или налагане на удръжки, действия и отговорности при форсмажорни обстоятелства и други. Описва се правото за встъпване в услугата от
администрацията и поемане на контрол на дейността при специфични обстоятелства.
ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ ПРИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
Посочват се предполагаемите (положителни и негативни) ефекти върху реализацията
на договора за ПЧП при евентуална промяна в законодателството и стандартите, както и
правата и отговорностите на всяка от страните при тези обстоятелства.
ЗАСТРАХОВАНЕ
Изброяват се изискванията за застраховане на предмета на договора за реализация на
ПЧП проекта.
РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ
Посочва се начина на разрешаване на конфликти и спорове, възникнали между
страните по време на реализацията на договора.
ДОКЛАДВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ
Посочва се организационния подход и системата за информиране при докладване на
нередности, възникнали в хода на реализацията на проекта.
ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Посочват се нормативните документи, имащи отношение и касаещи реализацията и
предмета на ПЧП договора.
ДРУГИ
Описват се други допълнителни въпроси, ненамерили отражение в горните раздели
като конфиденциалност, право на интелектуална собственост, различни видове
споразумения и други.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Спецификация и изисквания
2. Предложенията от участниците,
последващите преговори

техните

оферти

и

документацията

от

3. Договорения механизъм на плащане
4. Други
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ДОК 00-03-03

Предквалификационен въпросник
Проект:
Наименование на проекта
І. Информация за кандидата
1.

Обща информация за кандидата

2.

Оперативна
участника

3.

Финансова информация

(годишни счетоводни отчети, одитни доклади,
финансови доклади и други. За кандидати,
които
не
са
регистрирани,
съгласно
българското законодателство, подаваната
информация да е придружена от легализиран
превод)

4.

Гаранции

(информация за гаранции от компаниятамайка, когато кандидатът разчита на
финансовата подкрепа на компанията-майка
или на фирма в групата, за да отговори на
изискванията. За кандидати, които не са
регистрирани
съгласно
българското
законодателство, подаваната информация да е
придружена от легализиран превод).

5.

Референции

(препоръки от участието на кандидата в
подобни ПЧП проекти, показващи опит в

информация

(една компания или консорциум и ако е
консорциум,
описание на структурното
споразумение и ролята на всеки член, описание
на всички назначени консултанти и т.н. За
кандидати, които не са регистрирани съгласно
българското законодателство, подаваната
информация да е придружена от легализиран
превод)
за (брой
служители,
обекти,
техническо
оборудване и друга приложима информация. За
кандидати, които не са регистрирани, съгласно
българското законодателство, подаваната
информация да е придружена от легализиран
превод)
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съответните сфери. За кандидати, които не са
регистрирани
съгласно
българското
законодателство, подаваната информация да е
придружена от легализиран превод).
6.

Автобиография на екипа

(биографични справки на членовете на основния
екип по проекта, показващи опита им в
подобни/сходни проекти. За кандидати, които
не са регистрирани съгласно българското
законодателство, подаваната информация да е
придружена от легализиран превод).

7.

Документи за законова
допустимост

(Съдебно решение, актуално състояние, ДДС
регистрация, ЕИК регистрация, удостоверения
от НАП за липса на задължения, свидетелства
за съдимост на ръководните кадри, декларации
за конфликт на интереси и други. За кандидати,
които не са регистрирани съгласно българското
законодателство, подаваната информация да е
еквивалентна и да е придружена от легализиран
превод).

8.

Сертификати и приложими
политики и практики

(потвърждение на подходящи политики и
практики, спазвани от кандидата-контрол на
качеството,
здравословни
и
безопасни
практики, политика за опазване на околната
среда, политики за човешките ресурси като
политика на равноправие и равни възможности
и други. За кандидати, които не са
регистрирани
съгласно
българското
законодателство подаваната информация да е
придружена от легализиран превод).

9

Други документи

(приложими в съответствие със спецификата
на проекта. За кандидати, които не са
регистрирани
съгласно
българското
законодателство, подаваната информация да е
придружена от легализиран превод).

ІІ. Специфична информация за проекта
1.

Описание на проекта

Приложение: Резюме на проекта

2.

Гаранции

(размер на исканата гаранция, ако
приложимо)

е
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3.

Оценка на въпросниците

Приложение: методология за оценка

4.

Начин на подаване на въпросниците

(график, краен срок, място, брой копия на
електронен и хартиен носител, специфични
изисквания към опаковането, външните
етикети и други)

5.

Друга информация

Друга специфична
приложимо

информация,

ако

е
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ДОК 00-03-04

Заповед за одобрение на документацията на процедурата по
договаряне

№……………………
гр. Златоград……………….20….. година
На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и решение на Общински съвет Златоград № …………..
О Д О Б Р Я В А М:
І. Документация за участие в процедурата по договаряне за реализиране на проект чрез ПЧП
схема, както следва:
1………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………….
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ……………...……………………………
Директор на дирекция:……………………………………………
Директор на дирекция:……………………………………………
Директор на дирекция:……………………………………………
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
КМЕТ:
(…….............………………)

„Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства на община Златоград”
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ДОК 00-03-05

