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Понятието „публично-
частно партньорство” 
(ПЧП) се върти в об-

щественото пространство вече 
повече от десетилетие. В него 
бяха влагани множество значе-
ния от отделни експерти, пред-
ставители на администрацията, 
бизнеса и неправителствените 
организации (НПО). Вариации-
те бяха от учредяване на смесе-
ни търговски дружества между 
общините/държавата и частни 
субекти, през проекти за голф 
игрища - една много „типична” 
обществено значима услуга, до 
сътрудничество и общи дейст-
вия между държавата и НПО. 
След многократно обсъждане и 
провеждане на десетки форуми 
и семинари по темата и след ня-
колко проекта на закон за ПЧП, 
такъв бе приет от 41-то НС през 
2012 г. и влезе в сила от 1 януари 
2013 г.

Законът за ПЧП дава ясна де-
финиция на това, що е то ПЧП, 
а именно:

„Чл. 3. (1) Публично-частно 
партньорство е дългосрочно до-
говорно сътрудничество между 
един или повече публични парт-
ньори, от една страна, и един 
или повече частни партньори, от 
друга страна, за извършването 
на дейност от обществен инте-
рес при постигане на по-добра 
стойност на вложените публич-
ни средства и при разпределение 

Публично-частно 
партньорство

Философия,yструктуриранеyиyреализация

Стефан Кацаров - управител 
на „ПЧП България” ЕООД. Иконо-
мист по образование със степен 
„магистър” от УНСС – гр. София 
и с множество специализации 
в сферата на европеистика-
та и публично-частното парт-
ньорство във Великобритания, 
Австрия, Ирландия, Италия и 
Холандия. Притежава сертифи-
кат (PGC) по „Съвременни евро-
пейски науки” от Университета 
в Бирмингам, Великобритания, 
със стипендия Чийвнинг. В ми-
налото си е работил в Агенция 
за чуждестранни инвестиции 
и редица търговски компании. 
В периода 2005 г. – 2010 г. г-н Ка-
царов е началник сектор ПЧП в 
Министерство на финансите. 

„ПЧП България” ЕООД  е кон-
султантска компания в сферата 
на публично-частното партньор-
ство, подготовката и реализаци-
ята на проекти финансирани  по 
Оперативните програми, разра-
ботването на бизнес планове и 
бизнес консултиране за малки и 
средни предприятия.

на рисковете между партньори-
те...”.

Спорно е, кога и как точно се 
заражда ПЧП в отделните дър-
жави, като се споменават проек-
тите във Франция за изграждане 
на навигационните канали във 
вътрешността на страната, стар-
тирали преди около 200 години, 
но безспорно най-развитият па-
зар на ПЧП проекти е Велико-
британия, която стартира масо-
вото използване на този модел в 
началото на 90-те години на 20 
век. Там ПЧП проекти покриват 
голям диапазон от сектори – учи-
лища и университети, спортни 
съоръжения, транспортна ин-
фраструктура, жилищно наста-
няване, административни сгра-
ди, затвори, и практически няма 
ограничение в секторите и типо-
вете проекти, стига те да пости-
гат основните цели на ПЧП или 
на ЧФИ (частна финансова ини-
циатива – PFI).

В последното десетилетие 
редица европейски страни по-
стигнаха значително развитие 
на своя ПЧП пазар, като добри 
примери в това отношение са 
Франция, Испания, Португалия, 
Гърция (независимо от кризата) 
и Германия, която си е поставила 
за цел ПЧП проектите да достиг-
нат 15% от всички проекти, фи-
нансирани с публични средства.

В България надделя мнение-
то, че поради факта, че имаме 
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ПЧП е доказал се метод да реализация на инвес-
тиционни проекти, но е модел, който не е евтин и 
в своята подготовка изисква административен 

капацитет и финансови ресурси. 

действащ Закон за концесиите 
(ЗК) и съответно практика по 
него, концесиите ще бъдат из-
вадени от обхвата на ПЧП и ще 
останат да се реализират по ЗК. 
Казано иначе, проектите, ге-
нериращи приходи от дейност-
та (при които има плащане от 
страна на крайния потребител), 
следва да се реализират като 
концесии, а проектите, които ще 
се финансират чрез публични 
средства, ще се реализират като 
ПЧП.

Философията зад ПЧП 
проекти следва да е 

кристално ясна. От една 
страна, публичният сектор 

(държавата или общините) да 
предоставя публични услуги, 
чрез частния сектор, но при 

по-добро качество за същата 
цена или същото качество 

на по-ниска цена, сравнено с 
разходите, които публичният 

сектор би направил за 
предоставяне на услугата. 

Това се нарича по-добра стой-
ност на вложените средства 
(Value for Money). От друга 
страна, участието на частния 
сектор в ПЧП проекти следва 
да му гарантира 
приемливо ниво 
на печалба от 
предоставянето 
на обществената 
услуга, защото 
печалбата е ос-
новната мотивация за участието 
му в подобни проекти.

Развитието на ПЧП пазар в 
страната оттук насетне ще се 
базира на новоприетия Закон 
за ПЧП, но ще зависи от прео-
доляването на редица предиз-
викателства пред централната и 
общински администрации и об-
ществеността, а именно:

1. Предвид политико-иконо-
мическата ситуация в страната 
общественото недоволство от 
редица частни компании, пре-
доставящи услуги, както и не-
доброто обществено мнение 
за процеса на приватизация 
(процес съществено различен 
от ПЧП), основно предизвика-
телство ще бъде приемането на 
ПЧП проекти от общественост-
та. Подобни проекти изискват 
публично обсъждане в процеса 
на подготовка.

2. Планиране, бюджетиране и 
разходване на немалко публични 
средства за осъществяване на 
редица анализи (социално-ико-
номически анализ, финансов 
анализ, анализ на публичните 
разходи (АПР), правен анализ, 
екологичен и др.), които да дока-
жат, че даден проект има смисъл 
да се реализира чрез ПЧП (би 
постигнал по-добра стойност на 
вложените средства), преди не-
говото вписване в Оперативния 
план за ПЧП (на национално 
ниво) и програмите за реализа-
ция на общинските планове за 
развитие.

3. Осъзнаване за пореден път, 

че „няма безплатен обяд” и че 
всъщност ПЧП проектите пред-
полагат да бъдат финансирани 
с публични средства (нашите 
пари), въпреки една объркваща 
теза на закона (б.а. която ще ко-
ментирам по-късно в текста).

4. Бюджетиране на предвиде-
ната по отделните ПЧП проекти 
финансова подкрепа (публични 

средства) в дългосрочен план, 
като се отчита политическият 
риск.

5. Осъществяване на про-
зрачни процедури за избор на 
частни партньори, които да га-
рантират конкуренция на пазара. 
Само наличието на конкуренция 
би довело до постигане на по-до-
бра стойност на вложените сред-
ства.

6. Осъществяване на кон-
трол по изпълнението на ПЧП 
договори с оглед постигане на 
обществения интерес. Контрол, 
който дава възможност за наказ-
ване или поощряване на частния 
партньор, в зависимост от из-
пълнението на клаузите (харак-
теристиките и стандартите) по 
договора.

7. Създаване и поддържане 
на административен капацитет 
на държавно и общинско ниво 
за идентифициране, планиране и 
контрол по ПЧП проекти, както 
и провеждане на процедури за 
избор на частен партньор.

Бих искал да обърна внима-
ние на една постановка, разпи-
сана в чл.3, ал.2, т.1 а) на Зако-
на за ПЧП, а именно, че ПЧП 

се създава, ко-
гато публични-
ят партньор не 
може да осигури 
финансиране на 
дейността от об-
ществен интерес 

и същото трябва да бъде изцяло 
или частично поето от частния 
партньор. Ако четем буквално 
текста на закона, то следва да 
разбираме, че когато публични-
те власти нямат пари, те следва 
да реализират проектите си чрез 
ПЧП, като частният партньор 
поеме изцяло финансирането. 
Звучи прекрасно, но същевре-
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менно безумно и нереализуемо. 
Всъщност тук следва да се раз-
бира, че когато на публичните 
власти им е невъзможно да ин-
вестират голям обем публични 
средства в процеса на строител-
ство на даден обект, то те могат 
да прибягнат към ПЧП, като пла-
тят за дадения обект разсрочено 
през годините, като плащанията 
започват едва след стартиране 
на дейността на дадения обект. 
Тоест, частният партньор тряб-
ва да финансира строителството 
на този обект, след което ще си 
получи вложените средства от 
публичния партньор разсрочено.

Обърнах внимание на тази 
значителна подробност, защото 
се опасявам, че Оперативният 
план и Общинските планове за 
развитие ще бъдат „напълнени” 
с всякакви осъществими, но и 
много безумни идеи – ПЧП про-
екти, за които не достигат пуб-
лични средства.

Структурирането на проекти-
те е от основно значение за тях-
ната реализация и за попадането 
им в програмните документи на 
национално или местно ниво. За-
конът за ПЧП изрично казва, че 
условие, за да бъде реализиран 
даден ПЧП проект, е той на пър-
во място да бъде вписан в Опе-
ративния план за ПЧП (нацио-
нално ниво) или програмите за 
реализация на общинските пла-
нове за развитие (местно ниво). 
Как следва да се случи това?

Процесът на избор на ПЧП 
проекти или тяхното структури-
ране не бива да се основава на 
субективни и необосновани пре-
ценки на дадени експерти или 
на факта, че за дадена проект-
на идея не могат да се осигурят 
публични (бюджетни) средства. 
Структурирането е един процес, 

който трябва да ни даде отговор 
на редица въпроси, анализът на 
чиито отговори недвусмислено 
да ни докаже, че има смисъл от 
реализацията на даден инвести-
ционен проект чрез ПЧП.

На първо място трябва да си 
отговорим, нужна ли ни е съот-
ветната услуга или инфраструк-
тура. Ако отговорът е „ДА”, то 
ни предстои да направим редица 
анализи - социално-икономи-
чески анализ, финансов анализ, 
анализ на публичните разходи 
(АПР), правен анализ, еколо-
гичен и други. Тези анализи ще 
ни покажат дали да реализираме 
проекта чрез ПЧП, чрез тради-
ционния метод – обществена 
поръчка, или да приемем, че на 
този етап няма смисъл от реали-
зацията му – нулев сценарий. Тук 
приемаме, че говорим за проек-
ти, които не генерират приходи, 
т.е. няма плащане на такси или 
друга форма на директни постъ-
пления от крайния потребител – 
ние (обществото).

Какво предполага всичко 
това – наличието на администра-
тивен ресурс за това структури-
ране или планиране на бюджетни 
средства, които да бъдат разход-
вани за консултантски услуги. 
Това, което искам да кажа, е, че 

за да заработи Законът 
за ПЧП, проектите, които 

влизат в програмните 
документи, следва да са 

добре структурирани, което 
предполага планирането на 

административен и финансов 
ресурс.

Всички анализи, които са на-
правени в процеса на структури-
ране на проектите, ще помогнат 
значително на публичния парт-
ньор в процеса на подготовка на 
документацията за избор на час-

тен партньор и проекти на догово-
ри за ПЧП. Разходите за тях обаче 
може и да не се оправдаят при взи-
мане на решение за обществена 
поръчка или при нулев сценарий.

Тук следва да отбележа, че 
за големи проекти на нацио-
нално ниво държавата би мо-
гла да използва експертизата 
на Европейския експертен цен-
тър за ПЧП (EPEC – European 
PPP Expertise Centre). ЕРЕС е 
инициатива на Европейската 
Комисия и Европейската Ин-
вестиционна Банка, чийто учре-
дител и член е Република Бъл-
гария, представена в центъра 
от Министерство на финансите. 
Центърът прави редица изслед-
вания, разпространява натрупа-
ния опит в страните-членки и 
изработва множество наръчни-
ци и методологии, които да под-
помагат членовете.

Искам да акцентирам върху 
това, че в преходните и заклю-
чителни разпоредби на Закона 
за ПЧП е предвидено до 30 юни 
2013 г. Министерският съвет да 
приеме Националната програма 
за публично-частно партньор-
ство и Плана за действие за про-
грамния период 2014 - 2020 г., 
съответно общинските съвети 
допълват програмата за реали-
зация на общинския план за раз-
витие с раздел за общинските 
ПЧП. Това предполага, че про-
цесът на структуриране, за кой-
то говоря, следва да се случва в 
настоящия момент с оглед на ос-
таващия кратък срок. Силно се 
надявам ангажираните в проце-
са експерти да са наясно с необ-
ходимите стъпки и програмните 
документи, които ще се приемат, 
да не са пълни с инвестиционни 
идеи, по които не са направени 
никакви анализи и са попаднали 
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там единствено, защото за тях не 
достигат публични средства.

