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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

 

 
Относно: Закон за публично частното партньорство 

 

Във връзка с публично частното партньорство, Българска търговско промишлена 

палата счита, че ключов момент и при публично-частните партньорства и при 

обществените поръчки е прозрачността.  Според нас без прозрачност на процедурите не 

бива да минава нито един проект, за да се избегнат съмненията за задкулисни 

договорки и корупционни практики.  

 

Основни недостатъци при реализирането на публично-частни партньорства в 

България е хроничната неспособност на публичната власт да подготвя атрактивни 

проекти, с които да привлича инвеститори и отсъствието на доверие и увереност у 

фирмите, че могат спечелят такива проекти.  Считаме, че  публично-частното 

партньорство се базира на взаимоизгодно сътрудничество, както и че в България 

законодателството е твърде сложно и че се наблюдава незаинтересованост у 

държавните и местни органи. Опитът на други страни покачва, че ПЧП е по-евтино, в 

сравнение с осъществяваните от държавните и местни органи проекти. В САЩ, 

например е между 5% и 40% по-евтино., с оглед на това: 

 

 считаме, че не са постигнати целите за който е законът е създаден, тъй като до 

момента не са налице значителни публично – частни проекти.  

 също така в подкрепа на отмяната му според нас е налице ограничителен 

подход, като изрично са посочени дейностите от обществен интерес, в които 

може да се реализират публично частни проекти. 

 Европейските нормативни актове от значение за ПЧП се съдържат в  

правилата за възлагане на обществени поръчки и концесии, и по-специално 

Директива 2004/17/ЕС и Директива 2004/18/ЕС. Общото разбиране на  

директивите е, че при провеждането на процедура за избор е необходимо да  

се спазват принципите на състезателното начало, свободната и лоялна  

конкуренция. От съществена важност се явява Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.,  

като за първи път се дава дефиниция на понятието „операция, изпълнявана  

чрез публично-частно партньорство" и се включва изрична разпоредба, която  

позволява частният партньор по ПЧП проект да бъде определен за 

бенефициент по съответната оперативна програма. 

 