Протокол от провеждане на мероприятие

Днес ………..................................... г. в ……………………………. се проведе
……..……………………………………………………………………………………………
………………………………………(конференция в ранната фаза на договаряне по проект,
работна среща или друго събитие) …………................………………………………………….
При следния дневен ред:
1. …………………………………….
2. …………………………………….
По точка първа от дневния ред :
………………………………………………………………………………………………………
По точка втора от дневния ред :
………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 2…….. г.
Златоград

Протоколирал: ………………………………………………
(име, фамилия, длъжност)
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ДОК 00-03-06

Регистър на предквалификационни въпросници

Входящ регистър
за приемане на предквалификационни въпросници
по проект ПЧП №……………
Пореден (входящ) №
Дата (ден, месец, година)
Час на получаването
Пореден (входящ) №
Дата (ден, месец, година)
Час на получаването
Пореден (входящ) №
Дата (ден, месец, година)
Час на получаването
Пореден (входящ) №
Дата (ден, месец, година)
Час на получаването
Пореден (входящ) №
Дата (ден, месец, година)
Час на получаването
Пореден (входящ) №
Дата (ден, месец, година)
Час на получаването
Пореден (входящ) №
ЗЛАТОГРАД
………….200….г.

Подпис на подателя:
Подпис на подателя:
Подпис на подателя:
Подпис на подателя:
Подпис на подателя:
Подпис на подателя:
Подпис на подателя:

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
ДЕЛОВОДСТВО
Приел документите:
(………………………)
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ДОК 00-03-07

Карта за оценка

за реализация на проект за публично-частни партньорства №…………./ ………………
попълва се за всеки участник

1.

Наименование на кандидата

2.

Номер и дата на ПКВ

3.

Регистрация по ЕИК

4.

Други участници в консорциума

Ако е приложимо

5.

Договора за консорциум подписан ли е от всички

Да/ Не/ Неприложимо

6

Има ли чуждестранни участници в консорциума

Да/ Не/ Неприложимо

7.

Документацията за законова допустимост пълна ли е

Да/Не

8.

На изисквания език ли е

Да/ Не/ Неприложимо

9.

Документацията е получена преди крайния срок

Да/Не

10.

Технически и оперативен капацитет на кандидата

Да/Не
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11.

Икономическа и финансова способност

Да/Не

12.

Включена ли е информация за гаранция

Да/ Не/ Неприложимо

13.

Професионален опит/способност

Да/Не

14.

Експертния състав притежава ли необходимата квалификация

Да/Не

15.

Допълнителни квалификации, сертификати, положителни практики

Да/Не

16.

Други изисквания/документи

17

ЗАБЕЛЕЖКИ

18

Качествена оценка на предложението, подход към основните аспекти на Попълва се на етап изготвяне на Кратък
проекта и сравнителен анализ на между възможности и опит и списък
предлаганите финансови параметри

18.

Цялостно решение

Председател на комисия
(……………….…………………..)
ЗЛАТОГРАД
………..20... година

Членове:

1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
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ДОК 00-03-08

Дълъг списък с допуснати кандидати

Дълъг списък
С допуснати кандидати по проект за публично-частни партньорства №…………./ ………………
№ по

Входящ номер на ПКВ/дата на

ред

подаване

Наименование на кандидата

Председател на комисия
(……………….…………………..)
ЗЛАТОГРАД
………..20... година

Членове:

1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
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ДОК 00-03-09

Кратък списък с допуснати кандидати

Кратък списък
С допуснати кандидати по проект за публично-частни партньорства №…………./ ………………
№ по

Входящ номер на ПКВ/дата на

ред

подаване

Наименование на кандидата

Оценка

Председател на комисия
(……………….…………………..)
ЗЛАТОГРАД
………..20... година

Членове:

1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
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ДОК 00-03-10

План за управление на рисковете. Матрица на рисковете

за реализация на проект за публично-частни партньорства №…………./ ………………
№
Категория на
по
Описание
риска
ред
1. Риск за наличност Услугите, предоставяни от частния
партньор,
не
отговарят
на
спецификацията на администрацията
2.

Риск от забавяне 1. Завършването на предвидената
на
инфраструктура може да се забави
инфраструктурата така, че предоставянето на услугата да
не може да започне по план.
2. Завършването на изграждането в
срок би довело до преразход.
3. Забавяне поради промяна на
спецификации.

Управление (примери)







Ясна изходна спецификация
Мониторинг на дейността
Неустойки във фиксираните плащания
Специална застраховка (за забавяне
на проекта).
Независим
експерт
потвърждава
завършването на работата.
Парични
неустойки,
строително
споразумение и други подходящи
гаранции от частния партньор, че ще
завърши обектите (освен ако не е по
вина на администрацията).

Разпределение
Частния партньор

Частния партньор
(освен ако не е по вина на
администрацията)
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3.

4.

Риск от преразход Реалните
разходи
надхвърлят
планираните разходи по време на
фазите на проектиране и изграждане.
Риск при
Проектираните обекти не могат да
проектирането
постигнат изходната спецификация.









5.

Екологичен риск

Отговорност за загуби от екологични
щети,
предизвикани
или
от
строителните/експлоатационни
дейности, или от действия преди
проекта.






6.