Тук естествено е и ролята 
на консултантските фирми, но 
следва да кажа, че 

на пазара не се 
търгуват поръчки за 

прединвестиционни анализи, 
касаещи ПЧП проекти. Това 

естествено за мен не е добър 
знак, защото предполага 
вписването на проекти в 
програмните документи 

точно преди крайния срок, 
решението за които е взето, 
без да се базира на анализи.
Реализацията на ПЧП проек-

ти е дългосрочен процес, който 
може да отнеме до 35 години, в 
зависимост от съответния до-
говор, подписан между стра-
ните. Две са основните фази, а 
именно – фаза на строителство 
на дадения обект (инфраструк-
тура) и фаза на експлоатация и 
предоставяне на обществената 
услуга. Финансирането във фаза 
1 – строителство, следва да се 
осигури от частния партньор 
посредством собствен капитал, 
привлечен капитал (банкови за-
еми) или посредством комбина-
ция от предходните. Финансира-
нето във фаза 2 – експлоатация, 
се осигурява от публичния парт-
ньор, като средствата следва да 
покрият инвестиционните раз-
ходи, главницата и разходите по 
привлечения капитал, осигурен 
от частния партньор, както и 
приемлива норма на печалба за 
частната страна.

Договорите за ПЧП дават 
възможност на публичния парт-
ньор чрез процеса на контрол по 
изпълнението да насърчава или 
да глобява частния партньор. 
При спазване на всички условия 
по договора насърчаването се 

изразява в плащане на пълния 
размер на таксите към частния 
партньор. При нарушаване на 
условията и стандартите за ка-
чество публичният партньор 
има правото да намали плаща-
нията до достигане на желаното 
качество на услугата. Тези пра-
ва надлежно се описват в дого-
ворите за ПЧП, както и в при-
ложенията към него, описващи 
стандартите за качество на пре-
доставяната обществена услуга.

В заключение искам да кажа, 
че ПЧП е доказал се метод за ре-
ализация на инвестиционни про-
екти, но е модел, който не е евтин 
и в своята подготовка изисква 
административен капацитет и 

финансови ресурси. Изследва-
нията показват, че резултатите 
са положителни, обществените 
услуги са с по-добро качество, 
конкуренцията мотивира дър-
жавните оператори да повишат 
качеството на своите услуги, 
публичният сектор предоставя 
услугите по-бързо, отколкото 
ако трябва сам да инвестира в 
изграждане на обектите, постига 
се по-добра стойност на вложе-
ните публични средства. Трябва 
обаче да се знае, че ПЧП не е 
отговор на всички въпроси, нито 
е панацея, която може да реши 
липсата на публични средства за 
реализацията на всички инвести-
ционни проекти.

на 20 де-
кември 2012 г. 
в град ловеч 
се проведе 
встъпител-
на прескон-
ф е р е н п ц и я 
по проект 
„Подобрение 
на водоснаб-
дителната 
и канализа-
ционна сис-
тема на град 
ловеч”, фи-
нансиран от 
кохезионния 
фонд на еС 
по оперативна програма „околна среда 2007 – 2013” с договор за без-
възмездна финансова помощ № DIR-51011116-C014 от 29.05.2012 г.

Пресконференцията беше открита лично от кмета на община 
ловеч - г-н минчо казанджиев.

Присъстващите бяха запознати с целите на проекта, с пред-
стоящите дейности във връзка с осъществяване на строител-
ството на вик системата на гр. ловеч и очакваните резултати.

участие в пресконференцията взеха представители на местна 
на власт, медиите и широката общественост.
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от 
държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма 

„Околна среда 2007 - 2013 г.“
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Госпожо Николова, 
към кои от дейностите, 
които се финансират по 
Оперативна програма 
„Регионално развитие” 
(ОПРР) по Ваша преценка 
се наблюдава най-голям 
интерес от страна на 
бенефициентите?
Оперативна програма „Реги-

онално развитие” е доста инте-
ресна във всички аспекти, които 
финансира. Доколкото първата 
приоритетна ос – „Устойчиво 
градско развитие”, е с най-го-
лям бюджет (над 50 % от бю-
джета на програмата), естестве-
но е, че там са и най-големите 
ефекти и ползи от инвестиции-
те, които влагаме. Разбира се, 
не бих казала, че всяка една от 
останалите приоритетни оси е с 

ОП „Регионално
развитие” в края на
програмния период

ИнтервюyсyДеницаyНиколоваy-yръководителyнаyУправляващияyорганyнаy
Оперативнаyпрограмаy„Регионалноyразвитие”

по-малък интерес от гледна точ-
ка на бенефициентите.

Това, което се наблюдава при 
нас, е, че всички приоритетни 
оси вече са изцяло бюджетира-
ни, изцяло договорени и в мо-
мента вече реализираме един-
ствено и само спестен ресурс, 
който се налага да предогово-
рим. В тази посока бих казала, 
че няма нито една от приори-
тетните оси, която да няма своя 
интерес.

Предвиждат ли се про-
мени в демаркацията 
между ОПРР и Програма 
за развитие на селските 
райони (ПРСР) за следва-
щия програмен период?
Поучили сме се и от лошите, 

и от добрите примери в нашата 
практика, така че за следващия 
програмен период предвиждаме 
много ясна демаркация между 
нас и Програмата за развитие 
на селските райони. 

Нашата оперативна програ-
ма ще фокусира инвестиции 

единствено и само в градо-
ве, които са определени от 

Националната концепция за 
пространствено развитие. 

ПРСР ще поеме всички общини, 

които съответно не са финанси-
рани от наша страна, т.е. извън 
градовете ще финансират всич-
ко останало.

Да кажа малко повече за На-
ционалната концепция за 
пространствено развитие – 
това е един стратегически до-
кумент, който дава визия за 
пространственото развитие на 
страната за период до 2025 г. 
Всъщност основната функция 
на този документ е да направи 
едно разделение на градовете и 
на населените места, да ги ран-
кира по различни видове крите-
рии. Изследват се над 100 пока-
зателя, които се интегрират под 
определени форми, така че да се 
постигне един интегриран пока-
зател, спрямо който градовете 
се ранкират по ниво на важност 
и приоритет на важност за реги-
оналното развитие. Т.е. до каква 
степен един град в даден реги-
он е по-значим отколкото друг 
и до каква степен, ако този град 
бъде подкрепен с определен тип 
инвестиции, би дал възможност 
за развиване на по-голям потен-
циал, за постигане на по-голям 
растеж и съответно, за да „из-
дърпа” региона, така че да по-
стигнем пък общия ефект от по-
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вишаване на брутния вътрешен 
продукт.

В тази връзка Национална-
та концепция за простран-
ствено развитие е разделила в 
момента градовете на общо пет 
поднива. Съответно на първо 
ниво е столицата – София, на 
второ ниво са големите седем 
града, като към тях се прибавят 
още три нови града, към трето-
то ниво са по-малките градове и 
така, достигайки до четвърто и 
пето ниво, пето ниво вече са из-
цяло села и селски общини. На 
практика това, което оператив-
на програма „Регионално раз-
витие” ще подкрепя, е от ниво 
първо до трето, плюс частично 
четвърто ниво, където е преце-
нено, че показателите и харак-
теристиките на населените мес-
та са повече в посока градове, 
отколкото в посока села.

Отново във връзка със 
следващия програмен пе-
риод, какви новости се 
очакват в областта на 
възлагането, оценката 
и изпълнението на об-
ществените поръчки?
Очевидно е, че в посоката 

обществени поръчки трябва да 
търсим винаги оптимизация. 
Защото процедурите сами по 
себе си са изключително слож-
ни и в случаите, в които нямаме 
синхрон и унифицираност на 
документите, както е конкрет-
но за този програмен период, 
наистина това създава редица 
предпоставки за нарушения и 
от, бих казала, незнание и нео-
питност, да се постигат такива 
негативни ефекти като финан-
сови корекции и санкции за бе-
нефициентите.

За следващия програмен пе-

риод ние при всички положения 
предвиждаме да запазим поне 
до момента съществуващата и 
добре работеща система и на 

предварителния контрол, 
който имаме, той ще бъде 
изместен и във фокуса на 
Агенцията за обществени 

поръчки, 
която вече осъществява такъв 
от края на м. февруари 2012 г. 
Ще имаме, разбира се, и послед-
ващия контрол, който ние като 
Управляващ орган сме длъжни 
да провеждаме, за да можем съ-
ответно да сме сигурни, че об-
ществената поръчка и самият 
оценителен процес са протекли 
съгласно изискванията. И, раз-
бира се, ще имаме в по-ключо-
вите проекти и наблюдатели, 
които съответно ще могат да 
осъществяват превантивната 
роля, в рамките на оценител-
ния процес да не се допускат 
закононарушения. Така че това 
са основните фокуси, в които 
ние ще продължим да работим. 
Същевременно се надяваме, че 
скоро ще имаме вече унифици-
рани методологии за избор на 
изпълнители, които ще нама-
лят възможностите за допуска-
не и на дискриминационни, и 
на ограничителни критерии по 
време на разработването на об-
ществените поръчки, и, разбира 
се, допускането на субективни 
елементи най-вече при методи-
ките за оценка на обществените 
поръчки и съответно избора на 
изпълнители.

ОПРР е една от про-
грамите, натоварени 
с управлението на ин-
струменти за финансов 
инженеринг. Разкаже-
те ни малко повече за 

условията, при които 
те функционират, и по-
стигнатите резултати 
към момента.
Инициативата JESSICA 

сама по себе си беше пилотен 
проект за нас и наистина този 
програмен период беше малко 
експериментаторски, доколко 
тя е приложима за България. 
Защото тук се касаят инвести-
ции за приходоносни проекти, 
които чрез своите приходи във 
времето, дори и в дългосрочен 
план, изплащат инвестицията, 
която ние влагаме като ресурс 
от страна на оперативната про-
грама. В тази връзка ние съз-
дадохме един холдингов фонд, 
който се управлява от Европей-
ска инвестиционна банка. Те 
на практика са нашата банка, 
която управлява парите, които 
сме инвестирали от страна на 
оперативната програма. По-съ-
щественото е, че банката избра 
два фонда. Тези фондове са съ-
средоточени за градско разви-
тие – един фонд за инвестиции 
в София и един фонд за инвес-
тиции в шестте големи града в 
страната.

Специфичното за този тип 
инструменти е, че 

крайният бенефициент не 
получава безвъзмездно 

средствата, за да ги вложи в 
някакъв проект, а ги получава 

или под формата на заем 
срещу съответна лихва, 

която в общия случай е под 
пазарния лихвен процент, или 

съответно може да получи 
банкова гаранция или дялово 
участие от страна на фонда в 

своя собствен инвестиционен 
проект.

Другото нещо, което е важно 
за този тип инвестиции, е, че 
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наистина те са приходоносни и 
че чрез приходите всъщност се 
изплаща и лихвата, както и се 
получава възвръщаемост в дъл-
госрочен план.

Другата ни линия за финан-
сов инженеринг, върху която 
работихме през този програмен 
период, е фондът за жилищно 
обновяване, който пък подкре-
пя собствениците в получава-
нето на 50% собствен принос, 
който е изискуем по схемата за 
обновяване на многофамилните 
жилищни сгради. В тази връз-
ка бих искала да кажа, че този 
фонд наистина ще допринесе 
изключително много за осъ-
ществяване на мярката, защото 
лихвеният процент, който ус-
пяхме да договорим с фонда, е 
4%, което на практика дава въз-
можност не само за много ниско 
лихвен кредит, но и за много 
голяма дългосрочност на този 
кредит.

Вследствие на енергийната 
ефективност и мерките, които се 
внедряват в рамките на всички 
жилищни сгради, съответно се 
постига ефект от 40-50% еже-
месечно намаляване на смет-
ките за енергийна консумация, 
топлофикация и т.н, чрез което 

се получава не само изплащане 
на месечната вноска по кредита, 
а и една печалба за собствени-
ка за това, че той всъщност е 
внедрил едни мерки, които му 
дават възможност да има и по-
ниски битови сметки.

Определено „Регио-
нално развитие” е про-
грама, която дава види-
ми резултати и реален 
ефект върху социално-
икономическите условия 
в българските градове и 
региони. Кои според Вас 
са най-значимите подо-
брения в следствие от 
реализирани проекти по 
програмата?
За мен най-видимите проек-

ти и най-значимите от гледна 
точка на оперативната програ-
ма със сигурност са проекти-
те ни за градска среда. Защото 
фактът, че всеки ден, когато 
излизаме в парка, ние виждаме 
и нови детски площадки, и об-
новени паркови пространства, и 
ново улично осветление, и нова 
улична мрежа включително. В 
тази посока това е най-видима-
та инвестиция, която наистина 
подобрява много качеството на 

живот на всеки един от нас като 
жител на България.

От там нататък бих казала, 
че има още една изключително 
значима инвестиция по линия 
на оперативната програма и 
това са мерките за здравеопаз-
ване. Мерките, в които влагаме 
близо 300 млн. лв. за подсигу-
ряване на високо технологично 
оборудване в държавни и об-
щински лечебни заведения, с 
които покриваме възможности-
те и целия периметър на тери-
торията на България по отно-
шение и на ранна диагностика 
за онкологични заболявания, и 
по отношение на профилакти-
ка, и по отношение на лечение 
на онкологични заболявания и 
лъчетерапия. Това са най-значи-
мите инвестиции, които не само 
ще спомогнат за повишаване на 
стандарта на живот в България 
и това да се чувстваме с много 
по-добри здравни услуги, оти-
вайки във всяко едно лечебно 
заведение, но за мен това са и 
най-важните средства, които аз 
лично бих искала да използва-
ме до последния възможен лев, 
защото всеки един лев означава 
спасен човешки живот.

