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МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

ЩО Е ТО ПЧП?
 Всяко сътрудничество между публичните органи (местна
или централна власт) и частните компании се третира
като ПЧП.
 Дългосрочно договорно отношение – партньорство
между публичния и частния сектор, създадено с цел
изпълнението на проект или предоставянето на услуга,
които традиционно се предлагат от публичния сектор.
 ПЧП е система, при която услугата на правителството
или начинание на частния сектор се финансира и
обслужва чрез партньорство.

ЦЕЛИ НА ПЧП
ЦЕЛИ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Да се постигне максимална
стойност от ПЧП
Да се максимализира
полезността от услугата при
разумни разходи
Да се минимизират разходите
на ниво приемливо за услугите

ЦЕЛИ НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС
Генериране на приходи
Възвръщаемост измерима с
рисковете
Ангажираност и приложимост

ПОЛЗИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЧП В ОБЛАСТТА НА
ЕЕ И ВЕИ
ПРЕКИ ПОЛЗИ

Енергийна
ефективност

ВЕИ

Намаляване
консумацият
а на горива и
енергия
Намаляване
консумацият
а на други
ресурси
Намаляване
консумацият
а на горива и
енергия
Устойчив
местен
енергиен
източник

КОСВЕНИ ПОЛЗИ
• Икономия на средства
• Подобряване качеството на
услугите/стоките/
• Повишаване комфорта на
живот
• Екологични ползи
• Развитие на местната и
регионална икономика
• Повишаване на заетостта

Подобряване качеството на
живот
• Екологични ползи
• Развитие на местната и
регионална икономика
• Повишаване на заетостта

ПОЛЗИ ЗА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 ПЧП не е приватизация
 ПЧП е иновативен начин за предлагане на публични
услуги
 Увеличава се качеството на услугите
 Увеличава се инвестицията в човешки капитал
 Печалбата за частния сектор нараства чрез
производителност

ВЪЗМОЖНИ ПЧП В ОБЛАСТТА НА ВЕИ И ЕЕ
Договор за
“енергоефективни”
услуги

Договор с гарантиран
резултат

При този вид взаимоотношения,
реализираните
икономии
от
изпълнението на мерките се
капитализират от частния сектор
до момента на изплащане на
направените
инвестиции
по
проекта.
При този вид договори фирмата
за енергийни услуги гарантира
минимално ниво на икономии.
Постигнатите
допълнителни
ефекти над гарантираните се
разпределят
дялово
между
страните или се капитализират
само в една от тях.

ВЪЗМОЖНИ ПЧП В ОБЛАСТТА НА ВЕИ И ЕЕ

Договори за
енергийни услуги

Договори “до ключ”

При този вид договори, на
компанията
за
енергийни
услуги се заплаща фиксирана
такса, срещу която компанията
се задължава да предостави
желаните енергийни услуги.

При този вид
взаимоотношения, публичния
сектор предоставя правата и
задълженията на частния
сектор да проектира, изгради и
експлоатира съоръжение за
определен период.

ВЪЗМОЖНИ ПЧП В ОБЛАСТТА НА ВЕИ И ЕЕ
Предмет на договорите:

Договор за услуга

• Услуги свързани с намаляване
консумацията на енергия
• Услуги свързани с експлоатация на
битови и градски отпадъци –
разделно събиране, рециклиране,
използването им за енергийни
нужди или получаване на други
ресурси в следствие с тяхната
преработка.
Предмет на договорите:

Договори за концесии

• Комплексното оползотворяването на
геотермална вода за предоставяне на
услуги, стоки и производството на
топлинна енергия.
• Предоставяне на водоснабдителните
и
напоителните
системи
за
производството на енергия

КРАЙНА ЦЕЛ НА ПЧП
 Разработване и въвеждане
публичния сектор услуги.

в действие на предлаганите от

 Частните партньорства при изпълнението на проекти са
ефективно средство за реализирането на горната цел.
 Публично - частните партньорства предлагат иновативна
възможност, но в същото време изискват организационна
готовност и систематичен подход.

ЗА ДА ПОСТИГНЕМ УСПЕХ В ПРИЛАГАНЕТО НА
ПЧП
 Внимателен избор на подходящи проекти
 Избор на проекти с действително въздействие върху
развитието
 Ясно формулиране на целите, задачите и условията
 Внимателно и надеждно проучване на пазара
 Оптимално разпределение на риска
 Решителна и последователна политика през целия проект
 Прозрачни тръжни процедури, с реалистични времеви планове
 Избор на опитни консултанти
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