Валутен риск

Промените в обменния курс имат ефект
върху планираните разходи за внос в
някоя от фазите на проекта



Частния партньор
Строителни договори с фиксирана
цена
Планиране на допълнителни разходи
Стенд-бай
заемни
споразумения/
Частния партньор
Ясни изходни
спецификации.
допълнително
собствено
Гаранция
за проектирането.
финансиране
Отговорност за видими и скрити
дефекти.
Консултации
и
преглед
от
администрацията.
Включване на независим експерт.
Проверка от кандидатите на състоянието Частния партньор или
публичния партньор
на терена на проекта.
Независими
проучвания
на
администрацията на терена на проекта.
Клаузи за освобождаване от отговорност
за екологично замърсяване преди
проекта.
Възстановителни работи за отстраняване
на идентифицирани замърсявания, като
една от целите на проекта.
Независим
на работите
по Частния партньор
Инструментиконтрол
за хеджиране
(например
възстановяването
суапове)
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7.

Риск от форсмажорни
обстоятелства

Възникване на определени форсмажорни обстоятелства, които са
извън контрола на страните (природни
или предизвикани от човек)

Ясна дефиниция на форс-мажорни
обстоятелства
Застраховка
срещу
идентифицируеми
и
предотвратими рискове.
Прекратяване на форс-мажор

Частния партньор, ако
рискът може да се
застрахова; споделен, в
противен случай



Индексиране
на
фиксираното
плащане
или
плащанията
от
потребителите

Администрацията носи риска
от инфлация до нивото на
съгласувания индекс; над
него - частния партньор



Използване
на
ДСЦ,
отделящо Частния партньор
паричните потоци по проекта от
останалата дейност и собственост на
акционерите.
Ограничения за задлъжнялост и
изисквания за финансиране на частния
партньор.
Задължение за публикуване финансови
отчети и информиране за всякакви
съдебни спорове или конфликти с
кредиторите.
Права на администрацията да прекрати
ПЧП споразумението.
Права за заместване на частния
партньор с директно споразумение.
Заместване на частния партньор с нов
частен партньор при възможност.





8.

Инфлационен
риск

9.

Риск от
несъстоятелност

Действителната
инфлация
надвишава
очакваната
(посъществен
риск
през
експлоатационната
фаза
на
проекта)
Несъстоятелност на частния
партньор
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1. Рискове, които могат да се
застраховат при подписване на
споразумението и които са
включени
в
съгласуваните
застраховки по проекта, но които
впоследствие се оказва, че не
могат да се застраховат.
2. Значително увеличаване на
цената на застраховане.



11. Лихвен риск

Цената на финансирането се
увеличава значително



Инструменти за хеджиране (например
суапове)

Частния партньор или
публичния партньор

12. Риск от скрити
дефекти

Загуби или щети, предизвикани от
скрити дефекти в обектите по
проекта



Когато е възможно, проектирането и
изграждането на обектите трябва да се
извърши от частния партньор.
Ако проектът включва придобиване на
съществуващи обекти от частния
партньор, кандидатите трябва да
извършат подробна проверка на тези
обекти за откриване на дефекти.
Процедурата
и
цената
за
възстановяване на откритите дефекти
може да се договори предварително с
частния партньор.
Задължение за навременно докладване
на скрити дефекти от частния партньор.

Частния партньор (ако той
проектира
и
изгражда
обектите)
Иначе, администрацията, но
само ако не съществуват, или
не
са
достатъчни
застраховките за покриване на
риска и ако отговорността на
администрацията
е
ограничена.

10. Застрахователен
риск







В
случай
1,
по
избор
на Частния партньор или
администрацията - самозастраховане, споделен, според
или
ако
възникне
събитие
- обстоятелствата
прекратяване на ПЧП споразумението,
аналогично
на
форс-мажорно
обстоятелство с компенсации за
частния партньор.
Резерви.
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13. Риск на
поддръжката

14. Пазарен риск

1. Разходът за поддръжката
необходимото
състояние
активите
е
по-висок
планираните
разходи
поддръжка
2. Не се извършва поддръжка

на
на
от
за

Търсенето на предлаганите услуги
може да е по-ниско от очакваното








15. Оперативен риск Фактори (различни от форс-мажорни
обстоятелства),
влияещи
на
експлоатационните изисквания на
проекта,
включително
планирани
оперативни разходи и необходими
умения (например трудови спорове,
компетентност на служителите, измами
от служителите, технически повреди,
екологични инциденти и др.)






Ясни изходни спецификации
Частния партньор
Механизми за неустойки и мониторинг
на дейността
Подходящ договор за експлоатация и
поддръжка
Право на замяна на частния партньор
Специална застраховка и специална Администрацията
(при
гаранция под формата на споразумение проекти,
финансирани
с
за окончателна поддръжка
фиксирано плащане).
Плащане за наличност
Частния
партньор
(при
проекти,
финансирани
с
потребителска такса)
Ясни изходни спецификации
Механизми на неустойки и
мониторинг на дейността
Подходящ
договор
за
експлоатация и поддръжка
Специална застраховка

Частния партньор
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16. Риск при
планирането

1. Предлаганото местоположение на
строителния обект, както и самият обект
не отговарят на законовите изисквания
свързани с планирането и използването
на земята или сградите.
2. Оскъпяване/забавяне получаването на
необходимите
разрешителни
или
невъзможност да бъдат получени.







Непредвидими
действия
на
17. Политически риск 1.
администрацията или други власти,
които водят до съществени негативни
ефекти върху очакваната възвръщаемост
на собствения капитал, обслужването на
дълга или като цяло повишават разходите
за частния партньор.
2. Действия по отчуждаване на активите
на частния партньор (дублирано в някои
от финансовите рискове).