ИнтервюyнаyДеницаyДудова

Имате успешна проектна Идея!
намерИлИ сте И ИзточнИка на фИнансИране!

Остава най-труднОтО – да намерите надежден партньОр!

yy Списаниеy„ФондовеyПрограмиyПроекти”yпредоставяyстраницитеy
сиyзаyвсички,yкоитоyтърсятyпартньорства.y

yyИзпратетеyниyиметоyнаyорганизацията,yкоординатиyиyсферата,yвy
коятоyтърситеyпартньори,yнаye-mail:yfpp@mail.bg.y

yyНиеyщеyгиyпубликуваме,yзаyдаyможеyдаyвиyоткриеyвсеки.y
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Проф. Ковачев, какви 
са основните недъзи при 
управлението на съвре-
менната пазарна иконо-
мика?
Те могат да се разделят на два 

вида - от методологичен и орга-
низационен характер. За прео-
доляване на недъзите от втория 
вид, основно значение има ка-
чеството на институционално-
управленските трансформации 
в модела за функционирането 
на пазарната икономика и съз-
даването на действена инсти-
туционална среда. Тази транс-

Проф. д.ик.н. Асен Ковачев 
е роден през 1934 година. Като 
изследовател и преподава-
тел работи в областта на 
управление на икономиката, 
бизнес среда и устойчиво раз-
витие, дипломиран е в УНСС, 
специализирал е в Париж и Лон-
дон. Работил е в Института 
за икономически изследвания 
на БАН и в Съвета по възпро-
изводство на материалните 
ресурси на Държавния съвет. 
Обучавал е студенти в УНСС, 
СА - Свищов и ВТУ. Има над 200 
научни публикации. Хоноруван 
преподавател е в НБУ по учеб-
ните дисциплини в посочената 
научна област.

За недъзите в 
управлението на 

икономиката

формация е особено важна при 
преминаването от централно 
планирана към пазарно функ-
ционираща икономика. По-
следната включва реформи с 
фундаментално значение, като: 
монетарна, фискална, пазарно 
конкурентно ценообразуване, 
приватизация на държавните 
активи, изграждане на мрежа 
за защита на социално слабите 
слоеве; както и провеждането на 
адекватни за пазарните условия 
реформи в основните сектори 
на публичната сфера: законо-
дателство, съдопроизводство, 
администрация, образование, 
здравеопазване, пенсиониране. 

Тези реформи са необходимите 
предпоставки за прилагането на 
действено управленско-регула-
тивна политика - за постигането 
на балансово устойчиво функ-
циониране и развитие на иконо-
миката.

Обобщаващата оценка за тази 
трансформация и конкретизира-
щите я реформи в България е не-
задоволителна. Тя не се нуждае 
от доказателства. Достатъчно е 
да се изтъкне, че сме 
на последно място по жизнен 

стандарт в Европейския съюз, 
както и с ниска заетост и то 
при мащабна емиграция на 

хора в трудоспособна възраст.
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Продължаваyнаyстр.y19

Много по-важно значение за 
управлението на икономиката 
имат недъзите от първия вид. Те 
касаят надеждността и балансо-
вата устойчивост на основните, 
на стратегическите решения от-
носно нарастването на органи-
зираността и продуктивността 
на икономическата система за 
нейното развитие и растеж.

За разработването на таки-
ва решения е необходимо да се 
прилага системно-структур-
ният подход, базиран върху 
вътрешно-присъщите качества 
на сложните открити системи, 
каквато е и икономиката. Тези 
качества включват: активност 
и динамизъм, компенсаторни 
обратни връзки, осигуряващи 
производствено-технологичната 
и транзакционната взаимна до-
пълняемост между елементите 
на системата, повишаваща се из-
ползваемост на ресурсите и на-
растващ продуктивен потенциал 
за развитие и растеж.

Бихте ли конкрети-
зирали фундаментални-
те характеристики на 
принципно новия подход 
към разработването на 
стратегически решения 
и то от позициите на 
целево насоченото им 
значение за средносроч-
ното развитие, както и 
за бизнес поведението на 
стопанските субекти?
Стратегическите решения 

следва да се разработват съ-
гласно динамичната теория за 
откритите системи. За тази цел 
е необходимо постигането на 
балансова устойчивост между 
обемите на реализираната про-
дукция (изхода) и необходимите 

за нея обеми от ресурси (входа), 
следва да се разглежда като дву-
единен и едновременно извърш-
ващ се процес. Това означава, че 
самото развитие - растеж, се съ-
провожда с необходимото нара-
стване на ресурсите за неговото 
постигане. В този процес влизат 
в действие саморегулативни-
те стабилизатори - ускорители 
на развитието. Последните са 
производни от посочените ка-
чества на откритите системи. 
Като контрапункт на систем-
но-структурния подход е при-
лаганият съгласно статистиче-
ската теория подход. Но той е 
базиран върху нереалистичната 
предпоставка „при равни други 
условия” за откритите системи. 
Този подход залага на стацио-
нарното развитие, като екстра-
полира инерционната динамика 
от предходното развитие в бъ-
дещето

;
 при екзогенно предоп-

ределени ресурси. Този подход 
е валиден и за прилагането на 
симплекс метода на линейното 
програмиране.

За прилагане на системно-
структурния подход е разработен 
итеративен информационно-уп-
равляващ инструментариум. Той 
се прилага върху input-output 
модела. Чрез него се пребалан-
сират векторът на реализирана-
та продукция и input-output ма-
трицата за базовата година - във 
вектор и матрица за прогнозната 
година.

В съдържателно отношение 
този инструментариум включ-
ва целенасоченото производ-
ствено-технологично и транзак-
ционно преструктуриране на 
икономиката - при нарастваща 
продуктивност на ресурсите и 
балансова устойчивост и оп-

тималност на стратегическите 
решения. При това пребаланси-
ране последователно се решават 
системи от нелинейни дифе-
ренциални уравнения. Този ин-
струментариум в алгоритмично 
отношение има математическо 
доказателство и бърза сходимост 
при балансирането на ресурсите 
с желаните обеми и структури на 
реализираната продукция - през 
прогнозната година, както и за 
предхождащите я години.

Критерият за оптималност на 
стратегическите решения е мак-
симизиране на съотношението 
между добавената стойност и 
принесената стойност на ресур-
сите; вместо частния критерий, 
прилаган в практиката - макси-
мизирането на производител-
ността на труда.

Националният статистически 
институт разработва отчетни 
input-output матрици. Така че са 
налице условията за регулярно 
прилагане на този инструмента-
риум за разработването на стра-
тегически решения. Той е много-
кратно използван за аналитични 
и прогнозни разработки. Анали-
тичните пресмятания за мина-
лото развитие на България през 
70-те години на миналия век по-
казаха висок дял на благоприят-
ните вътрешно-структурни про-
мени - средно 30-40% в общия 
прираст на реализираната про-
дукция. Във връзка с казаното 
нека припомним за градивната 
роля на индикативното средно-
срочно планиране в следвоен-
ното развитие на Франция. Към 
това следва да се добави бързо-
то развитие на Китай, Виетнам 
и други страни през последните 
десетилетия.
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Устойчиво развитие 
и европейски облик 

на общината

Инж.yИванов,yОбщинаyВра-
цаyеyвyчелотоyнаyнационална-
таyкласацияyпоyподготвениyиy
одобрениyпроекти.yКаквиyреа-
лизацииyиматеyпоyотделнитеy
оперативниyпрограми?

Привличането на инвестиции 
в публичната сфера чрез подго-
товка на проектни предложения 
по национални, европейски и 
оперативни програми бе главното 
направление, по което работихме 
през 2012 г. и продължаваме да 
работим и сега. Проектите ни са 
свързани с разкриване на нови 
работни места, модернизация на 
публичната общинска материал-
но-техническа база и техническа 
инфраструктура, намаляване на 
разходите за издръжка на сград-
ния фонд, създаване на привле-
кателен облик на публичните 
общински сгради, за подобря-
ване на условията за обучение, 
здравеопазване и социални ус-
луги. В резултат от свършеното 

Инж. Николай Иванов, кмет 
на Община Враца, носител на 
Национален приз „Човешки 
ресурси” 2012

до момента, Община Враца е на 
пето място в страната сред об-
щините по показателя „стойност 
на сключени договори по опера-
тивните програми”, чрез които 
се усвояват средства от Струк-
турните фондове и Кохезионния 
фонд на Европейския съюз.

Община Враца е сред пър-
вите в страната по одобрени и 
финансирани проекти, с подпи-
сани договори за финансиране 
на стойност над 160 млн. лв. 
Изпълняваме проекти по 5 от 
общо 7-те оперативни програ-
ми. 

Подготвените проектни пред-
ложения през 2012 г. са 20 на 
обща стойност 5.5 млн. лв. От 
тях четири са по програми на 
Европейската комисия, четири - 
по проект „Красива България”, 
два - към Международен фонд 
„Козлодуй”, два - по ОПАК, 
един  - към Програма за Хумани-
тарна помощ на Посолството на 
САЩ в София, един - по Нацио-
нална програма „Оптимизиране 
на училищната мрежа”, един - по 
„Регионално развитие”, два - по 
„Развитие на човешките ресур-
си”, два към ПУДООС и един 
към МТСП. 11 са одобрени и 
за тях са подписани договори за 
безвъзмездна финансова помощ. 
През 2012 г. бяха подписани още 
четири договора за безвъзмезд-
на финансова помощ за проекти, 

подготвени през 2011 г., на обща 
стойност 8 млн.лв. Работихме по 
25 проекта, от които 11 са пре-
ходни (започнати в предишните 
години), като седем са завърше-
ни до края на годината. Остана-
лите ще продължат да се изпъл-
няват и през 2013 г.

С проектите, които изпъл-
нява, Община Враца се стреми 
да създава заетост и е един от 
най-големите работодатели за 
региона. През 2012 г., за различ-
ни периоди, осигурихме заетост 
на общо 889 граждани, с които 
бяха подписани договори по На-
ционалната програма „От соци-
ални помощи към осигуряване 
на заетост” и ОП „Развитие на 
човешките ресурси”. Преди да 
започнат работа, 227 безработ-
ни, наети по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”, преминаха 
обучение за професионална ква-
лификация по специалностите 
„работник „поддръжка на пъти-
ща”, „работник „поддръжка на 
сгради” и „градинар”, а 21 – по 
специалностите „еколог” и агент 
„спорт”.

Освен директната заетост, 
която създаваме с проектите, 
изпълняваме и редица проекти, 
насочени към подобряване на 
инфраструктурата в общината. 

На дневен ред са и проекти, 
които са насочени към създава-
нето на политики и методики за 
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решаването на важни проблеми 
за хората. Това са проблемите 
за миграцията и демографските 
процеси, създаване на заетост, 
преодоляване на младежката 
безработица, зависимости (нар-
комании, насилие в семейството 
и др.).

Участваме в реализирането 
на международни, национални 
и регионални проекти и програ-
ми, касаещи здравето на деца-
та и младежите: „Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН”, „По-
добряване контрола на тубер-
кулозата в България”, „Сексу-
ално и репродуктивно здраве”, 
„Контрацепция и профилактика 
на полово предавани болести”, 
„Информирани и здрави” др.

Община Враца е партньор, 
заедно с БАН, НСИ и организа-
ции от други европейски стра-
ни, по проекта „Политики като 
инструмент за стратегическо 
планиране в регионите и градо-
вете на Югоизточна Европа”, 
Оперативна програма „Югоиз-
точна Европа”. По този проект 
се разработват нови полити-
ки и методи за повишаване на 
капацитета на регионалните и 
местни власти за стратегическо 
управление на миграционните и 
демографските процеси. Проек-
та изпълняваме със 21 партньо-
ра от 10 държави (6 от тях са в 
Европейския съюз и 4 са извън 
него). Планираният бюджет на 
проекта е 4 800 000 евро. Дого-
ворът за безвъзмездна финансо-
ва помощ бе подписан през май 
2012 г., а проектът е в процес на 
изпълнение.

Вy едноy Вашеy интервюy
казвате,y чеy Врацаy пленяваy
сy красиваy природаy иy златниy
съкровищаy наy траките.y Какy
използватеy тезиy даденостиy
заyразвитиетоyнаyсъвременнаy

туристическаy индустрияy иy
разкриванеy наy новиy работниy
места?

Една от основните ни цели 
е представянето на потенциа-
ла, който Враца притежава като 
туристическа дестинация. Об-
щината участва активно в ту-
ристически изложения, борси и 
форуми, съвместно с представи-
тели на хотелиерския и туристи-
ческия бизнес:

Участвахме в първия между-
народен панаир „Crosstour fair” 
в град Русе. Общината бе пред-
ставена и на международната ту-
ристическа борса „Ваканция Спа 
Експо 2012” в София. Щандът от 
24 кв. м. предостави възможност 
за изява на 9 хотела, 3 къщи за 
гости, ПП „Врачански Балкан”, 
Атракционен парк „Приказка-
та”, Регионалния исторически 
музей, сайта „Визит ком”, „Вело 
клуб „Герак”. В резултат на до-
брата организация Община Вра-
ца бе една от десетте наградени 
сред общо 280 участници. Полу-
чихме награда „За атрактивно и 
професионално представяне на 
български туристически про-
дукт”.

