Защита на собственост
Публичната собственост – неприкосновенна, апортиране
само на вещни права.
Публичният партньор има право върху свърхпечалбата.
Частната собственост – чрез принципа на неразваляемост и
промяна на договора само след доказване на финансовата
необходимост от това.
- Нормата на възвращаемост на инвестициите –
задължителен атрибут на договора
- финансово-икономическият модел е неразделна част от
договора от ПЧП:
 Ускоряване процедурата по доказване на нанесени щети
при нарушаване условията по договора;
 Улеснява
защитата/застраховане
на
пропуснати
ползи/приходи

Финансово-икономически модел
Той представлява компютърен интегриран модел на всички
парични потоци, които ще се появявят при реализиране на
публично-частното партньорство (баланс и отчет на
приходите и разходите, но обработени спрямо източниците на
потенциални приходи):
Включва:
- всички финансови източници по време на предоставяне;
- всички разходи - еднократни и текущи/експлоатационни;
- Разпределението на печалбата между партньорите за всяка
година от партньорството;
- при отчитане на влиянието на критични параметри като
инфлация и др. характерни за конкретния казус;
- оценка на влиянието на тези параметри/ квантифициране на
рисковете;

Въведени принципи
Прозрачност :
– чрез финансово-икономическия модел, неразделна
част от договора за партньорство – всички
парични потоци;
- Контрол на експлоатационните разходи
( за разлика от концесиите );
- Записване и контрол на нормата на възвръщаемост
- Възможност за участие на трета страна при
съвместно дружество – НПО, гражданско
сдружение и т.н.

Въведени принципи
Защита на частния партньор:
– Финансова подкрепа от публичния партньор при доказана
необходимост като срок и размер, в т.ч. и при намаляване
на нормата на възвращаемост;
- Заплащане на предварителните разходи за подготовка на
процедури, при условие че те се признаят, респ. се ползват
разработените документи от публичният партьор;
- Възможност да извършва допълнителни дейности, респ.
получаване на допълнителни приходи, с цел реализиране
на социално-приемлива цена на предоставяните от него
услуги по решаването на проблема от обществен интерес;

Безалтернативност при спазване на Регламент № 1083/2006
на Съвета на Европейския съюз относно определяне на общите
разпоредби за ЕФРР, ЕСФ и КФ.
Публично-частното партньорство е застъпено в:
Член 52 Приносът от фондовете може да бъде модулиран в
зависимост от следните критерии: т.(г) “размерът на
мобилизиране на частни средства, по-специално по силата на
публично-частни партньорства в съответната област”;
Член 53, (ал. 1) “Приносът от фондовете на равнище на
оперативната програма се изчислява спрямо:
а) или общите допустими разходи, включително публичните и
частните разходи;
б) или публичните допустими разходи.

Вътрешна норма на възвращаемост
Анализ на чувствителността (IRR - BGN)
IRR
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IRR –
задължителен
елемент на
договора за
портньорство

IRR Обем на инвестициите
IRR Обем на продажбите
IRR Цена на реализация
IRR Преки разходи
IRR Общи разходи
IRR Заплати

Публично-частното партньорство шанс за :
- Привличане на инвестиции;
- Общините за решаване на проблеми от обществен
интерес;
- За по-успешно усвояване на средства от ЕС;
- За спазване на римския закон
Salus populi suprema lex!

Благополучието на народа е върховен закон !

БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!
Успех при използване на инструмента на
публично-частното партньорство !
Александър Трифонов СМС

Време за въпроси и отговори !
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