Преди началото на търга по проекта
администрацията трябва да идентифицира
и
осигури
всички
необходими
разрешителни, които не са част от
конкретното предложение на частния
партньор за проектиране и строителство
(например, разрешително за ползване на
земята, зониране).
Частният
партньор
трябва
да
идентифицира
всички
необходими
разрешителни свързани с проектирането и
изграждането на обектите.
Освобождаване от отговорност при
забавяния
на
получаване
на
разрешителното от частния партньор, в
случай че забавянето не е причинено от
частния партньор.
Ограничаване
на
риска
до
непредвидими действия, за които няма
освобождаване от отговорност в ПЧП
споразумението.
Разграничаване между общи и
дискриминиращи
непредвидими
действия.
Специални неустойки.
Прекратяване
и
компенсации
(например
при
действия
по
отчуждаване).

Администрацията
(по
отношение
на
всички
разрешителни за ползване на
земята и зониране, освен ако
изборът на място не е
направен
от
частния
партньор)
Частният
партньор
(по
отношение
на
всички
разрешителни за строеж или
специални
други
разрешителни, свързани с
проектирането
или
строителството)

Администрацията (във връзка
с
дискриминиращи
непредвидими действия и
действия по отчуждаване).
Частният партньор (при общи
непредвидими действия).
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18. Регулаторен риск Разрешения, необходими от други
държавни власти, не са получени или са
получени срещу по-големи разходи.





19. Риск на
остатъчната
стойност

Активите на проекта при прекратяване
или изтичане на ПЧП споразумение не са
в
необходимото
състояние
за
предаването им на администрацията.





20. Ресурсов риск

Липса или недостатъчно
количество/качество на начални ресурси,
необходими за изпълнението на проекта.



Правен анализ на администрацията за
всички необходими регулации.
Проверка от частния партньор за
определяне
на
необходимите
разрешителни за експлоатация.
Придобиване на всички разрешителни
преди датата на подписване (ако е
позволено
от
приложимото
законодателство и е необходимо).

Частният
партньор
(по
отношение на разрешителни
за експлоатация)
Администрацията (ако някое
разрешително може да се
издаде преди датата на
подписване и може да се
прехвърли
към
частния
партньор впоследствие)

Задължения на частния партньор за
поддръжка и възстановяване.
Проверка на активите по проекта с
наближаването на края на срока на
проекта.
Гаранции от частния партньор в полза
на
администрацията
(например,
неустойки към текущите плащания).
Договори за доставка на всички
необходими по проекта ресурси
(например, договори за плащане след
доставка)

Частният партньор

Частния партньор (освен ако
ресурсите не са предоставяни
от администрацията)
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21. Риск от
подизпълнители

Фалит
или
несъстоятелност
на
подизпълнител. Този риск може да
възникне по време на фазите на
строителство и/или оперативните фази
на проекта.






22. Данъчни рискове Промяна на приложимите данъчни
ставки или нови данъци могат да
доведат
до
намаление
на
възвръщаемостта
на
собствения
капитал.



1. Технологичното решение за
услугата може да не постига в
достатъчна
степен
изходната
спецификация.
2. Технологичното развитие може да
направи използваната технология
морално
остаряла
и
неконкурентноспособна.



23. Технологичен
риск



Подизпълнителите трябва да имат
опит, знания и договорни задължения
за дейността, която трябва да
извършат.
Администрацията трябва да одобри
резервни
подизпълнители
предварително.
Проверка
от
администрацията,
включваща преглед на първото ниво от
подизпълнители, за да се потвърди
прехвърлянето на рисковете към тях.
Специални
компенсации
(ако
промените възникнат в следствие
на дискриминиращи непредвидими
действия).

Задължение на частния партньор да
подновява периодично технологията, за
да
се
постигат
изходните
спецификации.
Неустойки при неуспех да се
постигнат изходните спецификации.

Частният партньор

Администрацията (във връзка
с увеличение на данъците или
нови данъци, произтичащи от
дискриминиращи
непредвидими действия).
Частният
партньор
(в
останалите случаи).
Частният партньор
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24. Риск при
комуналните
услуги

1. Липса на необходимите комунални
услуги за строителството и/или
експлоатацията на проекта.
2. Проектът може да закъснее, поради
закъснения, свързани с отстраняването
или преместването на комунални
услуги, разположени на терена на
проекта.






Резервна схема за доставка при
извънредни случаи.
Договори за извънредни доставки.
Специална застраховка.
Осигуряване на комунални услуги
извън
обхвата
на
обекта
от
администрацията.

Частният
партньор
(освен
ако
администрацията
не
предоставя комуналната
услуга) или споделяне.
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ДОК 00-03-11

Регистър на офертите
Входящ регистър
за приемане на оферти по проект ПЧП №……………
Пореден (входящ) №
Дата (ден, месец, година)
Час на получаването
Пореден (входящ) №
Дата (ден, месец, година)
Час на получаването
Пореден (входящ) №
Дата (ден, месец, година)
Час на получаването
Пореден (входящ) №
Дата (ден, месец, година)
Час на получаването
Пореден (входящ) №
Дата (ден, месец, година)
Час на получаването
Пореден (входящ) №
Дата (ден, месец, година)
Час на получаването
Пореден (входящ) №
Дата (ден, месец, година)
Час на получаването
Пореден (входящ) №
Дата (ден, месец, година)
Час на получаването

ЗЛАТОГРАД
………….200….г.