На Международното турис-
тическо изложение „Културен 
туризъм 2012” в град Велико 
Търново Община Враца получи 
награда за „Нови идеи в пред-
ставянето на туристическа дес-
тинация”. Награда за своя филм, 
представящ опити в експеримен-
талната археология, инициирани 
от археолози от Регионалния ис-
торически музей,  получи и мла-
дият оператор от Враца Искрен 
Красимиров.

През юни Враца бе домакин 
на балканска среща на парт-
ньорите по проекта „Комуника-
ционна кампания за популяри-
зиране на дестинациите ЕДЕН 
от България” на Министерство 

на  икономиката, енергетиката и 
туризма.

През септември 2012 г. Об-
щина Враца участва със собст-
вен щанд в първия Трансграни-
чен панаир за сътрудничество в 
сферата на туризма. Домакин на 
изложението бе Враца.

С представители на туристи-
ческия бизнес потърсихме въз-
можности за развитие на пуб-
лично-частното партньорство за 
дългосрочна експлоатация на ту-
ристически обекти, чрез сключ-
ване на концесионни договори. 
Срещата–дискусия протече под 
мотото „Врачанска древност - 
европейско бъдеще”. 

През изминалата година за-
почна осъществяването на една 
нова инициатива, в която се 
включи и Община Враца – пок-
лонническото пътуване „Свети-
ят път”. Инициатор е Община 
Велико Търново, а в проекта ще 
участват 18 общини. Поклонни-
ческото пътуване цели да пов-
тори историческото събитие от 
1469 г. по пренасянето на мощи-
те на св. Иван Рилски от стара-
та столица до  манастира в Рила 
планина. 

През 2012 г. бе възстановен 
музеят на туризма във Враца. 
Историята на туристическото 
движение в града е представена 
в стотици фотографии. Експози-
цията съдържа и пълния списък 
на имената на дарителите, с чии-
то средства е построена Хижата. 

Гост на града бе вицепрези-
дентът на Американската асоци-
ация за приключенски туризъм 
Крис Дойл, а посещението му 
бе по покана на ПП „Врачански 
Балкан” и Община Враца. 

Наy престижнаy церемонияy
Виеy бяхтеy удостоенy иy съсy
„Златенy приз”y заy утвържда-
ванетоyнаyВрацаyкатоyтурис-
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тическаy дестинация.y Каквиy
новиy идеиy иy проектиy иматеy
заyпо-мащабнотоyразвитиеyнаy
тазиy дейностy иy произвежда-
нетоy наy качественy туристи-
ческиyпродукт?

На Международното турис-
тическо изложение „Ваканция 
СПА ЕКСПО” 2013 г. в София 
бях  награден лично със златен 
приз за приноса ми в утвържда-
ването на Враца като туристи-
ческа дестинация за 2012 г. На-
градата се присъжда от списание 
„Туризъм и отдих”. Общо над 
300 бяха номинациите, които се 
състезаваха в 30 категории.

След запомнящото се пред-
ставяне на миналогодишното 
издание на изложението „Вакан-
ция СПА ЕКСПО” и тази година 
Община Враца бе сред отличава-
щите се участници. Представени 
бяха възможностите за културен, 
фестивален, ловен и атракцио-
нен туризъм в община Враца.

Работим по реализацията на 
още няколко проекта, чрез кои-
то създаваме нови туристически 
продукти и ще популяризираме 
региона със съвременни ино-
вативни техники. Единият от 
тях е инфраструктурен проект, 
финансиран по ОП „Регионал-
но развитие”, по който на 15 
септември 2012 г. бе направена 
първата копка на строителните 
работи. Това е проекта „Разви-
тие на устойчив туризъм в Об-
щина Враца. Леденика – тури-
зъм без сезони”.  Той е насочен 
към разработването на природна 
атракция, базирана на пещера 
„Леденика”. Целта е насърчава-
не на развитието на стратегиче-
ски туристически продукт, осно-
ван на природното богатство на 
една от най-известните пещери в 
България с национално и между-
народно значение за развитието 
на туризма. Той ще доведе до 

промяна на социално-икономи-
ческите показатели на община 
Враца и до увеличаване дела на 
сектор „туризъм” в общинската 
икономика. Шест фирми и около 
200 човека ще бъдат ангажирани 
като подизпълнители с различни 
дейности по изпълнението на 
проекта, а след неговата реали-
зация - да бъдат открити мини-
мум 20 нови работни места.

През изминалата година бе 
разработен още един проект в 
сферата на туризма, който беше 
одобрен и подписан договор за 
безвъзмездна финансова помощ. 
Проектът е „Враца – врата към 
древността” и е финансиран от-
ново по оперативна програма 
„Регионално развитие”. По него 
е предвидено разработването на 
регионален туристически про-
дукт с различни туристически 
пакети, включващи обекти с на-
ционално значение като къщата 
на баба Илийца, пещерата „Ле-
деника”, прохода „Вратцата”, 
манастира „Седемте престола”, 
местността „Шупловица”, връх 
„Околчица”, природен феномен 
„Божия мост” и др. 

С цел популяризиране на ту-
ристическите дестинации, свър-
зани с културно-историческото 
наследство на Враца и окол-
ността, разработихме проект 
„Преоткриването на социалис-
тическите паметници в Евро-
па”, процедура „Подкрепа и на-
сърчаване на транс-национални 
тематични туристически проду-
кти” към Европейска комисия, 
който е в процес на оценка. Бю-
джетът на целия проект е в раз-
мер на 256 000 евро. 

Началотоy наy годинатаy еy
време,yкогатоyможеyдаyсеyгле-
даy напред.y Каквиy новиy проек-
тиyимате,yкоитоyпредстоиyдаy
бъдатyутвърдениyиyреализира-
ни?

Проектите, които сме започ-
нали, са значителен брой и най-
важната задача е да ги завършим 
успешно. Изпълняваме първия 
голям проект за България по 
ОП „Околна среда” и на практи-
ка едва през 2012 г. започнахме 
строителните дейности. 

През тази година ще завър-
шим няколко от проектите, по 

„ВъвyВрачанскияyБалкан,yнедалечyотyпещератаy„Леденика”yсеyизграждаy
бъдещyамфитеатър,yкойтоyеyсредyобектитеyпоyпроектаy„Развитиеyнаy

устойчивyтуризъмyвyобщинаyВраца.yЛеденикаy-yтуризъмyбезyсезони”
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които работихме през измина-
лата 2012 година. Първият е за 
превенция на риска от наводне-
ния от три водни обекта в три 
от населените места в община-
та – Враца и селата Косталево 
и Власатица, както и защита 
на бреговете на водните обек-
ти от ерозия, за ограничаване 
на социално-икономическите и 
екологичните щети, подобрява-
не на физическата среда и по-
вишаване на безопасността и 
сигурността на населението и 
прилежащите терени. Вторият 
е за изготвяне на „Интегриран 
план за градско възстановяване 
и развитие на Враца”, насочен 
към установяване на механизъм 
за преодоляване и предотвратя-
ване на икономически, социални 
и екологични проблеми в тери-
тории, чието развитие е ключо-
во за осъществяване на дълго-
срочната визия за развитието на 
града. Третият е обновяване на 
ОДЗ „Брезичка”, финансиран 
от МФ „Козлодуй”. По „Краси-
ва България” ще изпълним два 
проекта. Единият е укрепване 
на спортна зала „Вестител”, 
а другият е за изграждане на 
спортна детска площадка в един 
от кварталите на града.

Наред с посочените по-горе 
проекти и тези в туристическата 
инфраструктура, изпълняваме 
няколко проекта в областта на 
социалните услуги и здравеопаз-
ването. 

Ще продължим работата по 
проект: „Община Враца – Ефек-
тивна, Функционална, Ефикасна 
Администрация (ЕФЕА)”.

Очакваме финансиране на 
проект „Враца – привлекателно 
място за живеене” (стойност 5 
млн. лв.), който е насочен към 
подобряване на градската сре-
да във Враца като предпоставка 
за устойчиво развитие и високо 

качество на живот, труд и инвес-
тиции. Проектното предложение 
е насочено към благоустрояване 
на най-големия жилищен ком-
плекс в града - „Дъбника”, Об-
ществен парк „Хижата” и ж.к. 
„Медковец” - основни функцио-
нални пространства в градската 
зона, имащи определящо значе-
ние за европейския облик на Об-
щина Враца.

Започваме работа по един 
нов проект, свързан с образова-
нието и за устойчиво човешко 
развитие „DEAR STUDENT”. 
Той цели укрепване на връз-
ката между местните власти, 
гражданското общество и обра-
зователните институции с цел 
насърчаване съгласуваността 
на обществените образователни 
политики с устойчивите процеси 
на човешкото развитие. Отно-
во това е проект с организации 
от няколко европейски страни 
(Италия, Португалия, Хърватия, 
Румъния и България).

В изпълнението на проекта 
„FREEDOM - Практическа Ев-
ропейска мрежа за изграждане на 
капацитет за помощ на семейства 
със зависимости (жени и деца), 
които са потърпевши от насил-
ствено поведение на пристрас-
тените членове на семейството” 
Община Враца е партньор с об-
щини от Латвия и Полша. Фи-
нансирането за Община Враца е 
в размер на 123 480 лв., и е по 
схема за безвъзмездна финансо-
ва помощ  на ЕК.

Съвместно с института за 
следдипломна квалификация 
към УНСС подготвихме проек-
та „Преодоляване на младежката 
безработица” по Програма на ЕК. 
Продължителността на проекта 
е 12 месеца. Максимален грант  
общо за проекта - 120 000 евро.

Община Враца, заедно с на-
учни институти от ЕС и страни 

като Франция, Гърция, Сърбия 
и Испания, работи по проекта 
„Преодоляване на безработица-
та сред младите хора в Европа” 
по Седма рамкова програма. 
Стойността на целия проект е 
5.5 млн. евро.

Сега е времето за планира-
не и създаване на готовност за 
финансиране и изпълнение на 
проекти през следващия програ-
мен период 2014-2020 г. Той е 
изключително важен за привли-
чане на средства от европейски-
те фондове при изпълнението 
на инвестиционни проекти. За 
това подготвяме ново проектно 
предложение по ОП „Регионал-
но развитие” 2007-2013 г., схема 
„За следващия програмен пе-
риод”, на стойност 550 хил.лв., 
чрез което ще създадем готов-
ност за финансиране на проекти 
в началото на следващия програ-
мен период 2014 – 2020 г. С този 
проект ще подготвим необхо-
димите финансови и социално-
икономически анализи за подо-
бряване на обществения масов 
транспорт в града, разширение 
на тролейбусната мрежа, обно-
вяване на автомобилния парк, 
работни проекти за енергийно 
обновяване и модернизиране на 
сградите на образователните, 
културните и публични институ-
ции, както и за рехабилитация на 
улици.

Всичките ни проекти са насо-
чени към решаване на проблеми 
и подобряване на условията за 
живеене в нашата община. Из-
ползваме възможностите, които 
ни осигуряват международните 
проекти, в партньорство с ре-
дица страни от ЕС и Европа да 
популяризираме страната и ре-
гиона, да го направим по-при-
влекателен за туристи и инвес-
титори.

ИнтервюyнаyЛазарyЛазаров



КулатаyнаyМешчийтеyиyсградатаyнаyОбщината,yнамиращиyсеyвyцентъраyнаyВраца.

ПаметникътyнаyХристоyБотевyнаyедноименнияyплощадyвyцентъраyнаyВраца.



РегионалниятyисторическиyмузейyвъвyВрацаyпазиyедноyотyнай-ценнитеy
тракийскиyсъкровищаy–yРогозенскотоyсъкровище.



КъщатаyнаyименитияyврачанскиyродyСавови.

3000 гр. Враца,  ул. „28-ми октомври” №32
тел.: 092/661545; факс: 092/624222; GSM: 088820686; e-mail: garant90@abv.bg

СД „ГАРАНТ – 90 – ЦOНЕВ И СИЕ”

Фирма „Гарантy90y-yЦоневyиyсие” работи в сферата на 
строителството от 1990 г. Натрупаният опит, изграде-
ната добра организация и модерната производствена база 
ни помогнаха да се утвърдим като сигурен и търсен изпъл-
нител в строителството и ремонта на пътища и пътни 
съоръжения, вертикални планировки, водопроводни и ка-
нализационни мрежи и съоръжения към тях, укрепване на 
свлачища и др. Фирмата е изпълнител на обекти от високо-
то строителство, в това число строителство и ремонт на 
промишлени, жилищни и обществени сгради. 

Дружеството разполага със собствена кариера за инерт-
ни материали, мобилнаyтрошачно-сортировъчнаyинстала-
ция,yасфалтовиyбазиyиyбетоновyцентър, което гарантира 
качеството, както на изпълнението, така и на вложените 
материали. 

През 2012 г. Гарант 90 пусна в експлоатация нова модерна 
и високопроизводителна Асфалтоваyбазаy–yBenninghoven,y
типyECOy2000. Производствената площадка са намира до 
с. Косталево, в непосрествена близост до главен път Е 79.