Подпис на подателя:
Подпис на подателя:
Подпис на подателя:
Подпис на подателя:
Подпис на подателя:
Подпис на подателя:
Подпис на подателя:
Подпис на подателя:

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
ДЕЛОВОДСТВО
Приел документите:
(………………………)

„Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства на община Златоград”
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участие на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
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ДОК 00-03-12

Карта за оценка на оферта
за реализация на проект за публично-частни партньорства №…………./ ………………
(попълва се за всеки участник)
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование на кандидата
Номер и дата на офертата
Регистрация по ЕИК
Други участници в консорциума
Договора за консорциум подписан ли е от всички
Има ли чуждестранни участници в консорциума
Документацията за законова допустимост пълна ли е
На изисквания език ли е
Документацията е получена преди крайния срок
Технически и оперативен капацитет на кандидата
Икономическа и финансова способност
Включена ли е информация за гаранция
Професионален опит/способност
Експертния състав притежава ли необходимата квалификация
Допълнителни квалификации, сертификати, положителни практики
Други изисквания/документи

Ако е приложимо
Да/ Не/ Неприложимо
Да/ Не/ Неприложимо
Да/Не
Да/ Не/ Неприложимо
Да/Не
Да/Не
Да/Не
Да/ Не/ Неприложимо
Да/Не
Да/Не
Да/Не
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17

Проверка за пълнота на офертата (Всички изисквани формуляри ли са
надлежно попълнени, подписани и предадени; осигурени ли са тръжни
гаранции и други)

18

Правна оценка. (преглед на коментарите към предлаганото проектно
споразумение, подадени като част от офертата. Анализ на степента на
приемливост на предложеното споразумение. Там, където коментарите
или предложените промени от страна на кандидата са адекватни и
приемливи за администрацията, оценката може да не се намалява
значително и предложените промени могат да се включат в бъдещи
кръгове от преговори. В случаи, в които промените са нежелателни или
променят разпределението на рисковете по проекта, те трябва да получат
по-ниски оценки. Неприемливи промени могат да доведат до отхвърляне
на офертата или изискване кандидата да подаде нова, съобразена със
задължителните изисквания оферта.
Техническа оценка.(проектиране, изграждане и експлоатация, предвидени
срокове и условия за пуск на обектите, преходни периоди и прехвърляне
след изтичане на договора. Преглед на всички предложени методи при
подхода им за предоставяне на услугите; Спазването на спецификациите
на администрацията и посочване на степента и сериозността на всички
изключения; Оценка дали решението отговаря на спецификацията.
Оценка на проектирането; Оценка нивото на качество на предложените
материали и услуги; Проверка на интегрираността на плановете и други)

19.
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20.

Финансова оценка. (Оценка на разпределението на риска в
предложението и доколко то се различава от желаното разпределение на
риска. Прехвърлянето на риска трябва да е отчетено в общата оценка за
стойността на вложените средства и може да повлияе върху третирането
на активите в баланса на администрацията.Анализ на финансовите
прогнози, заложени в предложената оферта, особено във финансовия
модел, като е основна тема за анализ от финансовия екип.Обобщение и
сравнение на ННС на офертите, включително сравнение с АПР и модела
със „скрити тарифи". Преглед на поносимостта на офертата Преглед на
включените в офертата условия за финансиране и ниво на осигурено
собствено финансиране, както и преглед на основната документация на
финансиращите институции. Анализ на механизма на плащане, както е
предложен от кандидата и по- специално на неговата приемливост, ефект
върху разпределението на рисковете,стойността на вложените средства и
поносимостта.Стабилност и изпълнимост на общото финансово
предложение, постижимост на финансовите прогнози при анализа на
чувствителността и други)

21.

Крайна оценка
Председател на комисия
(……………….…………………..)

ЗЛАТОГРАД
………..20... година

Членове:

1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
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ДОК 00-03-13

Контролен лист “Договаряне на проекти за ПЧП”
КОНТРОЛЕН ЛИСТ
Одобрявам
.................................

дата:........................

Ръководител:
.........................................

Код на Контролния лист: ........................................................
(проект, звено,/ № по ред/ дата)
1.3

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:

1.

Избраната оферта отговаря на техническите и
други изходни изисквания

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Кандидата, в т.ч. и консорциума има
капацитета да реализира офертата
Избраната оферта предлага най-добра
стойност на вложените средства
ННС на разходите на предложеното решение е
по-ниска от тази на останалите оферти
Разходите на предложеното решение имат пониска ННС, отколкото тези на АПР, отчитайки
всички разлики в рисковете или други
релевантни фактори
Предложеното решение предлага по-добра
стойност на вложените средства, отколкото
всеки друг предложен вариант в офертите,
вземайки предвид разликите в техническата
спецификация, рисковете и другите фактори
Същото предложение не може да се договори с
по-ниска ННС на разходите
Същото ниво на разходи от гледна точка на
ННС не може да осигури по-високо ниво на
резултата
Избраната оферта е поносима за бюджета, в
т.ч. проверка за поносимост през целия жизнен
цикъл на проекта, вземайки предвид
съществуващия бюджет

............................
(име, подпис)
............................
(име, подпис)
............................
(име, подпис)
............................
(име, подпис)
............................
(име, подпис)

............................
(име, подпис)

............................
(име, подпис)
............................
(име, подпис)
............................
(име, подпис)
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10.

Избраната оферта е финансируема
............................
(име, подпис)

11.

12.

Наличие на готовност за банково финансиране
на частния партньор за реализацията на
проекта
Основните параметри на проектната
документация са определени, проектната
документация в е изработена и приета

............................
(име, подпис)
............................
(име, подпис)

В резултат на извършения контрол считам:
Дата: ....................
Становище на ……………………..:

Лице осъществило контрол: ...............................

Дата: ....................
...............................
Специалист ……………….:

:

дата:........................

............................
(име, подпис)
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ОП 00-04
ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЧП ПРОЕКТИ”
1. Цели
Настоящата процедура регламентира процеса на изпълнение на проекти, осъществявани
посредством публично-частни партньорства. Тя се прилага за всички звена, отдели и
дейности,

имащи

отношение

към

дейността.

Тя

цели

адекватно

прилагане

на

законоустановените процедури и утвърдените европейски практики и препоръки.
2. Описание на процедурата и правомощията
2. 1 Матрица на правата и отговорностите
Длъжност, звено

*

*

*

*

*

*

Изискване, дейност
Ресурсно осигуряване управлението на договора
Разработване на стратегия за управление на договора за
ПЧП
Контролни
дейности
върху
ефективността
и
ефикасността от изпълнението на проекта
Управление на проекта при неговото изграждане
Управление на проекта при неговата експлоатация
Управление на риска в проекта
Разработване и внедряване на процедури за докладване
на нередности по договора
Разработване и внедряване на процедури за разрешаване
на спорове
Разработване и внедряване на процедури при промени в
проектната спецификация
Приключване или прекратяване на договора
Рефинансиране
Публичност на проекта – конференция
Попълване на бизнес досието на проекта за ПЧП
О-осъществява; У-участва; С-съгласува; И-информира (се); К-контролира; Р - решава
*- матрицата в частта на длъжност и звено се попълва при определяне на вида на ПЧП и
ресорната Дирекция, която ще организира и осъществи контрол по реализацията му.
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2.2 Описание на процеса
Старт

Проекто заповед

Ресурсно осигуряване управлението на договора

Заповед

Оперативен работен
план

Разработване на стратегия за управление на договора за ПЧП

Стратегия

Механизми за
управление

Система за Мониторинг

Контролни дейности върху ефективността и ефикасността от
изпълнението на проекта

Управление на проекта при неговото изграждане

Контролен лист

Протокол

Пазарни тестове
Управление на проекта при неговата експлоатация

корекции

Сравнителни
тестове
План за управление
Матрица на рисковете

Управление на риска в проекта
Рисков профил

Проектна
спецификация

Разработване и внедряване на процедури за докладване на
нередности по договора

Процедури

Разработване и внедряване на процедури за разрешаване на
спорове

Процедури

Разработване и внедряване на процедури при промени в
проектната спецификация

Допълнителни
споразумения

Анализи

Приключване или прекратяване на договора

Рефинансиране

Приемопредавателен
протокол

Контролен лист

Публичност на проекта - конференция

Информационни
материали

Попълване на бизнес досието на проекта за ПЧП

Бизнес досие

Край

3. Отговорност, изменения, разпределение:
За спазването и контрола на процеса отговарят звено, определено със заповед.
Промените в тази основна процедура стават със заповед на Кмета на Общината.
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Копие от тази процедура се предоставя на всички отговорни лица, имащи отношение
към процеса.
За поддържането и измененията на процедурата отговаря звено или служител,
определени със заповед.
4. Документация (съпътстващи валидни документи):
РИ 00-04

”Действия при изпълнение на ПЧП проекти”

ДОК 00-04-01 „ Заповед за определяне на финансовите средства и експертния състав”
ДОК 00-04-02 “ Контролен лист”
ДОК 00-04-03 “ Контролен лист”
5. Приложения:
Образци на посочените в т. 4 документи.

„Вътрешни правила и процедури за реализиране на публично-частни партньорства на община Златоград”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и
участие на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

- 109 -

РИ 00-04

Работна инструкция “Изпълнение на ПЧП проекти"
Действия при изпълнение на ПЧП проекти
1. Общи условия
Настоящата работна инструкция описва процеса на изпълнение22 на проекти, осъществявани
посредством публично-частни партньорства. Тя се прилага за всички звена, отдели и
дейности, имащи отношение към дейността. Тя цели адекватно прилагане на
законоустановените процедури и утвърдените европейски практики и препоръки.
2. Ход на процеса и разпределение на задълженията
Процес
1. Ресурсно
осигуряване
управлението на
договора

Дейност






2. Разработване на
стратегия за
управление на
договора за ПЧП



Изготвяне
на
проектозаповед
за
определяне на финансовите
средства
и
експертния
състав за управление на
ПЧП договора;
Съгласуване
на
проектозаповедта;
Подписване на заповедта от
Кмета на община Златоград;
Предоставяне на заповедта
на ангажираните в процеса
длъжностни
лица
за
сведение и изпълнение
Разработване на стратегия
за управление на ПЧП
договора,
която
да
гарантира
спазване
на
заложените параметри в
изходната
спецификация,
осигуряването на бюджетна
поносимост,
както
и
адекватно разпределение и
управление на риска през
целия жизнен цикъл на