национален приз „златна мартеница“ 2012
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Продължениеyотyстр.y10

икономика

Посочете някои по-ва-
жни недостатъци на 
сега прилагания неоли-
берален модел в упра-
влението на пазарна-
та икономика.
Бих отбелязал на първо място 

постфактум прилаганите управлен-
ски политики и решения, насочени 
към коригиране на негативните по-
следствия в икономическото раз-
витие. То се прави предимно чрез 
рекапитализирането на финансо-
вите институции. Но това обаче е 
съпроводено с нарастващ инфла-
ционен потенциал за бъдещето. На 
този фон става обяснимо натруп-
ването на спестявания в депозитни 
сметки и най-вече понижаващата 
се инвестиционна и предприемаче-
ска активност. Причината за това 
поведение е непредвидимостта на 
бизнес средата, особено в условия-
та на високата задлъжнялост и про-
дължаващата икономическа криза.

На второ място бих отбе-
лязал партийно-политическа-
та доминанта в управлението 
на икономиката. Последното 
е валидно основно в рамките 
на четиригодишните мандати 

на управляващите. Това обу-
славя и стратегически основния 
акцент в управлението - върху 
решаването на текущите задачи 
и опасно подценяване на сис-
темно-структурните проблеми 
на стратегическото развитие и 
растеж. Основната слабост в 
това отношение е липсата на 
приемственост в политиките 
на управляващите мнозинства. 
Към казаното следва да се до-
бавят и многобройните партии, 
никнещи като гъби след дъжд в 
предизборните периоди. Те като 
правило имат големи амбиции за 
власт, но с главен акцент, какво 
ще направят в управлението - 
изразено само като визия, но не 
и по какъв начин ще се реализи-
рат техните управленски цели. 
Основната причина за това е 
доказаната административ-
на (управленска) недостатъч-
ност. Последната е обусловена 
от хронично ниската образова-
телна подготовка на кадрите по 
управлението на икономиката.

Изходът е за напред да се даде 
превес на доказаното научно екс-
пертно начало пред партийно-по-
литическото начало при форми-
рането на управленските екипи.

Като синтез на посочените 
недъзи са трайно наложените ак-
центи върху преразпределение-
то на приходите от добавената 

Уважаеми читатели, 
редакционната колегия на списание  „ФОНДОве  – ПРОгРами – ПРОекти“ 

се интересува от вашето мнение. 

�� Надяваме�се�вие�да�предложите,�какво�би�ви�било�най-интересно�да�прочетете�на�страни-
ците�на�списанието.�

�� Очакваме�да�разкажете�и�споделите�тук�за�успешен�ваш�проект�или�за�трудностите�и�преч-
ките,�които�сте�срещнали�в�процеса�на�разработването�и�кандидатстването�за�финансиране.

�� Пишете�ни�на�адрес:�fpp@mail.bg�или�София�1303,�бул.�„Христо�Ботев“�№�77А,�ние�ще�ви�се�
обадим,�ще�ви�помогнем,�ще�потърсим�отговори�на�въпросите�ви�от�отговорните�институции.

�� Консултанти�от�екипа�на�списанието�биха�могли�да�бъдат�ваши�помощници�в�разработване-
то�на�проектите,�с�които�искате�да�кандидатствате�за�финансиране�по�оперативните�програми�
на�Европейския�съюз.�Обърнете�се�към�нас,�за�да�разработим�заедно�вашия�проект.

стойност, а не върху създава-
нето и поддържането на трайна 
благоприятна институционална 
и бизнес среда - за тяхното ум-
ножаване, включително за гене-
риране на инвестиционни ресур-
си за развитието и растежа на 
икономиката.

С тези управленски недъзи 
стават обясними ниската конку-
рентоспособност и нарушената 
взаимодопълняемост на произ-
водствено-технологичните вери-
ги на националното стопанство. 
Такива са веригите по линия на 
минерално-суровинните и ор-
ганичните ресурси. Тяхното до-
пълване чрез нискостойностен 
износ и високостойностен внос, 
т.е. чрез голямо отрицателно 
външно търговско салдо, е стра-
тегически неизгодно за страната.

За да се преодолеят недъзите 
в управлението на икономиката е 
необходимо да се дава адекватен 
отговор на двата взаимосвърза-
ни въпроса: какво да се пости-
га и как това да се прави. В 
контекста на целите и средства-
та на парадигмата за балансово 
устойчиво развитие са необходи-
ми съгласувани промени в под-
хода и инструментариума за раз-
работването на стратегически 
решения, както и надеждни упра-
вленско-регулативни политики 
за тяхното успешно изпълнение.

за недъзИте в 
управленИето 
на ИкономИката



20 2  2013общЕствЕни поръчки

четИрИте стълБа на 
модела на решенИе

1.y Техническатаy частy наy
моделаy наy решениеy заy елек-
тронноyвъзлаганеyнаyобщест-
вениy поръчкиy сеy състоиy отy
шестyплатформи,yкоитоyвза-
имодействатy помеждуy сиy иy
подпомагатy всичкиy фазиy отy
изпълнениетоy наy процеду-
рата,y включителноy предиy иy
следyвъзлаганетоyнаyобщест-
венатаyпоръчка.

Както директивите, така и 
електронните платформи за 
обществени поръчки, разра-
ботени в други страни-членки, 
третират недостатъчно фазите 
на възлагане след избора на из-
пълнител и сключването на до-
говор. Работата на досегашни-
те платформи се концентрира 
във фазата след сключването 
на договор върху архивирането 
на информация и електронното 

Модел на решение 
в областта на 
обществените 
поръчки

„Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност” 
(ЦППкОП) към Министерски съвет излезе с първи доклад, описващ широкообхватен модел на реше-
ние за превенция на корупцията в областта на обществените поръчки, основан на принципа БОРкОР.

Фокусът в първия доклад е върху електронното провеждане на обществени поръчки, 
като ви предлагаме да се запознаете с основните заключения и препоръки, дадени в него.

фактуриране (e-invoicing), т.е. 
върху извършване на плаща-
нията. Поради това, сферата на 
мониторинга и одита се откро-
ява ясно при модела на реше-
ние БОРКОР.

2.y Събиранеy наy данниy заy
разкриванеyнаyкорупция

За да бъдат установени-
те слаби места и преди всичко 
схемите на корупцията обхва-
нати изцяло, следва допълни-
телно да се вземат предвид 
данни и документи, които са в 
предметна и икономическа вза-
имовръзка, но остават извън 
обсега на закона за възлагане. 
Тези данни и информации са 
неизбежно необходими за це-
лите на мониторинга, одита и 
изпълнението на сравнителния 
и форензик анализа. Те служат 
за разкриването на стратегии 
за укриване и компенсационни 
сделки. Освен това тези данни 
съдържат неизползван досега 

статистически материал и имат 
голямо значение за приемането 
на стратегически политически и 
икономически решения, както 
и улесняват разработването на 
стандарти.

3.y Активноy включванеy наy
органитеyзаyконтролyиyнадзорy
(Compliance)

Активното включване на 
контролните и надзорните 
органи се състои от смесица 
комплексни технически, ор-
ганизационни и методологич-
ни компоненти и поради тази 
причина следва да се разглеж-
да като самостоятелен стълб 
на модела на решение. Основ-
ният акцент пада върху двете 
платформи за одит и монито-
ринг. Там се намират преди 
всичко инструментите за над-
зор и контрол. Важните за тази 
дейност данни и работни про-
цеси обаче ще могат да бъдат 
намерени на всички електрон-
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ни платформи. Именно пора-
ди това свързването на всички 
платформи е задължително.

В хода на извършените ана-
лизи ЦППКОП установи, че 
надзорните и контролни орга-
ни и институции в областта на 
обществените поръчки не са 
координирани оптимално и про-
цедурите не постигат желаните 
резултати.

Големият брой установени 
нарушения на правилата и голе-
мият брой жалби и оплаквания, 
свързани с обществените по-
ръчки, са в силно противоречие 
с факта, че на практика няма 
разкрити случаи на корупция в 
резултат от дейността на надзор-
ните и контролните структури.

Поради това ЦППКОП пре-
поръчва да бъде анализирана 
причината за посоченото несъ-
ответствие и включва надзор-
ните органи в качеството им на 
активни участници и ползвате-
ли на електронните платформи 
за възлагане.

Чрез създаването на елек-
тронни платформи за мони-
торинг и одит във връзка с 
цялостното решение и непо-
средствения достъп до данни 
от провежданите процедури и 
изпълнението на договорите, 
възникват съвършено различни 
изходни предпоставки за кон-
трол и надзор спрямо практика-
та сега.

4.yПодготвителниyиyподси-
гуряващиy законовиy иy органи-
зационниyмерки

Четвъртият стълб на модела 
на решение съдържа съпътства-
щи мерки, които ще се реализи-
рат още преди въвеждането на 
техническото решение и ще раз-
гърнат своето въздействие.

Съпътстващите мерки се 

подразделят в следните две об-
ласти:

а) преквалификация;
б) централни служби за въз-

лагане на обществени поръчки.
Тези две области се състоят 

от независими пакети от мерки, 
които все пак са от съществено 
значение за успеха на модела 
на решение, тъй като те пред-
ставляват предпоставка за ре-
ализиране на техническото ре-
шение и чрез взаимодействие 
насочват към него, както и по-
криват онези слаби места, които 
не са или са покрити частично 
от техническото решение.

преквалИфИкаЦИя

Бюрократичните и слож-
ни процедури са благоприятна 
почва за корупцията. Чрез раз-
граничаването на повтарящи 
се и тежки административни 
процедури в обществените по-
ръчки, които неоснователно за-
бавят и усложняват процесите 
на доставки, възлагането на по-
ръчките може значително да се 
съкрати без от това да пострада 
качеството на самата процеду-
ра. Множество администра-
тивно необходими процедури 
подлежат на стандартизиране и 
могат да бъдат отделени от спе-
циализираната част. Един при-
мер за това е преквалификаци-
ята на кандидатите.

Преквалификацията (или 
предварителната квалифика-
ция) е проверка на обичайните 
за бранша доказателства за ква-
лификация. Тя е независима от 
поръчката, предхожда процеду-
рите по възлагане и се извършва 
съгласно стандартизирани, съ-
ответстващи на необходимостта 
критерии и според типичните за 

дадената поръчка изисквания. 
Преквалификацията позволява 
възможно най-широко разде-
ляне на административните от 
специфичните и качествените 
съставни елементи в рамките на 
дадена процедура по възлага-
не на обществени поръчки. По 
този начин не само се намалява 
значително административна-
та тежест, но и процедурите по 
възлагане значително се опро-
стяват и ускоряват. Чрез тази 
мярка отпадат повечето поводи 
за подаване на оплаквания и с 
това и свързаните с тях слаби 
места на корупцията.

Преквалификацията се из-
вършва съгласно германска-
та „най-добра практика” и под 
надзора на ориентираните по 
браншове сдружения за прек-
валифициране чрез независими 
частни и професионално ком-
петентни предприятия, т.нар. 
служби за преквалификация. 
Службите за преквалификация 
трябва да представляват ефи-
касна и рентабилна структура, 
която гарантира безпристраст-
ност и прозрачност. Те имат 
задължението да докладват 
относно обработването на об-
ществени поръчки, формалните 
одитни процедури, процедурите 
по проверка на съдържанието, 
получаването на преквалифи-
кация и въвеждането в списъка 
на преквалифицираните фирми 
на сигурната интернет страни-
ца на съответното сдружение 
за преквалифициране, която 
впоследствие да бъде интегри-
рана в електронната платформа 
„e-Registry”. Служителите на 
службите за преквалификация 
трябва да могат да докажат, че 
познават материята, че са поч-
тени и партийно необвързани.
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Процедурата за преквалифи-
кация се ориентира спрямо из-
искванията на техническия мо-
дел на решение и трябва да бъде 
регламентирана в националното 
законодателство.

Разделените по браншове 
сдружения за преквалифици-
ране водят единен уеб-базиран 
списък на предоставяните от 
сдруженията данни според за-
коновите предписания, възла-
гат на избрани служби за прек-
валификация провеждането на 
преквалификация и контроли-
рат тяхната дейност. Освен това 
сдружението координира взаи-

модействието на неговите чле-
нове от областта на икономи-
ката (браншови организации) и 
администрацията (представите-
ли на министерства и общини).

Когато мярката е правил-
но организирана и провежда-
на, електронната платформа за 
идентифициране и регистрира-
не на участниците в тръжната 
процедура може да приеме и 
документите, които доказват 
формалните предпоставки за 
участие в обществената поръч-
ка. Предимството: въвеждане-
то на данните може да протича 
отделено от самото обявление. 

Веднъж въведени, документите 
могат да се ползват като осно-
вание за многократно участие в 
процедури за възлагане на об-
ществени поръчки. Необходима 
предпоставка за това би било 
едно всеобхватно, браншово-
специфично стандартизиране.

ПоyинформацияyотyЦентърy
заy превенцияy иy противодей-
ствиеy наy корупциятаy иy орга-
низиранатаy престъпност”y
(ЦППКОП),y Първиy докладy наy
ЦППКОПy относноy проектаy
„Моделyнаyрешениеyвyобласттаy
наyобщественитеyпоръчки”

Допустимост за поставяне на 
изискване към лица от екипа 
на кандидати или участници 
в процедури да притежават 
сертификати в областта на 

разкриване и предотвратяване 
на нередности и измами.