Отговорни
к

Документ
Заповед
ДОК 00-04-01

Стратегия за
управление на
договора за
ПЧП

22

Част от нормативните актове, които трябва да се имат предвид, са: Закон за концесиите; Закон за
обществените поръчки; Закон за общинската собственост; Закон за държавната собственост; Закон за местното
самоуправление и местната администрация. Списъкът не е изчерпателен. Всички други нормативни актове,
които регулират условията и процедурите за изпълнение на публични договори в съответните сектори, трябва
да бъдат взети предвид.
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3. Контролни
дейности върху
ефективността23 и
ефикасността от
изпълнението на
проекта –







проекта;
Процеса по разработване на
стратегията за управление
на ПЧП договор включва:
изготвяне на оперативен
работен план за управление
на договора;
разработване
и
внедряване на механизми и
процеси за изпълнение на
оперативния работен план
за управление на договора;
разработване
и
внедряване на система за
текущо
управление,
контрол и мониторинг на
изпълнението
на
ПЧП
договор;
Стратегията е дългосрочен
планов документ и включва
мерки
свързани
с
реализацията
на
стратегиите, заложени в
текста на Меморандума за
ПЧП.
Извършване на постоянен
текущ
анализ
на
ефективността
и
полезността
на
изпълнението на стратегията
за управление на договора
на ПЧП проекта;
Анализът на ефективността
включва постоянно следене
и
отчитане
на
съотношението
между
вложените
ресурси
и
поставените цели, както и
сравнение
между
планираните
и
действителните резултати;
Отчитане на резултатите от
постоянния текущ анализ с
цел
мониторинг
на

Контролен
лист
ДОК 00-04-02
Механизъм за
плащане

23

Контролът на ефективността включва оценка на постигането на заложените цели на проекта. Това изисква
прецизно определение на целите на проекта по време на изпълнението му.
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4. Управление на
проекта при
неговото
изграждане









5. Управление на
проекта при
неговата
експлоатация






изпълнението
и
отражението
му
върху
механизма за плащане;
Контролните действия се
документират в контролен
лист
Съдействие от страна на
общинската администрация
при
изпълнението
на
договора с цел осигуряване
на обществения интерес;
Експертна
помощ
от
администрацията
към
частния партньор с цел
спазване
на
времевия
график, спецификата на
активите и размера на
планираните разходи;
Мониторинг от страна на
общинската администрация
във фазите на строителство,
за да се осигури изграждане
на активите в съответствие с
договорените
проектни
спецификации и срокове;
Контрол върху спецификата
на активите необходими за
предоставяне на услугата;
Управленските дейности на
администрацията
се
документират с протоколи.
Осъществяване на коректни
плащания
към
частния
партньор;
Осъществяване
на
сравнителни тестове, които
се отнасят до коригиране на
настоящата прилагана цена
спрямо
тази
в
други
подобни договори;
Осъществяване на пазарните
тестове – предоговаряне на
цената в съответствие с
пазарните условия.

Протокол
ДОК 00-03-05

Сравнителни
тестове
Пазарни
тестове
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6. Управление на
риска в проекта

7. Разработване и
внедряване на
процедури за
докладване на
нередности по
договора

 Изпълнение на плана за
управление
на
риска,
базиран на матрицата за
рискове;
 Спазване на изискванията за
отчитане и наблюдение на
риска, както и прилагането
механизма за контрол върху
частния
партньор
при
управляваните
от
него
рискове;
 Периодичен
преглед
и
актуализация на общия
рисков профил на проекта и
самата
матрица
на
рисковете;
 Идентифициране
на
потенциални
кризисни
ситуации и оценка на
финансовите
им
последствия;
 Налична
информация,
разясняваща действието на
съответните
клаузи
в
договора;
 Планове
за
кризисни
ситуации – включително
планове за възстановяване и
продължаване на дейността
при бедствия и аварии,
планове за встъпване в
управление, планове при
прекъсване на услугата и
др.
 Определяне на областите, в
които е възможно да
възникнат нередности от
мениджъра на проекта;
 Разработване на формални
процедури за докладване на
нередности, възникнали по
време на договора, с цел подобра
ефективност
и
минимизиране на разходите
по
администриране
на
договора за ПЧП;
 Внедряване на формалните

План за
управление на
риска
Матрица на
рисковете
Рисков профил
на проект
ДОК 00-03-10

Процедури за
докладване на
нередности
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процедури за отстраняване
на нередности.
8. Разработване и
внедряване на
процедури за
разрешаване на
спорове








9. Разработване и
внедряване на
процедури при
промени в
проектната
спецификация24










Определяне на областите, в
които е възможно да
възникнат
спорове
от
мениджъра на проекта;
Разработване на формални
процедури за разрешаване
на спорове, възникнали по
време на договора, с цел подобра
ефективност
и
минимизиране на разходите
по
администриране
на
договора за ПЧП;
Внедряване на формалните
процедури за разрешаване
на спорове;
При невъзможност да се
използват
формалните
процедури за разрешаване
на спорове, се преминава
към
извънсъдебни
споразумения,
арбитраж,
съдебен процес и т.н.;
Диагностициране
на
необходимите промени чрез
тестове и анализ;
Координиране
на
промяната;
Действия при промяната:
изменения в условията на
плащане;
промени в разходите,
свързана с модификацията
на услугата;
допълнителни разходи, в
т.ч.
оперативни
и
капиталови;
други.
Подписване
на
споразумения
относно
невключени в основния
договор за ПЧП промени.

Процедури за
разрешаване
на спорове

Анализ
Допълнително
споразумение

24

ПЧП договорите са дългосрочни споразумения и това предполага необходимостта от промени в услугата по
време на този период.
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10. Приключване или
прекратяване на
договора

11. Рефинансиране25

 Договорът приключва с
изтичането
на
срока
определен в споразумението
по проекта, ако няма
спорове и други нарушения;
 Прехвърляне на активите в
края на договора съгласно
клаузите на договора;
 Прекратяване на договора
поради неизпълнение на
задълженията на някоя от
страните
или
поради
възникване
на
непредвидими
събития,
които водят до реална
невъзможност
за
продължаване действието на
договора;
 Прехвърляне на активите
при прекратяване;
 Изплащане
на
компенсаторни плащания на
ощетената
страна
по
договор;
 Прехвърлянето на активите
се документира с протоколи.
 Проверка
има
ли
рефинансиране;
 Проверка има ли промяна в
разпределението
на
рисковете и задълженията
на частния сектор;
 Проверка изпълнена ли е
клаузата от договора за
ПЧП,
която
уточнява
взаимоотношенията между
партньорите
при
рефинансиране;
 Проверка коригирани ли са
плащанията към частния
партньор
при
рефинансиране;

Приемопредавателен
протокол

Контролен
лист
ДОК 00-04-03

25

Рефинансирането възниква, когато частният партньор променя по някакъв начин структурата, условията или
обезпечаването на финансирането. Той предприема рефинансиране, ако може да договори по-добри условия,
които да доведат до финансова полза под формата на еднократно плащане или увеличаване на текущите
дивиденти.
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12. Публичност на
проекта конференция

13. Попълване на
бизнес досието на
проекта за ПЧП

 Проверката се документира
в контролен лист;
 При отрицателни становища
по някоя от позициите
незабавно се предприемат
действия за отстраняването
им.
 Организиране и провеждане
на
пресконференции,
кръгли маси, обществени
дискусии
за
популяризиране на ПЧП
проекта и осигуряване на
прозрачност през всички
етапи на реализацията му;
 Обяви и публикации в
пресата;
 Публикуване на актуална
информация в сайта на
Община Златоград;
 Други
форми
на
публичност.
 Попълване на досието с
документацията на етап
изпълнение на ПЧП;
 Архивиране
на
документацията.

Информацион
ни материали

Документация
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ДОК 00-04-01

Заповед за определяне на финансови средства и експертен състав за
управление на ПЧП договора
№……………………
гр. Златоград,……………….20….. година
На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Назначавам експертен състав за управление на ПЧП договор № ……:
Ръководител:…………………….…………………….…………………………..
СЕКРЕТАР:…………………………………………………………………….
ЧЛЕНОВЕ:
1………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………….
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………….
ІІ. Определям срок за работата на експертния състав до ……………………..
ІІІ. Определям финансиране в размер на …………………………………………………..
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ……………...……………………………
Заповедта да се връчи срещу подпис на гореупоменатите лица за сведение и изпълнение.
Златоград
………..20... година

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
КМЕТ:
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ДОК 00-04-02

Контролен лист “Изпълнение на ПЧП проекти”

КОНТРОЛЕН ЛИСТ
Одобрявам
.................................

дата:........................

Ръководител:
.........................................

Код на Контролния лист: ........................................................
(проект, звено,/ № по ред/ дата)
1.4

КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ:

1.

Текущ анализ на ефективността
и полезността на изпълнението
на стратегията за управление на
договора на ПЧП проекта.
Съотношението
между
вложените
ресурси
и
поставените цели.
Сравнение между планираните и
действителните резултати.

2.

3.

............................
(име, подпис)

............................
(име, подпис)
............................
(име, подпис)

Мониторинг на изпълнението и
отражението му върху механизма
за плащане.
В резултат на извършения контрол считам:
4.

Дата: ....................

............................
(име, подпис)

Лице осъществило контрол: ...............................

Становище на ……………………..:
Дата: ....................
Специалист ……………….:
Дата: ....................

: ...............................
дата:........................

............................
(име, подпис)

: ...............................
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ДОК 00-04-03

Контролен лист “Изпълнение на ПЧП проекти”

КОНТРОЛЕН ЛИСТ
Одобрявам
.................................

дата:........................

Ръководител:
.........................................

Код на Контролния лист: ........................................................
(проект, звено,/ № по ред/ дата)
1.5

КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ:

1.

Има ли рефинансиране?
............................
(име, подпис)

Има
ли
промяна
в
разпределението на рисковете и
задълженията на частния сектор?
3. Изпълнена ли е клаузата от
договора за ПЧП, която уточнява
взаимоотношенията
между
партньорите при рефинансиране?
4. Коригирани ли са плащанията
към частния партньор при
рефинансиране?
В резултат на извършения контрол считам:
2.

Дата: ....................

............................
(име, подпис)

............................
(име, подпис)
............................
(име, подпис)

Лице осъществило контрол: ...............................

Становище на ……………………..:

Дата: ....................
Специалист ……………….:
Дата: ....................

: ...............................
дата:........................

............................
(име, подпис)

: ...............................
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се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на
ОП «Административен капацитет»
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