Изискванията за техниче-
ски възможности и квалифи-
кация, както и за икономиче-
ско и финансово състояние на 
кандидатите и участниците се 
определят от възложителя в 
зависимост от предмета, слож-
ността, обема и стойността на 
поръчката, съобразно чл. 50 и 
51 от ЗОП. Целта е да се разгле-
дат, оценят и класират оферти 
на участници, които имат необ-
ходимия капацитет да изпълнят 
поръчката. Ако изискванията 
са необосновано високи спря-
мо действително необходимите 

В помощ 
на възложителя

за конкретното изпълнение, се 
ограничава конкуренцията, като 
се прегражда възможността за 
участие на лица, за които не са 
налице поставените от възло-
жителя икономически и финан-
сови показатели, но въпреки 
това притежават капацитет и са 
в състояние да изпълнят поръч-
ката.

Необходимите документи се 
определят съобразно поставе-
ните условия в поръчката и в 
съответствие с изискванията на 
чл. 50 и 51 от ЗОП. Освен това, 
те трябва да представляват го-
дно доказателствено средство, 
т.е. техните форма и съдържа-
ние следва да позволяват ус-
тановяване на съответните об-
стоятелства.

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 7 от 
ЗОП за доказване на техниче-

ските възможности и квали-
фикацията на участниците 
възложителят може да изиска 
от тях да представят документи, 
удостоверяващи образованието 
и професионалната им квалифи-
кация и/или тази на ръководни-
те им служители или на лицата, 
които отговарят за извършва-
нето на услугата или строител-
ството, обект на договора. В 
ЗОП не са посочени изрично до-
кументите, с които се удосто-
верява образованието и про-
фесионалната квалификация. 
Независимо от това, следва да 
се има предвид, че те са опреде-
лени в специалните норматив-
ни актове в областта - Закона 
за народната просвета (ЗНП), 
Закона за професионалното об-
разование и обучение (ЗПОО), 
Закона за висшето образование 



232  2013 общЕствЕни поръчки

(ЗВО). Такива документи са ди-
пломите и свидетелствата, изда-
вани от: училищата, включени в 
системата на народната просве-
та; висшите учебни заведения; 
центровете за професионална 
квалификация; министерства-
та, общините, организациите на 
работодатели, на работници и 
служители и отделни работода-
тели в случаите по чл. 9, ал. 2 от 
ЗПОО (аргумент от чл. 7, ал. 1 
от ЗВО; чл. 38 от ЗПОО; чл. 25, 
ал. 1 и 2 от ЗНП). Може да се 
обобщи, че предпоставка за из-
даването им е преминаването на 
обучение, съответстващо с рам-
кови програми, утвърдени от 
министъра на образованието, 
младежта и науката и държав-
ните образователни изисквания 
(аргумент от чл. 15 и сл. oт ЗНП 
и чл. 10, ал. 1 от ЗПОО). Те имат 
характера на официален удос-
товерителен документ, издаден 
от компетентен или норматив-
но признат орган по утвърдени 
държавни изисквания.

Предвид това, в случаите, ко-
гато възложителите изискват 
представяне на конкретни 
сертификати за доказване на 
придобито образование или 
професионална квалифика-
ция от съответните лица, те 
трябва да могат да докажат, 
че тези документи отговарят 
на разгледаните по-горе усло-
вия.

Необходимо е също така 
възложителите да подхождат 
внимателно при посочването 
на документите за доказва-
не на придобит опит в опре-
делена област. В този случай 
е неподходящо да се изисква 
сертификат, който удостоверя-
ва преминал курс на обучение, 
когато при него не е придобит 

практически стаж, а единстве-
но знания в съответната област. 
Като относими документи би 
следвало да се разглеждат из-
пълнени договори със същия 
или сходен предмет или доку-
мент за придобит трудов или 
служебен стаж.

Предвид изложеното, може 
да се определи като несъобра-
зено със ЗОП изискването да 
се доказва опит в областта на 
разкриването и предотвратява-
нето на нередности и измами 
чрез представяне напр. на сер-
тификати, които удостоверяват 
само преминат курс на обуче-
ние. По същия начин следва да 
се разглежда и изискването и/
или представянето на сертифи-
кат за доказване на придобита 
професионална квалификация 
в тази област, издаден от лице, 
което не е лицензирано да осъ-
ществява дейност като център 
за професионална квалифика-
ция в съответствие с чл. 22, ал. 
7 от ЗПОО. В тези случаи може 
да се приеме, че тяхното изис-
кване като условие за участие 
в процедура по ЗОП ненужно 
и необосновано затруднява, а 
в някои случаи може да доведе 
до ограничаване участието на 
заинтересовани лица в проце-
дури за възлагане на общест-
вени поръчки, в противоречие 
с разпоредбата на чл. 25, ал. 5 
от ЗОП.

Предоставяне на достъп до 
протокола при възлагане на 

обществени поръчки по реда 
на глава осма „а” от Закона за 

обществените поръчки
По реда на глава осма „а” от 

ЗОП се възлагат обществени 
поръчки, чиято ниска стой-
ност не оправдава разходва-

нето на времеви, човешки и 
финансов ресурс за провеж-
дане на процедура по закона. 
Разписаният ред регламенти-
ра само някои правила, като за 
останалите на възложителя е 
предоставена свободата да ги 
уреди, съобразно особености-
те и организацията на работа в 
подчинената му административ-
на структура, при спазване на 
основните принципи на закона.

В тази връзка, с оглед прин-
ципа на прозрачност, възло-
жителят трябва да уведоми 
по подходящ начин лицата, 
които са подали оферти, за 
резултатите от оценяването, 
включително като им пре-
достави копие или достъп до 
съответния протокол.

Съкращаване на процедурни 
срокове при публикуване на 

предварително обявление
В съответствие с разпоред-

бата на чл. 23, ал. 1, т. 1 от За-
кона за обществените поръчки 
/ЗОП/, възложителите изпра-
щат до АОП за публикуване в 
Регистъра на обществените по-
ръчки /РОП/ предварително 
обявление за всички процеду-
ри за възлагане на обществени 
поръчки или за сключване на 
рамкови споразумения, които 
възнамеряват да открият през 
следващите 12 месеца, когато 
общата стойност без ДДС за 
съответната категория стоки 
или услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 
от закона е по-голяма от 450 
000 лв. В областта на отбрана-
та и сигурността, за доставки 
на стоки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП и 
за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 3 от за-
кона предварително обявление 
се изпраща, когато стойността 
без ДДС по категории е равна 
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или по-висока от 1 000 000 лв. 
(чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗОП). При 
поръчки за строителство, 
предварително обявление се 
изпраща, когато стойността на 
отделната поръчката без ДДС 
е равна или по-висока от 2 640 
000 лв., а когато поръчката е по 
чл. 3, ал. 2 от ЗОП - равна или 
по-висока от 4 000 000 лв. (чл. 
23, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

Предварително обявле-
ние се публикува и в „Офи-
циален вестник” на Евро-
пейския съюз /ОВ на ЕС/ 
за поръчки по чл. 3, ал. 1 от 
ЗОП, когато стойността за 
съответната категория сто-
ки или услуги по чл. 5, ал. 
1, т. 1 от закона е равна или 
по-висока от левовата рав-
ностойност на 750 000 евро, 
както и за поръчки по чл. 3, ал. 
2 от ЗОП (в областта на от-
браната и сигурността), при 
стойност по категория равна 
или по висока от 782 320 лв. 
(чл. 45а, ал. 2 и 5 от ЗОП). 
При поръчки за строителство 
предварително обявление до 
ОВ на ЕС се изпраща, когато 
стойността на отделната по-
ръчката без ДДС е равна или 
по-висока от прага за съот-
ветния вид възложители, по-
сочен в чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. 
Съгласно чл. 23, ал. 3 от ЗОП, 
предварителните обявления за 
поръчки с обект доставка или 
услуга се изпращат до АОП 
до 1 март. За поръчките за 
строителство такъв срок не е 
предвиден, но от текстовете на 
европейските директиви може 
да се изведе заключение, че в 
тези случаи изпращането се 
извършва възможно най-ско-
ро след вземането на решение 
за одобрение на планираните 

поръчки за строителство или 
рамковите споразумения, кои-
то възлагащите органи възна-
меряват да възложат. Важно е 
да се отбележи, че предвари-
телните обявления до ОВ на 
ЕС се изпращат не по-късно 
от изпращането им за пуб-
ликуване в РОП (чл. 45а, ал. 
10 от ЗОП).

Публикуването на предва-
рително обявление може да 
послужи на възложителите за 
използване на съкратените сро-
кове по чл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 
2 и чл. 104, ал.1 от ЗОП. Видно 
от цитираните разпоредби от 
закона, за да е законосъобраз-
но използването на съкратени 
срокове, следва да са изпълне-
ни кумулативно две условия – 
предварителното обявление 
да е изпратено за публикува-
не между 52 дни и 12 месеца 
преди датата на изпращането 
на обявлението и да съдър-
жа информацията, налична 
към датата на изпращане-
то му. От тези норми може да 
се изведе заключение, че при 
спазване на двете условия 
съкращаване на сроковете 
е допустимо дори при пуб-
ликуване на предварително 
обявление след сроковете 
по чл. 23, ал. 3 и чл. 45а, ал. 
10 от ЗОП. Наред с това, при 
спазване на цитираните условия 
евентуални разлики в съдър-
жанието между предварител-
ното обявление и същинско-
то обявление не са пречка 
пред съкращаването на сро-
ковете, ако тези разлики са 
резултат от информация, ста-
нала известна на възложите-
ля след публикуване на пред-
варителното обявление и са 
несъществени, т.е. предметът 

на поръчките не е значително 
изменен. Тъй като в ЗОП не е 
предвиден ред за коригиране 
на предварителните обявления, 
при съществено размина-
ване в съдържанието между 
предварителното и същинското 
обявление е необходимо пов-
торно да се публикува предва-
рително обявление за поръчки-
те с променен предмет.

Във връзка с възможност-
та за използване на съкратени 
срокове е важно да се отбележи, 
че с промените в закона, в сила 
от 01.05.2012 г., в чл. 23, ал. 4 
и чл. 45а, ал. 5 от ЗОП изрично 
се указва, че публикуването 
на предварително обявление 
е задължително, само когато 
възложителите възнамеря-
ват да се възползват от пред-
видените възможности за 
намаляване на процедурни 
срокове съгласно чл. 64, ал. 
2, чл. 81, ал. 2 и чл. 104, ал. 1 
от ЗОП. При тълкуване на ци-
тираните разпоредби може да се 
направи извод, че без оглед от 
стойността на конкретната по-
ръчка, фактът, че възложителят 
е изпратил предварително обяв-
ление, означава, че той може да 
се възползва от възможностите 
за използване на съкратени сро-
кове. Следователно, при пуб-
ликуване на предварително 
обявление и спазване на по-
сочените условия, съкраща-
ване на сроковете се допус-
ка и за поръчки на стойност 
под праговете по чл. 23, ал. 1, 
респ. чл. 45а, ал. 2 и 5 от ЗОП, 
както и за поръчки за услуги 
по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗОП.

Поyинформацияy
отyАгенциятаyзаy

обществениyпоръчки
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BG161PO001/5-03/2013 
„Подкрепа за интегрирани 
планове за градско възста-
новяване и развитие II”, 
ОП „Регионално развитие” 
2007 – 2013, Приоритетна 
ос 5 „Техническа помощ”, 
операция 5.3 „Изграждане 
на капацитет на бенефици-
ентите на ОПРР”
Дейностите, които ще по-

лучат подкрепа, включват: из-
готвяне на Интегриран план 
за градско възстановяване и 
развитие с времеви хоризонт 
до 2020 г.; изготвяне на еколо-
гична оценка (ЕО), съгласно 
Закона за опазване на околна-
та среда (ЗООС) и оценка за 
съвместимост (ОС), съгласно 
Закона за биологичното разно-
образие (ЗБР) и подзаконови-
те нормативни актове, когато е 
преценено като необходимо от 
компетентния орган; разрабо-
тване на предпроектни проучва-
ния за проекти, включени в Ин-
тегрираните планове за градско 
възстановяване и развитие.

Допустими кандидати: 31 
общини на градове от ниво 3 
и ниво 4, съгласно одобрената 
НКПР 2013-2025.

Размер на безвъзмездната 
финансова помощ на проект-

Възможности 
за финансиране

но предложение: за общини 
на градове от ниво 3, съгласно 
НКПР 2013-2025 – до 500 000 
лв.; за общини на градове от 
ниво 4, съгласно НКПР 2013-
2025 – до 200 000 лв.

Съфинансиране от страна 
на кандидата: минимум 5 %.

Краен срок за подаване на 
проектните предложения: 30 
април 2013, 16:00 ч.

За повече информация: 
http://www.eufunds.bg/bg/page
/58?programme=3&status=1&
id=638

Програма „Младежта в 
действие”, Действие 3.2 — 
„Младежта в света”: съ-
трудничество със страни, 
различни от съседните на 
Европейския съюз
По програмата се финанси-

рат проекти, които насърчават 
сътрудничеството в младежкия 
сектор между държави по про-
грамата „Младежта в действие” 
и държави партньори, които 
не са съседни на Европейския 
съюз (държави, които са подпи-
сали споразумение с Европей-
ския съюз, отнасящо се до мла-
дежкия сектор).

Допустими кандидати: ор-
ганизации с нестопанска цел - 

неправителствени организации 
(НПО); публични органи на ре-
гионално или местно равнище; 
национални младежки съвети. 
Същите изисквания за допусти-
мост са в сила и за партньорите 
по проекта.

Партньорство: Задължител-
но е участието на партньори от 
поне четири държави (в това чис-
ло и кандидатстващата организа-
ция), от които: поне една държава 
трябва да е член на ЕС; най-мал-
ко две държави трябва да са до-
пустими по програмата; поне две 
държави трябва да са партньори 
по програмата, т.е. да са страни 
по споразумения с Европейския 
съюз в областта на младежта.

Размер на безвъзмездната 
финансова помощ на проектно 
предложение: до 100 000 EUR.

Съфинансиране от страна 
на кандидата: минимум 20 %.

Краен срок за подаване на 
проектните предложения: 14 
май 2013 г., 12:00 ч. на обяд 
(брюкселско време)

За повече информация: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:0
72:0004:0007:BG:PDF

BG051PO001-5.2.15 „Шанс 
за щастливо бъдеще” - 
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Компонент 2: „Разкриване 
на иновативни интегри-
рани услуги за деинститу-
ционализация и превенция 
на изоставянето на деца от 
0 до 3 години”
Процедурата цели да реали-

зира устойчив модел за трайна 
деинституционализация на деца 
от 0 до 3-годишна възраст, на-
станени в Домове за медико-со-
циални грижи за деца (ДМСГД) 
чрез предоставяне на интегри-
рани здравно-социални услуги 
за подкрепа на семейството и 
превенция на риска от изоста-
вяне на деца. 

В рамките на изпълнението 
на втория компонент на опера-
цията поетапно ще се разкриват 
иновативни форми на интегри-
рани услуги, за които е създаде-
на съответната инфраструктура 
след преструктуриране на пи-
лотните ДМСГД със средства 
от Оперативна програма „Реги-
онално развитие”.

Дейностите се изпълняват на 
територията на общините и ра-
йоните на общини, на чиято те-
ритория се намират преструкту-
рираните ДМСГД със средства 
по Оперативна програма „Реги-
онално развитие” и са обект на 
дейностите по Компонент 1 на 
процедурата: Габрово, Монта-
на, Пазарджик, Перник, Плов-
див, Столична община, Русе и 
Търговище.

Размер на безвъзмездната 
финансова помощ на проектно 
предложение: 250 000 – 600 000 
лв.

Краен срок за подаване на 
проектните предложения: 27 
май 2013, 17:00 ч.

За повече информация: 
http://www.eufunds.bg/bg/page
/58?programme=5&status=1&
id=648

Покана за предложения 
LIFE+ 2013
Обявлението обхваща след-

ните теми:
I. LIFE + Природа и биоло-

гично разнообразие - делът на 
финансовата помощ от Съюза 
е най-много 50 % от допус-
тимите разходи. По изключе-
ние максимален дял на съфи-
нансиране до 75 % може да 
се прилага по отношение на 
предложенията, които са на-
сочени към приоритетни мес-
тообитания/видове съгласно 
Директивата за птиците и Ди-
рективата за местообитания-
та.

II. Политика и управление на 
околната среда - делът на фи-
нансовата помощ от Съюза е 
най-много 50 % от допустимите 
разходи;

III. LIFE+ Информация и 
комуникации - делът на финан-
совата помощ от Съюза е най-
много 50 % от допустимите раз-
ходи.

Краен срок за подаване на 
проектните предложения: 25 
юни 2013 г., 16:00 ч. (брюк-
селско време)

За повече информация: 
http://ec.europa.eu/environment/
life/funding/lifeplus.htm

Програма за предоставяне 
на малки грантове за ор-
ганизиране на кампании 
за набиране на средства 
от индивидуални и корпо-
ративни дарители на Бъл-
гарски център за несто-
панско право и Програмен 
и аналитичен център за ев-
ропейско право
Целта на предоставяни-

те грантове е покриване на 
разходи по организиране на 
кампании (например наема-
не на зала за благотворите-
лен концерт, отпечатване на 
промоционални материали и 
др.). Разходите, които ще бъ-
дат покривани, трябва да са 
свързани с предварителното 
набиране на средства, а не с 
последващото изпълнение на 
каузата.

Допустими кандидати: 
сдружения, фондации и читали-
ща.

Размер на безвъзмездната 
финансова помощ на проект-
но предложение: до 1000 лв. 
Ще бъдат признавани само 
разходи, които не надхвър-
лят 1/3 от общия размер на 
набраните в следствие от 
реализацията на кампанията 
средства.

Краен срок за подаване на 
проектните предложения: те-
кущ

За повече информация: http://
www.bcnl.org/bg/news/1097-но-
ви-правила-за-програмата-за-
предоставяне-на-малки-гранто-
ве.html
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През 2012 г. се извършиха 
проверки по 228 проек-
та, попаднали в извад-

ката за одит на операциите по 
седемте оперативни програми, 
финансирани от Структурните 
фондове и Кохезионния фонд 
на ЕС, както и по Оперативна 
програма за развитие на сектор 
„Рибарство”, и по Програмите 
за Транс-гранично сътрудни-
чество България – Македония, 
България – Турция и България – 
Сърбия. От общо сертифицира-
ните през 2011 г. разходи по тези 
програми в размер на 1 360 459 
067,75 лв. Изпълнителна аген-
ция Одит на средствата от Евро-
пейския съюз одитира разходи в 
размер на 809 738 262,42 лв.

Данните за обхвата на из-
вършваните проверки са пред-
ставени в приложената таблица.

При извършените одити на 
операциите по оперативните 
програми са проверени 238 про-
цедури за обществени поръчки, 
като в 56 от тях са установени 

Одит на проектите

оперативна програма

Сертифицирани 
разходи за 2011 г. 

(в лв.)

одитирани разходи от 
одитния орган брой

проекти
лева %

1. регионално развитие 103 982 059,69 38 803 784,14 37,3 24

2. конкурентоспособност 160 991 823,75 33 088 868,41 21,0 48
3. транспорт 726 974 004,34 551 063 596,06 76,0 6
4. околна среда 128 702 399,27 52 511 284,49 40,8 43
5. техническа помощ 7 160 586,87 4 726 930,50 66,0 13
6. Административен капацитет 10 436 892,31 7 199 431,96 69,0 22
7. човешки ресурси 203 589 570,69 105 501 920,09 51,8 51
8. развитие на сектор „рибарство” 17 938 338,03 16 159 053,97 90,0 12
9. Програми за тгС с македония, тур-
ция и Сърбия

683 392, 80 683 392,80 100 9

обЩо: 1 360 459 067,75 809 738 262,42 228

нарушения, за които са предло-
жени финансови корекции. Ви-
довете нередности, свързани 
с възлагането на обществени 
поръчки, се отнасят до:

- непровеждане на приложи-
мата процедура или разделено 
възлагане на предмета на об-
ществената поръчка на части;

- непубликуване на обявле-
ние за обществена поръчка в 
Официалния вестник на ЕС;

- наличие на дискримина-
ционни изисквания в обявле-
нието;

- неоснователно  отстранява-
не на кандидати;

- избраният изпълнител не 
отговаря на изискванията на 
възложителя или не е предста-
вил изискуемите от Закона за 
обществените поръчки доку-
менти;

- допълване на документа-
цията за участие с изисквания, 
които не са посочени в обявле-
нието и наличие на изискване 
към участниците за предста-

вяне на документ, без да е по-
сочен съответният критерий за 
подбор;

- методиката за оценка на 
офертите не съдържа точни ука-
зания за определяне на оценката;

- смесване на критерии за 
подбор с критерии за оценка;

- закъснение при предоста-
вяне на отговор при постъпило 
запитване за разяснение и др.;

- изменение на условията за 
възлагане и изпълнение на по-
ръчката преди сключване на до-
говора.

Общата стойност на ус-
тановените при одитите на 
операциите грешки с финан-
сово влияние по оперативни-
те програми е 3 190 773,95 лв. 
Основен дял от тези грешки 
представляват предложени-
те финансови корекции за 
нарушения при възлагането 
на обществените поръчки – 
2 472 260,86 лв.

Поy информацияy отy ИАy
„ОдитyнаyсредстватаyнаyЕС”



28 2  2013актуално

Правителството в остав-
ка прие нов, опростен 
подход за избор на 

подизпълнители от бенефи-
циентите на европейски про-
екти чрез промяна в ПМС 55 
от 2007 г., която се изразява в 
провеждане на една процедура 
за набиране на оферти - чрез 
публична покана.

С промяната се цели дълго 
търсената оптимизация и нама-
ляване на административната 
тежест върху кандидатите за 
безвъзмездна финансова помощ 
и бенефициентите, като бизне-
сът бъде улеснен при реализи-
ране на инвестиции с европей-
ски средства чрез опростен ред 
за избор на изпълнители. Про-
мяната на ПМС 55 ще се отрази 
положително върху ефективно-
то управление на европейски 
проекти, защото ще улесни и 
ускори процеса и ще го направи 
по-пригоден на бизнес логиката 

Промяна в ПМС 55
в отговор на нуждата от навре-
менни и ефективни инвестиции, 
реализирани със средства от 
ЕС.

Изборът с публична покана 
е процедура, при която право 
да подават оферти имат всички 
заинтересовани лица. Канди-
датите за финансиране и бене-
фициентите трябва да прилагат 
процедурата, когато размерът 
на безвъзмездна финансова по-
мощ е по-голям от 50 на сто от 
общата сума на проекта и при 
наличие на едно от следните ус-
ловия:

1. когато предвидената стой-
ност за строителство, в това 
число съфинансирането от 
страна на бенефициента, без 
ДДС, е равна или по-висока от 
60 000 лв.;

2. когато предвидената стой-
ност за доставки или услуги, в 
това число съфинансирането 
от страна на бенефициента, без 

ДДС, е равна или по-висока от 
20 000 лв. 

Тази промяна осигурява на 
кандидатите за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
възможност да провеждат съот-
ветните процедури за избор 
на изпълнител преди отпус-
кането на финансиране.

Въведената оптимизация ще 
бъде в полза най-вече на бене-
фициентите на ОП „Конкурен-
тоспособност”, ОП „Развитие 
на човешките ресурси”, както 
и някои от бенефициентите на 
ОП „Административен капа-
цитет”. Механизмът ще се 
прилага и при избор на по-
дизпълнители в проекти, фи-
нансирани чрез Съвместната 
оперативна програма „Чер-
номорски басейн 2007 - 2013 
г.”, Финансовия механизъм 
на Европейското икономиче-
ско пространство и Норвеж-
кия финансов механизъм.

Американската фон-
дация NED ежегодно 
отпуска безвъзмездна 

финансова помощ за проекти на 
неправителствени организации 
от целия свят, допринасящи за 
реализацията на демократични 
цели и укрепването на демокра-
тичните институции.

За финансиране могат да 
кандидатстват граждански орга-
низации, асоциации, независи-
ми медии и други неправител-
ствени организации.

Размерът на безвъзмездната 

Грантове за НПО
финансова помощ варира спо-
ред проектното предложение, 
като обикновено отпусната 
сума е около 50 000 щ.д. и е за 
период от 12 месеца.

Подкрепят се проекти,
които:
 - насърчават защитата на чо-

вешките права и върховенство-
то на закона;

 - подкрепят свободата на ин-
формацията и независимите медии;

 - укрепват демократични 
идеи и ценности;

 - насърчават отговорността 

и прозрачността;
 - развиват капацитета на ор-

ганизациите на гражданското 
общество;

 - подсилват демократичните 
политически процеси и инсти-
туции;

 - насърчават гражданското 
образование;

 - подкрепят демократичното 
разрешаване на конфликти;

 - насърчават свободата на 
сдружаване;

 - утвърждават откритата па-
зарна икономика.
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За кандидатстване се 
попълват следните 
формуляри:
1. Проектен фиш – представя 

се накратко основна информа-
ция за кандидатстващата непра-
вителствена организация;

2. Описание на проектното 
предложение – може да се на-
пише както на английски, така 
и на националния език на стра-
ната, в която кандидатстващата 
неправителствена организация 
е регистрирана и осъществя-
ва дейността си. Описанието 
на проектното предложение е 
с обем от около 10 страници и 
следва предварително зададен 
формат:

 - резюме на проектното 
предложение (1-2 абзаца);

 - описание на средата (1-2 
страници) – политическа, ико-
номическа и социална обста-
новка – как се отразява върху 
развитието на демокрацията в 
страната или в региона, където 
ще се реализира проекта;

 - цели на проекта (в 1-2 крат-
ки абзаца или изредени като оп-
орни точки) – целите трябва да 
съответстват на проблемите, 
идентифицирани в предишната 
секция – „описание на средата”. 
Обикновено е достатъчно да се 
посочат 1-2 цели. Самите цели 
трябва да са измерими, да имат 
определени обхват и време за 
изпълнение; да описват това, 
което ще се постигне с исканото 
финансиране;

 - дейности по проекта (2-4 
страници) – описват се подроб-
но всички планирани дейности. 
Ако за реализацията на проек-
та се търсят или са намерени 
и други източници за финанси-
ране, тук трябва да се посочат. 
Ако проектното предложение 

включва различни работни сре-
щи или събития трябва да се оп-
ишат техните продължителност, 
формат, теми, брой и профил на 
очакваните участници. Ако про-
ектът включва публикации или 
създаване на уебсайт, трябва 
да се опишат: мисията и фило-
софията на редакционния екип; 
начинът, по който ще се набавя 
съдържание (щатни автори или 
външни сътрудници; превод от 
чужд език; препубликуване на 
материали от други източници и 
т.н.); целева аудитория и меха-
низми за обратна връзка с чита-
телите/потребителите; очакван 
тираж и план за дистрибуция 
(безплатно или срещу заплаща-
не ще се разпространява изда-
нието); обем и честота на всяко 
печатно издание или електрон-
на публикация;

 - план за оценка (в 2-4 абза-
ца или като опорни точки) – как 
ще се измерва напредъкът по 
проекта; какви промени, дока-
зателства, резултати ще сви-
детелстват за постигането на 
заложените цели; самото изпъл-
нение на дейностите не се счита 
за индикатор за резултат;

 - междинна оценка (1-2 стра-
ници) – изисква се само за про-
екти, които вече са получавали 
финансиране по програмата и 
се кандидатства за подновяване 
на финансовата помощ;

 - описание на организацията 
(до 1 страница) – капацитет за 
изпълнение на проекта, включи-
телно: история на организацията 
и предишна работа; мисия, раз-
мер, географски обхват; профе-
сионална и политическа насоче-
ност; правен статут (с посочени 
дати на регистрация); хора, кои-
то ще бъдат ангажирани с изпъл-
нението на проекта и техните 

съответстващи квалификации. 
Ако организацията е получавала 
или получава финансова подкре-
па от други източници за пред-
ложената дейност или за други 
дейности, то тук следва да се по-
сочи списък на донорите, кратко 
описание на отпуснатата от тях 
финансова помощ и на финан-
сираните проекти. Прилагат се и 
имена и информация за контакт 
на поне две лица, които позна-
ват организацията или нейните 
служители и могат да дадат ре-
ференции.

3. Бюджет на проекта – тряб-
ва да съответства на посочени-
те дейности; попълва се в таб-
личен вид по зададен модел.

4. Документи за регистра-
ция (ако е приложимо) – при-
лагат се свидетелство за регис-
трация или други документи, 
доказващи правния статут на 
кандидатстващата организа-
ция. В случай, че организа-
цията не е регистрирана, не се 
прилагат документи, а в про-
ектния фиш се посочват при-
чините за това, организацията 
да не е регистрирана, както и 
актуалното състояние на вся-
какви подадени заявления за 
регистрация.

Проектните предложения 
могат да се подават и онлайн.

Срокът за кандидатстване е 
текущ, като предложенията се 
приемат и оценяват на сесии. 
Към момента за 2013 година все 
още могат да се подават про-
ектни предложения в срок до 21 
юни 2013 г. - ще бъдат разгледа-
ни и оценени на среща на борда 
на директорите на NED на 10 
септември 2013 г.

За допълнителна инфор-
мация: http://www.ned.org/
grantseekers
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„ПроектътyсеyосъществяваyсyфинансоватаyподкрепаyнаyОперативнаyпрограмаy„Административенyкапацитет”,y
съфинансиранаyотyЕвропейскияyсъюзyчрезyЕвропейскияyсоциаленyфонд”

В рамките на международ-
ния проект „Ефективност 
и качество за добро упра-

вление” се проведе работно по-
сещение на експерти от Община 
Троян в Община Елванген, Гер-
мания. Българските специалисти 
имаха възможност да се запозна-
ят отблизо с добри практики на 
немските си колеги, с принципите 
на добро управление, с конкрет-
ни механизми за прилагането 
им в практиката на общинската 
администрация и постигнатите 
вследствие резултати.

Чрез посещение в предпри-
ятия и обекти, собственост на 
Община Елванген, на делегаци-
ята от Община Троян бяха пред-
ставени начини на ефективно из-
ползване на общинските активи.

Действащият към момента 
в Община Елванген модел при 
управлението на собствеността 
е ориентиран, от една страна, 
към възвращаемост на инвес-
тициите (чрез изгодна продажба 
или отдаване под наем на об-
щинската собственост на физи-
чески лица и фирми), а от друга 
страна, към благоустройство и 
създаване на благоприятна сре-
да за живот в общината (чрез 
осигуряване на поддръжка на 
детски градини, училища, дет-
ски и спортни площадки, места 
за отдих, паркинги, улици, тро-
тоари, площади, зелени, горски, 
селскостопански и водни площи 
и т.н.). Впечатление прави и из-
ключително доброто стратеги-
ческо планиране на общинските 

Работно посещение на експерти 
от Община Троян в Община Елванген

инвестиции, базирано на задъл-
бочени анализи и обстойни де-
мографски изследвания.

По време на визитата си в 
Германия експертите от Общи-
на Троян и техните колеги от 
Община Елванген взеха учас-
тие в еднодневен информацио-
нен семинар, 
посветен на 
доброто упра-
вление.

И двете 
страни – парт-
ньори по про-
ект „Ефектив-
ност и качество 
за добро упра-
вление”, отче-
тоха работното 
посещение в 
Германия като 
особено ус-
пешно. Като 

резултати от него идентифици-
раха утвърждаването на ползот-
ворното партньорство между 
българската и немската община, 
обмен на опит и ноу-хау, пови-
шаване на капацитета на експер-
тите от общинските администра-
ции на Троян и Елванген.
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 yникога изпълнението на един голям проект не приключва навреме, в рамките на бюджета, с първо-
началния състав на проектния екип, нито пък самият проект постига това, което е било планирано да 
се постигне с изпълнението му. твърде вероятно е вашият проект да не бъде първото изключение от 
това правило.

Следствие: Ползите от проекта са по-малки от очакваните в началото, ако изобщо някога са оч-
аквани някакви ползи. / Внедряването на една система приключва на по-късен етап и в крайна сметка 
системата не изпълнява заложените й функции. / Постига се техническа ефективност, но на по-висока 
от предвидената цена.

 yедно от предимствата на неясно формулираните проектни цели е, че отпада неудобството да се 
определят съответстващите на тях разходи.

 yусилията да се коригира един проект, който се отклонява от първоначалния замисъл, нарастват 
прогресивно с времето.

Изводи: Колкото повече отлагате, толкова по-трудно става. / Ако чакате изпълнението на проекта 
да приключи, е прекалено късно. / Направете го сега, въпреки неудобството.

 y това, което сте осмислили и записали като дефиниция на проектната цел, ще бъде разбрано по раз-
личен начин от всички останали.

Изводи: Ако обясните целта толкова ясно, че всички да я разберат, все ще се намери някой, който да 
не я разбира. / Ако направите нещо, което сте убедени, че всички ще одобрят, някой няма да го хареса.

 yизмеримите ползи са реални. нематериалните ползи не са измерими, следователно не са реални.
Извод: Нематериалните ползи са реални, само ако можете да докажете, че са такива.

 yвсеки, който може да работи по проект ефективно при непълно работно време, със сигурност към 
момента няма достатъчно работа.

Изводи: Ако шефът не назначава служителя на пълен работен ден, вие също не бива да го правите. / 
Ако участникът в проекта има проблем с времето, работата, възложена му от шефа, при който е назна-
чен на пълен работен ден, няма да пострада.

 yколкото по-сложен в техническо отношение е един проект, толкова по-малко се нуждаете от тех-
ник, който да го управлява.

Изводи: Намерете най-добрия възможен ръководител. Той ще осигури техниците. / Обратното не е 
валидно.

 yизпълнението на зле планирания проект отнема три пъти повече време от предвиденото. изпълне-
нието на добре планирания проект отнема само два пъти повече от предвиденото време.

Извод: Ако нещо може да се обърка, то непременно ще се обърка.
 yкогато проектът върви добре, нещо ще се обърка.

Изводи: Ако изглежда, че нещата няма как да станат по-лоши, то те все пак ще успеят да се влошат. 
/ Ако изглежда, че нещата се подобряват, то сте пропуснали нещо.

 yПроектните екипи мразят седмичното отчитане на напредъка по проекта, защото при него ясно 
изпъква липсата на напредък.

 yизпълнението на проекта напредва бързо, докато не достигне до 90%. тогава проектът спира да се 
изпълнява.

 yАко е позволена свободната промяна на съдържанието на проекта, то степента на промени ще 
превиши степента на напредъка по проекта.

 yАко потребителят не вярва в системата, ще бъде разработена паралелна система и нито една от 
двете системи няма да функционира добре.

 yПостигнатите ползи представляват функция от щателността на одита.
Извод: Възможността за независим одит представлява за екипа мощен стимул да разработи добра 

система по график и в рамките на бюджета.
 yнито един закон не е неотменим.

Неотменимите закони 
при управлението на проекти
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       Вино от земята на
тракийския цар Ситалк

„Познавам лозата, разбирам я 
и се грижа за нея така, че после 
да получа всичко, което съм поис-
кал”, казва уверено собственикът 
на лозаро-винарски комплекс „да-
робас” инж. цветко Стоименов. 
макар и видял немалко в живота 
си, той не спира ежедневно да 
се удивлява на магическата жиз-
неутвърждаваща връзка между 
земята, лозата и нейното превъ-
плъщение в божествен еликсир. 
„не само лозите са различни, всяка 
бъчва също слага свой неповторим 
отпечатък върху виното, а всяка 
бутилка от същото вино следва 
собствения си, различен път на 
развитие”, убеден е Стоименов.

Доброто вино идва от доброто 
грозде. Тази максима е била 

винаги на почит тyк, в древната 
земя на величавия тракийски цар 

Ситалк, 
дарявана от топлината на мине-
рални извори и пленителните аро-
мати на маслодайни рози, галена 
от мекия вятър и целувана от 
щедрото слънце на южно-средно-
горското прихълмие.

върху площ от 100 дка в компле-
кса „даробас” си съжителстват 
повече от 18 класически европей-
ски и български сортове, култиви-
рани от сертифициран посадъчен 
материал на известни френски, 
италиански и испански пепиниери, 
затвърждавайки всеизвестната 
истина, че в плодородната земя 
на България може да вирее всич-
ко. името на комплекса идва от 
местността, в която той се на-
мира. още от турско време част 
от землището на хисарското село 

Песнопой носи името Даробас 
(даровит басейн).

цветко Стоименов се захваща 
с лозарство и винарство в края на 
90-те години, когато преустрой-
ва старата бaзa на животновъд-
ното стопанство в с. Песнопой в 
лозови масиви и винарска изба. 

всичко е реализирано с негови 
собствени средства, 

а изборът му изглежда съвсем ес-
тествен, тъй като по онова вре-
ме той е вносител на лозов поса-
дъчен материал и лозаро-винарска 
техника от Франция. 

лозята на „даробас” дават пър-
вата си винена реколта през 2005 
г. гамата от вина, която избата 
предлага в момента, е изключител-
но богата за нейните неголеми ма-
щаби. При червените сортови вина 
с марката Darobas може да се на-
мери почти всичко, което българ-
ският пaзap познава — мерло, ка-
берне Совиньон, Сира, Пино ноар, 
темпранийо, Санджовезе, както и 
характерният за тези географ-
ски ширини мавруд. Белите сор-
тови вина на избата са шардоне, 
траминер, уникалното за България 
москато джиало и типичният за 
този край на страната червен 
мискет.

„даробас” вероятно ще изнена-
да приятно ценителите и с нови 
вина в недалечно бъдеще, тъй 
като разполага с необходимото 
сортово разнообразие. 

Емблемата на избата e Darobas 
Special — червено купажно 
вино от сортовете мерло, 

Темпранийо, Сира и Каберне 
Совиньон. 

„даробас” произвежда и розе 
с марката Svetlana, носещо име-
то на съпругата, а от скоро и на 
правнучката на цветко Стоиме-
нов. розето от всяка реколта е 
от различен сорт по преценка на 
винените технолози на избата в 
зависимост от конкретните пло-
дови характеристики.

засега „даробас” продава своя-
та продукция само в България. ви-
ната получават добър прием как-
то от потребителите, така и от 
специалистите-енолози, които ги 
удостояват с високи призове при 
участието им в различни конкур-
си. избата обаче има амбиции да 
намери своето място и на чуждес-
транните пазари. Стъпка в тази 
посока е присъствието на „даро-
бас” на едно от най-популярните 
винарски изложения в света — 
ProWein в дюселдорф (германия), 
през 2011 г.

Цветко Стоименов има под-
чертано позитивно отноше-
ние към винения туризъм и е 
сигyрен, че той има огромно бъ-
деще в българия. „когато хората 
дойдат пpи нас и видят с очите 
си, как се отнасяме към всяка 
отделна лозичка и с каква любов 
правим виното си, те ще оценят 
истински стойността на съдър-
жанието в бутилката, която ще 
закупят тук на място или пък по-
сле в магазина”, казва Стоименов 
и добавя с искрена увереност, че 

добрият дух на неговите 
лози е затворен във всяка от 

бутилките чудесно вино и чака 
търпеливо да бъде освободен от 

там.






